
  

  

Додаток 2 

до Положення про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади 

 

ФОРМА ПРОЄКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської територіальної громади у році 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проєкту (не більше 10 слів): 

 

Дитяча кіностудія «Креатив» 

 

2. Вид проєкту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір 

витрат): 

      великий        малий    

3. Категорія напрямку проєкту 

□ Енергозбереження та екологія  Культура, мистецтво, туризм 

□ Благоустрій локальних територій, 

комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 

телекомунікації 

□ Соціальний захист □ Освіта 

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

 

4. Проєкт буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до 

складу Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного 

пункту, житлового масиву/мікрорайону) 

     місто Вінниця, мікрорайон «Вишенька» 

 

 

  

Ідентифікаційний номер проєкту, дата реєстрації 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 



Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.), географічні координати місця 

реалізації проєкту 

місто Вінниця, вул. Василя Порика 28-б,  Заклад «Вінницька дитяча школа 

мистецтв «Вишенька» 

 

 

5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів)  

 

 

 

 

 

   Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він 

спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно 

бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя 

жителів. Описати план робіт, послуг, необхідних для виконання. Опис проєкту не 

повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем 

проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність Концепції інтегрованого 

розвитку м. Вінниці 2030. Якщо проєкт носить капітальний характер, 

зазначається можливість користування результатами проєкту особами з 

особливими потребами) 

 

Мета проєкту: започаткування Всеукраїнського фестивалю дитячого 

кіномистецтва «Вінницький об’єктив», як майданчика для об’єднання та розвитку 

однодумців в дитячій кіноіндустрії міста та країни. Кіностудія для дітей дасть 

можливість створювати різноманітні відеоролики, відеоконцерти, 

короткометражні фільми за участю учнів та викладачів ВДШМ «Вишенька».  

Проблема проєкту: відсутність базового навчального простору (дитячої 

кіностудії), де діти можуть навчатись виготовляти якісний контент (відеоролики, 

відеокліпи, TikTok тощо). В умовах сьогодення відео- та кіноконтент - це вже не 

просто популярний напрямок – це необхідність. Діти, які займаються мистецтвом 

не мають можливості повноцінно продемонструвати свою творчість для широкої 

аудиторії без відеозйомки.  

Запропоновані рішення:  

- створення кіностудії з сучасним устаткуванням для ефективного навчання 

дітей; 

- створення якісного продукту (відео- та кіноконтенту). 

Завдяки доступності таких технічних засобів діти зможуть брати активну участь у 

створенні різноманітного контенту. 

Відкриття кіностудії - передумова для започаткування Всеукраїнського 

фестивалю дитячого кіномистецтва «Вінницький об’єктив», створення 

майданчика для навчання, обміну досвідом (творчі круглі столи, 

науково-практичні конференції тощо); творча лабораторія для  

створення конкурентоспроможного, якісного контенту. ВДШМ 

«Вишенька» - єдина школа в місті, яка має театральне відділення 



Наше завдання – допомогти дітям навчитися розрізняти якісний продукт від 

низькопробного, ознайомивши їх з кращими зразками вітчизняного та світового 

кіномистецтва. 

 



 

6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які 

зможуть користуватися результатами проєкту, яким чином 

забезпечується загальнодоступність проєкту) 

Проєкт має широку аудиторію користувачів: 

1) глядачі, які зможуть отримати якісний продукт (мешканці міста та   

    України); 

2) учасники Всеукраїнського фестивалю дитячого кіномистецтва   

    (мешканці міста та України); 

3) творча молодь – користувачі дитячої кіностудії (учні та викладачі     

    ВДШМ «Вишенька», які зможуть знімати якісний контент). 

 

 

 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації 

проєкту 

1) Створення дитячої кіностудії, оснащеної спеціалізованим відео та 

аудіообладнанням. 

2) Започаткування Всеукраїнського фестивалю дитячого кіномистецтва 

«Вінницький об’єктив». 

3) Створення платформи для обміну досвідом викладачів театрального та 

кіномистецтва (мистецькі науково-практичні конференції на базі ВДШМ 

«Вишенька»). 

4) Популяризація вітчизняного кіномистецтва серед дітей та молоді.  

5) Можливість для учнів та викладачів школи якісно знімати та публічно 

демонструвати свої творчі досягнення.  

 

 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та 

їх орієнтовна вартість). (Кошторис проєкту, у разі необхідності, має 

містити орієнтовну вартість розробки проєктно- кошторисної 

документації) 

№ 

з/п 

Найменування товарів 

(робіт, послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю,  

грн. 

Орієнтовна 

вартість, грн. 

