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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) 

 

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 

  

«Бібліоальтанка – комфортний відпочинок» 

смт. Десна Вінницької міської ОТГ 

23240, смт. Десна, вул. Гагаріна, буд. №2 

Створення зони для читання та дозвілля на свіжому повітрі. Це дасть можливість 

долучитися всім мешканцям смт. Десна до облаштування нового майданчика для читання, 

креативного відпочинку та творчості, прикрасить територію в адміністративному центрі 

містечка. 
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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 

В смт. Десна нараховується 9 багатоповерхових будинків і 258 дворів приватного 

сектору. Є початкова школа і дитячий садок. Населення становить більше 1500 чоловік. 

На в’їзді в смт. Десна на першому поверсі п’ятиповерхового будинку №2 

розміщуються Деснянський старостинський округ, амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини, пошта та бібліотека. Бібліотека працює з липня 1987 року, спочатку 

як філія Вінницької районної ЦБС, а з грудня 2018 року (у зв’язку з приєднанням смт. 

Десна до територіальної громади м. Вінниці) стала філією №3 закладу культури 

«Вінницька міська централізована бібліотечна система». Бібліотека займає приміщення 

в 43 кв. м, куди були придбані нові меблі для обслуговування користувачів. Послугами 

бібліотеки за минулий рік скористалося близько 800 користувачів, які відвідали 

бібліотеку майже 5,5 тисяч разів. В бібліотеці працює гурток «Натхнення», заняття якого 

із задоволенням відвідують діти молодшого шкільного віку. 

Облаштування зони для розваг і читання сприятиме комунікації, взаємодії, 

інтелектуальному і художньо-естетичному розвитку та творчій самореалізації дітей та 

громади. Громадська читальня під відкритим небом буде створена у найжвавішому місці 

селища, де будь-який перехожий зможе стати користувачем пересувного читального залу 

і зможе почитати книги, газети, погортати журнали, задовольняючи свої освітні, 

пізнавальні та інформаційні потреби, а також ознайомитися з інформаційно-рекламними 

буклетами. Така читальня сформує креативний культурний осередок, що відповідає 

«Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030»., а саме СТРАТЕГІЧНИЙ 

ПРІОРИТЕТ 2, ЦІЛЬ 2.3. Піклування про дітей та самореалізація молоді, 2.3.2. Залучення 

дітей та молоді до заходів і рішень, що стосуються розвитку громади та СТРАТЕГІЧНИЙ 

ПРІОРИТЕТ 3. ЦІЛЬ 3.1. Інвестиції в заклади муніципальної Інфраструктури, 3.1.3. 

Сучасна інфраструктура закладів культури.  

Для створення зони для читання, креативного відпочинку та творчості потрібно:  

Встановити альтанку-ротонду та облаштувати її столом та лавками для сидіння. 

Облаштувати доріжку, що веде до альтанки, прикрасивши її 4 скульптурними 

зображеннями казкових героїв. Навколо альтанки висадити в’юнкі зелені насадження, 

що даватимуть затінок від літньої спеки. Біля альтанки встановити фірмову лавку 

«Читай, улюблене місто». В літній читальні кожен мешканець зможе культурно 

відпочити, почитати свіжу пресу та книги, ознайомитися з інформаційними, рекламними, 

просвітницькими та іншими соціально значущими матеріалами. Для цікавого дозвілля 

дітей також запропоновані будуть розвиваючі настільні ігри, в тому числі міні-театр 

тіней, та проводитимуться майстер-класи.  

В рамках проекту передбачено “Створення Громадської читальні під відкритим 

небом” з презентаціями  літературних новинок, літературно-ігровий експрес, літні ігрові 

розважальні програми та креативні майстер-класи.  

Проведення днів читання серед школярів смт. Десна «Читаю сам і ділюсь 

враженнями з друзями», в рамках яких користувачі бібліотеки регулярно ділитимуться 

враженнями про прочитані книги у новоствореній зоні для розваг та читання та 

заохочуватимуть друзів більше читати; проведення інтерактивної вікторини про 

прочитані книги із заохочувальними призами для учасників. 
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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 

1. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян на відкритій громадській 

території. 

2. Створення локального центру концентрованої діяльності, що поєднує 

повсякденне життя дітей та молоді з роботою, освітньою діяльністю, розвагами та 

відпочинком. 

3. Нові можливості ефективного використання невпорядкованої території для 

задоволення культурних потреб користувачів бібліотеки та селищної громади та їх участі 

в соціально-культурних заходах. 

4. Залучення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і органів 

самоорганізації населення до участі в соціально-культурному житті селища. 

5. Забезпечення прав дітей щодо їх участі у розвитку селища шляхом організації їх 

цікавого, творчого, культурно-естетичного дозвілля; творчий розвиток дітей, їх 

самореалізація; сприяння зміцненню і розвитку сімейних відносин та спільної творчості 

батьків та дітей; 

6. Залучення до творчої активності за уподобаннями, можливостями та інтересами 

людей з обмеженими можливостями, допомога їх соціальній адаптації; 

7. Формування толерантності, гуманізму і громадської відповідальності; 

8. Згуртування  громади довкола спільної діяльності, можливість долучитися до 

створення нового творчого майданчика всім небайдужим мешканцям смт. Десна. 

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) 

 

Кільк

ість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовн

а 

вартість, 

грн. 

1. Альтанка-ротонда з кованого металу  1 200000 200000  

2. Лавки всередині альтанки 4 500 2000  

3. Столик всередині альтанки 1 800 800  

4. Облаштування доріжки до альтанки (кв. м) 4 420 1680  

5. Зелені насадження (плетені для зовнішнього 

декору) 

8 350 2800  

6. Контейнер для роздільного збору сміття  1 8000 8000 

7. Лавка фірмова «Читай, улюблене місто» 1 8000 8000  

8. Скульптурні зображення казкових героїв 2 500 1000  

9. Ігри настільні 10 150 1500  

10. Набір «Театр тіней» (для 4-х казок) 1 650 650 

11. Ширма на магнітах для «театру тіней» 1 650 650  

12. Ноутбук 1 20000 20000 

13. Матеріали для майстер-класів: 

 Папір кольоровий двосторонній 2 250 500  

 Клей ПВА 10 20 200  

 Клей-олівець 10 15 150  

 Ножиці 10 35 350  

Всі категорії громади смт. Десна зможуть користуватися результатами проекту 
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 Картон кольоровий двосторонній 1 200 200  

 Картон кольоровий односторонній 2 100 200  

 Картон білий 2 50 100  

 Альбоми для малювання 5 30 150  

 Акварельні фарби  5 50 250  

 Пензлики (набір) 5 45 225  

 Квілінг 4 30 120 

 Крейда кольорова 5 15 75  

 Олівці кольорові 5 40 200  

 Вологі серветки (100 шт.) 1 65 65  

 Загальна вартість:   249865  

 

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.3.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 

Броніцька Віра Іванівна 

 
Поштова адреса: 23240 

смт.  

вул. ______________ 

______________________________ 
 

e-mail: lib  

№ тел. 0  

Серія, № 

паспорту  

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності 

автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

Плотнікова Світлана 

Василівна 
e-mail: p   

 № 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    

  

          

        

  

  

      



7 

 


