
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади у 2022 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ/

Ідентифікаційний номер проекту, дата реєстрації 
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з 

реєстром 1

1. Назва проекту Сне більше ЇО алібі:

Екологічна стежина Теренкур

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витраті:

великий X малий

3. Категорія напрямку проекту
X Енергозбереження та екологія

X Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство
□ Соціальний захист

X Фізкультура та спорт

□ Транспорт та вело-інфраструктура

X Культура, мистецтво, туризм

□ Інформаційні технології, зв'язок, 
телекомунікації
X Освіта

X Охорона здоров'я

□ Інше
4. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, 
житлового масиву/мікрорайону/

Мікрорайон Вишенька

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

м. Вінниця, вул. Келецька, б. 62

/лиця Келецька вулиця Келецька вулиця КелецІ



5. Короткий опис проекту (не більше 50слів

Пропонується відкриття тематичних локацій для проведення майстер класів, квестів, 
ігрових га розважально-пізнавальних заходів для громади та учасників освітнього процесу.

6. Опис проекту (основна мета проекту, 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 проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обоє язково зазначити 
відповідність Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2050. Якщо проект носить 
капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту 
особами з особливими потребамид

Екологічна криза сьогодення вимагає екологічного виховання підростаючого покоління 
зокрема і населення загалом.

Метою проекту є привернення уваги жителів району до наявних екологічних проблем 
міста, країни, планети; допомогти набути корисних навичок зі збереження природних 
об’єктів та ресурсів; запровадити позитивні традиції відповідального та дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища; надати можливість до спостереження та 
пізнання природи, гармонійного спілкування з нею.

Перелік локацій:
1. Орел 8расе (відкритий простір) - місце зустрічі (рис. 1);
2. Імплементація знань - імпровізований город (рис. 2);
3. Мееііп§ Роіпі - місце зустрічі, простір для привітання, фото-зона (рис. 3);
4. ІпГо зрої апб Еогит - інформаційний стенд (рис. 4).
Тематичні локації поєднані стежиною здоров’я, які є базою для проведення 

різнопланових екологічних заходів із залученням громади Вінницької ОТГ.
Відкриття та розвиток тематичних локацій дасть можливість:

> школярам разом із вчителями - набути власного досвіду у пізнанні природи; навчитися 
відповідального ставлення до довкілля, проводити навчальні заняття та тематичні спільні 
заходи, в тому числі з менторами та спікерами з інших організацій на свіжому повітрі (що 
є вкрай актуальним в умовах карантину).
> мешканцям району - відвідувати тематичні локації в позаурочний час, брати участь у 
відкритих заходах або проводити власні, спрямовані на вирішення екологічних проблем 
району або міста.
’г- всім - вдосконалити навички командної роботи, налагодити контакти з громадськими 
організаціями, організаціями місцевого самоврядування та самоорганізації населення з 
екологічних питань, привернути увагу всіх верств населення до вирішення екологічних 
проблем.

Облаштування тематичних локацій загального користування відповідають цілям 
Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030р. (Б. Візії подальшого розвитку та 
стратегічні проекти - Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої 
мобільності).

Етапи реалізації проекту
Підготовчий.

> узгодити питання про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, 
вчителями, батьками, які можуть надати допомогу у досягненні мети проекту;
> сформувати групу учасників проекгу;
> провести перше організаційне заняття для ознайомлення з метою проекту;
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7. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи жителів, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується

Тематичні локації будуть розміщені на території шкільного подвір'я, тому до 
них матимуть вільний доступ учнівські колективи класів, батьки, 
педагогічний колектив, територіальна громада мікрорайону.

загальнодоступність проекту}

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Облаштування тематичних локацій дасть можливість проведення пошукової роботи, 
дослідів, спостережень, групової співпраці (КТС), практичних робіт природничого 
спрямування, реалізації міні-проєктів, акцій, свят, годин спілкування, виставок, конкурсів 
на свіжому повітрі тощо.

Територіальна громада, мешканці мікрорайону будуть поінформовані про антропогенний 
вплив людини на стан довкілля, нормативно-правову базу України про охорону довкілля; 
передбачається ефект «емоційного зараження» з перспективою переходу до репродуктивної 
діяльності щодо збереження природи;

Вчителі школи проводитимуть систему заходів практичного спрямування протягом року 
з формування екологічної культури учнів школи (практикуми, години спілкування, 
майстерні школяра, свята, КТС, досліди і дослідження на створеному майданчику).

Учні, вчителі, та батьки отримають навички роботи в команді, приймати колективні 
рішення, визначати ресурс для реалізації складових проекту;

Вчителі та батьки обиратимуть ефективні форми впливу на дитячу свідомість шляхом 
створення "екологічного вернісажу мікрорайону Вишенька" (написання притч, легенд, 
загадок, еко-казок), що матиме тривалу, пролонговану дію;

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації)

№ 
п/п

Найменування товарів 
(робіт, товарів)

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн.

Орієнтована 
вартість, грн.

1 Капітальний ремонт з 
благоустрою території (в 
тому числі розробка ПКД)

232 000

2 Стенд інформаційний 
«ІпГо зрої алеї Гогигп»

5 2000 10 000

3 Стенд «Зроблено за кошти
БГІ»

1 2000 2 000

4 Проведення розважальних 
заходів, квестів та інш.за 
участі громадськості та 
учасників освітнього 
процесу (придбання 
канцелярських матеріалів)

6 000

Загальна вартість: 250 000

З



Варіанти оформлення тематичних локацій:

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. З

Рис. 4
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