1.  ПК 2 60 000 120 000 

2.  Ліцензійне ПЗ 1 11 000 11 000 

3.  Відеокамера 3 71 000 213 000 

4.  Набір студійного   світла 1 21 000 21 000 

5.  Лампи для студійного світла 6 500 3 000 

6.  Стійки для світла 4 250 1 000 

7.  Фон для зйомок 4 2 000 8 000 

8.  Штатив 3 5 000 5 000 

9.  Штатив-монопод 1 4 500 4 500 



10.  Пульт управління 1 59 000 59 000 

11.  Мікрофон петличний 4 1 500 6 000 

12.  Мережевий адаптер 3 600 1 800 

13.  Кабель для комутації 40 м.  25 1 000 

14.  USB хаб з перемикачами 1 1000 1000 

15.  WIFI адаптер 2 400 800 

16.  Студійний мікрофон 3 4 500 13 500 

17.  Звукова карта 1 8 000 8 000 

18.  SSD накопичувач 5 6 000 30 000 

19.  Басові уловлювачі (акустичний 

поролон для шумоізоляції) 
72 кв.м 415 29 880 

20.  Звукопоглинаюча акустична 

панель 
32 525 16 800 

21.  Ковролін 32 кв.м 76 2 420 

22.  Студійні монітори 2 11 000 22 000 

23.  Аудіоінтерфейс 1 9 000 9 000 

24.  Мікшерний пульт 1 32 000 32 000 

25.  Студійний підсилювач 1 12 000 12 000 

26.  Студійний сабвуфер 1 15 500 15 500 

27.  Аудіоколонки 2 2 500 5 000 

28.  Мікрофони 4 12 000 48 000 

29.  Навушники 4 4 000 16 000 

30.  Кабелі для з’єднання з 

аудіоінтерфейсом 
8 600 4 800 

31.  Мікрофонні стійки 4 3 500 14 000 

32.  Поп-фільтри 4 2 500 10 000 

33.  Кондиціонер 1 15 000 15 000 

34.  Шумоізоляційні двері 1 15 000 15 000 

35.  Багатокамерне вікно 1 10 000 10 000 

36.  Ремонтні роботи студійної 

кімнати 
1 15 000 15 000 

 Проведення фестивалю:    

37.  Перебування запрошених членів 

журі (3 особи), перебування 2 

доби 

3 7000 21000 

38.  Трансфер для запрошених членів 

журі (3 особи) 
3 2000 6000 

39.  Оренда приміщення для 

демонстрації конкурсних робіт 

та нагородження переможців 

1 13000 13000 

40.  Нагородження (дипломи, 

статуетки, пам’ятні подарунки)  
26 2250 58500 

41.  Круглий стіл 20 1500 30000 

42.  Декор та дизайн  1 50000 50000 

43.  Рекламна та інформайна 

продукція  
 20000 20000 

 Загальна вартість:   998 500 

 

10. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які 

належать до Вінницької міської територіальної громади, які 



підтримують проєкт (окрім його автора), що додається. Кожна додаткова 

сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 

наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

11. Контактні дані авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших проєктів, жителів, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне 

підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

UFM77@ukr.net   для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної 

адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 

зазначених вище цілей. 

 

 

12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися 

обговорення проєкту з громадськістю в соціальних мережах або на 

інших платформах в мережі Інтернет (за наявності) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016972207971 

 

13. Інші додатки (якщо необхідно): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проєкту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 

в)  інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (презентація, креслення, 

схеми 

тощо)  …………………………………………………………………………

…………. 

 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016972207971


 

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

 

14. Автор проєкту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 

вписати чітко і зрозуміло).  

Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 

Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України 

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати 

інформацію третім особами без моєї згоди. 

 

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради: 

Прізвище, ім’я, по батькові* * Контактні дані Підпис 

 

 Поштова адреса: _______________ 

______________________________ 

______________________________  

e-mail: 

№ тел.           

Серія, № 

паспорту           

Контактна особа, яка уповноважена представляти проєкт, у разі відсутності 

автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

 e-mail:   

 
№ тел.:  

 
  

 

 

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням): 

Ст.:   чол.       жін.          

Вік:    16-20     21-31      31-40    41-50    51-60     понад 60          

Рід занять:    Студент    Працюю   Безробітний   Пенсіонер   Підприємець  

Участь в конкурсі:    1 раз      2 рази      3 і більше 

Про конкурс дізнався:     Сайт конкурсу (міської ради)    Соціальні мережі 

   Рекламні плакати    Засоби масової інформації    Друзі, знайомі    

 

    

            

          

      

    

      



Список жителів, які підтримують цей проєкт, що реалізовуватиметься за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади у 2022 році (окрім авторів проєкту) 

 

Назва проєкту ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних 

в Базі персональних даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до 

вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. 

Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.  

 

 Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради: 

 

№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище  Адреса проживання Серія та  

№ паспорту 

Підпис 

1 

 

 

(індекс), насел. пункт, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

2 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

3 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв.  

  

4 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

5 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

6 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв..  

  

7 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв..  

  

8 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

9 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

10 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

 

[номер сторінки списку] 

 

 

 


