
1 

 

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) 

Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів амбулаторії с. Писарівки 

с. Писарівка, Амбулаторія ЗПСМ №5 КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» 

вул. Покровська, буд. 108, індекс 23205, 49.179367805524386, 28.59483277533003 

Проект спрямований на покращення умов очікування та відпочинку для 

пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки. Сучасний простір 

дозволить відвідувачам амбулаторії у комфортних умовах проводити час 

між очікуванням на прийом до лікарів. Реалізація проекту дозволить 

підвищити ефективність використання прилеглої території амбулаторії. 
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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) 

 

 

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини в с. Писарівці  

з 2021 року увійшла до складу КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» та надає 

якісну та доступну первинну медичну допомогу мешканцям Писарівки та 

навколишніх сіл. На жаль, прилеглі території не містять зручних зон для 

очікування та відпочинку пацієнтів. 

Основною метою проекту є створення комфортних умов для 

безпечного користування прилеглою територією як пацієнтам, так і 

медичним працівникам. Значна частина відвідувачів амбулаторії - молоді 

батьки з дітьми, люди поважного віку, а також особи з особливими 

потребами. Реалізація проекту також дозволить наочно продемонструвати  

результати залучення жителів до розвитку соціальної інфраструктури. 
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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) 

 

Кількість

, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовн

а вартість, 

грн. 

1. Проектна документація 1 15000 15000 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ 

2. Плитка тротуарна  201 м² 185 грн/м² 37185 

3. Щебінь 1 т. 30 240 грн/т 7200 

5. Відсів 1 т. 15 165 грн/т 2475 

6. Бордюр тротуарний 150 90 грн 13500 

7. Лавки садові 6 3000 грн 18000 

8. Світильник парковий  10 3000 грн 30000 

9. Колясочна 1 17000 грн 17000 

10. Велопарковка 1 5000 грн 5000 

11. Сміттєва урна 4 1000 4000 

12. Озеленення території  10000  10000 

13. Насадження (дерева, кущі, багаторічні квіти) 30 200 6000 

14. Комплект відеоспостереження 1 14990 14990 

15. Робота   67000 

 Загальна вартість:   247350 

 

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 для зазначених вище 

цілей  

Доступ до зони очікування та відпочинку матимуть усі пацієнти та 

відвідувачі амбулаторії с. Писарівка, а також усі бажаючі. 

Отриманий результат значно покращить сервіс та доступність первинної 

медичної допомоги, підвищить залученість мешканців до покращення умов 

соціальної інфраструктури. 
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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): 

Cайт закладу: https://www.cpmsd1vn.com/ 

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/cpmsd1vn/  

 

13. Інші додатки (якщо необхідно): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проєкту, 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.cpmsd1vn.com/
https://www.facebook.com/cpmsd1vn/
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б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 

 

https://goo.gl/maps/GdbxK2KnhULgwa6z8 

 

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

https://goo.gl/maps/GdbxK2KnhULgwa6z8

