
ФОРМА ПРОЄКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок коштів  

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської  

територіальної громади у 2022 році 
 

Ідентифікаційний номер проєкту, дата реєстрації 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

1. Назва проєкту (не більше 10 слів):  

 

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) 

  

 

 

 

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

проєкту 

 

 

 

 

5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

  

«Еко-Хутір «Зелений двір» 

Вінниця, мікрорайон Малі Хутори 

21023 м.Вінниця, вулиця А. Бучми, 96 

Облаштувати на прилеглій території міської бібліотеки №16, що розташована за адресою 

вулиця Бучми, 96 територію з екологічним спрямуванням. Еко-хутір - це територія, що 

об’єднує в собі хутір майстрів, еко-туризм, а також майданчик для проведення семінарів, 

квестів і активного відпочинку на природі. 
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6. 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) 

На території бібліотеки-філії №16, вул.Бучми, 96 (площа – 0,06 га), що розташована у 

мікрорайоні Малі Хутори міста Вінниці облаштувати екологічне містечко. У подвір’ї 

бібліотеки будуть розташовані зелені насадження, садові вироби з натуральних матеріалів, 

міні-город, велопарковка, фотозони. У формуванні екологічного виховання дітей та молоді 

важливу роль відіграє читання. У бібліотеку закупимо літературу екологічного 

спрямування, яку будемо використовувати під час проведення масових заходів. Провідним 

видом діяльності дітей є гра. Тому в ігровій формі, проводячи захоплюючі квести, ігри, 

семінари, конкурси, майстер-класи будемо формувати у дітей усвідомлене позитивне 

ставлення до довкілля. 

Мета: здійснення екологічно-просвітницької роботи шляхом облаштування 

екологічного містечка. 

Завдання:  

 Розвиток екологічної свідомості у дітей; 

 Зацікавлення дітей проведенням змістовного дозвілля. 

 формування екологічної свідомості у громаді. 

У співпраці з ЗОШ №20 та ДНЗ №17 плануємо провести для 200 дітей 20 еко-заходів. 

Таких наприклад як, проведення екологічного заходу «Чистота в мікрорайоні починається 

з мене». Проведення навчання (екологічного уроку) з роздільного збору та сортування 

сміття «Дбаймо про довкілля по-європейськи». Організація конкурсу малюнків «В гармонії 

людини і природи», проведення екологічного квесту "Вартові довкілля", створення 

відеоролика «Будь природі другом», організація збору батарейок в бокси для подальшої 

здачі в пункти по утилізації «Збережи планету», серія майстер-класів «Апсайклінг: нове 

життя старим речам», проведення екологічної години «Люби і знай свій рідний край», 

перегляд тематичних відеофільмів та їх обговорення на тему «Заповідники України».  

2500 мешканців мікрорайону зможуть активно долучатися до еко-містечка, проводячи 

там свій вільний час. 

Проект відповідає Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030, а саме 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 5 ДОСТУПНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ, 5.1.1. Розробка та реалізація концепції озеленення 5.4.5. Трансформація 

дворів і прибудинкових територій як локальних публічних просторів.  
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7. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які зможуть 

користуватися результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність 

проєкту)   

 

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 

9. 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) 

 

Кількіс

ть, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 

вартість, грн. 

1. Гойдалка 1 17000 17000 

2. Дерев’яний віз 1 7500 7500 

3. Колодязь зруб з оциліндрованих колод 

1,8х1,8 м 

1 13000 13000 

4 Млин декоративний 1 7500 7500 

5 Кольоровий щебінь 200 25 5000 

6 Декоративний міст 1 12000 12000 

7 Деревяна клумба кашпо 4 3000 12000 

8. Облаштування доріжки  4 420 1680 

9 Зелені насадження  10 1500 15000 

10 Лавка фірмова «Читай, улюблене місто» 1 8500 8500 

11 Паливно-мастильні матеріали 70 29 2030 

12. Значки з логотипом 200 16 3200 

13 Крісло-м’яч 8 1600 12800 

14 Інформаційні буклети 1000 2,8 2800 

15. Література на еко-тематику 100 150 15000 

16. Послуги з ландшафтного дизайну 1 5000 5000 

Всі категорії мешканців мікрорайону Малі Хутори зможуть користуватися результатами 

проекту 

Реалізація проекту дозволить отримати такі результати: 

 проведено 20 просвітницьких заходів з еко-культури 

 200 дітей підвищать свій рівень екологічної освіти; 

 буде сформовано активну громадянську позицію щодо захисту довкілля 

 проект має екологічну, естетичну та рекреаційну направленість. 

 покращиться зовнішній вигляд подвір’я бібліотеки та забезпечить комфортне та 

безпечне перебування на території об’єкту.  

Після реалізації проекту вінничани отримають екологічну зону, яка може стати 

об’єктом, що підвищить імідж бібліотеки і нашого міста. 
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17 Рулонний газон 200 140 28000 

18 Улаштування альпійської гірки 40 250 10000 

19 Ліхтар вуличний 6 1500 9000 

20 Матеріали для майстер-класів 40 200 8000 

21 Контейнер для роздільного збору сміття 

Берди 

1 9000 9000 

 Загальна вартість:   204010 

 

 

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  … 

library.16.vmcbs@gmail.com  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) …………………………………………………………………….………………….. 

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)  ……………………………………………………………………………. 
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

 

13. 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 

Титаренко Світлана 

Іванівна Поштова адреса: 21023 м.Вінниця 

ву ___________ 

______________________________  

e-mail: l  

№ тел.  

Серія, № 

паспорту А     

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності 

автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

Слободянюк Ніна Іванівна  n gmail.com  

    

 

 

* 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    
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