
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Побудова локальної інформаційної мережі у закладі «Загальноосвітня школа І — III 
ступенів №26 Вінницької міської ради»

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

П  великий В  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Вінницької міської ради», Ленінський 

район м. Вінниці
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, буд.27

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Побудова локальної мережі передбачає підключення всіх робочих місць до Інтернету та 
доступу до освітніх порталів міста, країни, світу

5. Опис проекту
Проект, як частина реалізації стратегічної програми «Вінниця-2020» передбачає 
виведення надання освітніх послуг на якісно новий сучасний рівень навчання. Зникає 
ефект дефіциту підручників, доступу до навчальної інформації, створення потрібних для 
виховання комунікацій. При цьому заклад вже має можливість використовувати оптико- 
волоконні лінії для швидкого Інтернету.
Основна мета - створення умов рівного доступу до освіти всіх учасників навчально- 
виховного процесу. Завдання -  підвищити якість та доступність освітніх послуг, 
здешевити їх.
Головна ціль -  побудова середовища у закладі, що буде частиною реалізації проекту 
«міста дружнього до дітей»

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Учні та їх батьки -  загалом більше 3-х тисяч осіб. Працівники закладу -  150 осіб, особлива 
увага до дітей-сиріт, малозабезпечених дітей, позбавлених батьківського піклування._____
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації! М і с ь к а  рада,

і в і д д і л  з в е р :-': ;



2. Доступ до освіти;
3. Виховання євромолоді;
4. Позитивна мотивація учнів;
5. Виведення учнів на шлях саморозвитку.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Матеріали для встановлення 26115,26

2.Монтажні та пусконалагоджувальні роботи 30000,00

3.Податок на додану вартість 11223,05

РАЗОМ: 67338,31

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
sch26@galaxy.vn.ua 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.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1.Козаченко Віталій 
Іванович

Поштова адреса: (21036), м. Вінниця, 
В - ' '

e-mail: sch26@galaxy.vn.ua

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

2.Климчук Наталя 
Валентинівна

Поштова адреса: (21036), м. Вінниця, 
Ву

e-mail: sch26@galaxy.vn.ua

№
тел.:

Серія та 

№
паспорту

I І I I I I

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
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Лист2

РАДІО
Товариство з обмеж еною  відповідальністю - 

Ф ірма «РАДІСЬ\ 21016 м.Вінниця. 
вул.Збишка, 7 тел.; 5701 57. факс: 670Q55

www.firmradio.net е -ґпа і І: radro^firrruadio пет 
М Ф О  351005 р/р 26005053353300 

в АТ «УкрО ббам к > м.Харків

Розрахунок вартості побудови локальної інформаційної мережі в СЗШ №26

Nd

J/n Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру Кількість

Поточна ціна 
одиниці виміру, 

грн Загальна вартіс*

1 Кабель KLM CAT Se (UTP Solid) 4*2*0,5
— - ..

мм алюмінієві провідники плаковані 
міддю, внутрішній, ГЇВХ оболонка, бухта 
305м

м 2600,000 2,49 6474,00

2 Короб LV 24*22 KM 0,240 20592,00 4942,08
3 Короб LV11*10 KM 0,2С0 9438,00 1887,60
4 Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5Е 

категорія MB-UTP1 Нуретег LUT 60,000 31,96 1917,60

6 БК середній (Е50-21І-С-ПТ, Ш550-В500- 
Г150мм> зам сув, на петлях) ПІТ 2,000 388,30 776,60

7 Дюбель “потай ’ 6*60 (100шт) пак 2*000 "25,Ї9 50,38
Ь Провід ПВС 3*1,75 Одеса Тумен м 50,000 7,04 352,00
10 Конектор Alcorn IJTP RJ-45 8Р8С. 

Неекранований (уп 100шт) уп 0,600 141,66 85,00
і 1 Комутатор 48-порт; шт 2,000 2000,00 4000.00
і 2 Сервер Мікротіх 5 портів шт 1,000 2000,00 2000,00
13 Оптичний модуль (Si"p) шт 2,000 300,00 600,00
14 Гофротруба д 12 м 50,000 3,00 150,00
15 Зажим для гофротруби з дюбелем шт 100,000 2,00 200,00
16 Кабель ВОЛЗ 2 м 200,000 Х90 780,00
17 Патчкорд оптичний шт 1,000 100,00 100,00
18 Патчкорди мідді 5м шт 60,000 _Ж,00_ 1800,00

Всього матеріалі*, грн
\

26115,26

Монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи грн _______  L__ 30000,00

Сума грн
. . . .

і 56115,26

Податок на додану вартість грн ■ — 11223,05

Всього з ПДВ грн 67338,31
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