
23241 с. Стадниця вулиця Д. Франишина, 2,  
23219 с. Вінницькі Хутори, вулиця Сагайдачного, 95,  
23202 с. Гавришівка  вулиця Гагаріна, 27,  
23242 с. Малі Крушлинці вулиця Незалежності, 5,  
23243 с. Великі Крушлинці вулиця Українська, 28а,  
23206 с. Щітки вулиця Миру, 35,  
 
 

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) 

  

«Бібліотека згуртовує громаду» 

с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, с.Щітки, с.Малі Крушлинці, с.Великі Крушлинці, 
с.Гавришівка 

Проект «Бібліотека згуртовує громаду» спрямований на облаштування комфортної, 

затишної території біля бібліотек. Це дасть можливість долучитися всім мешканцям до 

облаштування нового майданчика для креативного відпочинку та творчості, прикрасить 

територію в адміністративному центрі населених пунктів с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, 

с.Щітки, с.Малі Крушлинці, с.Великі Крушлинці, с.Гавришівка. 
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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) 

 
 

У 2021 році відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, до складу 

Вінницької міської громади увійшли 6 сіл: Щітки, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, 

Вінницькі Хутори, Гавришівка, Стадниця. В кожному з цих  населених пунктів знаходиться 

публічна бібліотека, усі вони об’єднані у мережу ВМ ЦБС.  

Мета проекту - створення громадського, креативного простору на прибудинковій 

території біля бібліотек. Ідея полягає у створенні кількох локацій, які будуть органічно 

об'єднані у простір для культурного дозвілля мешканців усіх вікових категорій. 

Облаштування території для відпочинку сприятиме комунікації, взаємодії, 

інтелектуальному і художньо-естетичному розвитку та творчій самореалізації дітей та 

громади. 

На території буде встановлено «читаючу» лавочку, фігурки казкових персонажів, 

велопарковку, висаджено зелені насадження, в приміщенні бібліотеки буде встановлено 

Wi-Fi роутери. Це створить зону бездротового Wi-Fi з безкоштовним доступом до мережі 

інтернет. Це дозволить мешканцям отримати якісний та швидкий доступ до інтернету. 

Облаштування території покращить ситуацію в населених пунктах, створить гарне та 

затишне місце, у якому зможуть проводити час мешканці. 

Проект створений для задоволення потреби у відпочинку для маленьких діточок з батьками, 

підлітків, людей похилого віку.  

Будуть проведені спільні сімейні заходи на новостворених локаціях біля бібліотек 

«Мама, тато й я читаємо щодня», під час якого кожна родина зможе презентувати прочитані 

книги, які взяли у бібліотеці, поділитись досвідом з іншими родинами, порекомендувати 

літературу, яку варто прочитати у першу чергу. Проведення інтерактивної вікторини по 

прочитаним книгам. 

Даний проект 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. 
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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) 
 

Кількі
сть, од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовн
а вартість, 

грн. 
1. «Читаюча» лавочка 8 8500 68000 

2. Велопарковка на 4-6 велосипедів "АНТІК-5" 6 3850 23100 

3. Зелені насадження 10 1500 15000 

4. Контейнер для роздільного збору сміття на 3 
бака 

1 9000 9000 

5. Скульптурні зображення казкових героїв 12 1000 12000 

6. Будівельні роботи 6 3500 21000 

7. Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link ARCHER C50 
1200mb/s 

6 800 4800 

8 Паливно-мастильні матеріали 100 29 2900 

9 Інформаційні стенди 6 1000 6000 

10 Мобильный стенд X-баннер Standart 80x180 см 6 700 4200 

11 Крісло-мішок м’яч 18 1600 28800 

12 Книги сучасної української літератури 200 140 28000 

 Загальна вартість:   222800 
 
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).  

Всі категорії громади с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, с.Щітки, с.Малі Крушлинці, 
с.Великі Крушлинці, с.Гавришівка зможуть користуватися результатами проекту 

Ефективне використання невпорядкованої території для задоволення культурних 
потреб користувачів бібліотек та мешканців сіл та їх участь в соціально-культурних заходах. 

Залучення населення до участі в соціально-культурному житті  
Організація цікавого, творчого, культурно-естетичного дозвілля; творчий розвиток 

дітей. 
Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян на відкритій громадській 

території. 
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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.21.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 

Репетій Михайло 
Анатолійович 

 
Поштова адреса: 23243 
сел і, 
ву 8  

e-mail: library.21.vmcbs@gmail.com 

№ тел.  

Серія, № 
паспорту     

Контактна особа, яка уповноважена представляти проєкт, у разі відсутності 
автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

Левицька Людмила 
Сергіївна e-mail: ail.com  

 № тел.: 09  
   

 
 
* 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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