
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):

«Народження дитячого театру»

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

великий х малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон «Вишенька»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

вул. В.Порика 28 Б, В ДІЇ ЇМ «Вишенька»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Збільшення матеріальної бази театрального відділу ВДШМ «Вишенька».
Реалізація цього проекту допоможе зробити навчальний процес на театральному відділі 
більш ефективнішим і продуктивнішим, підсилить зацікавленість дітей до театрального 
мистецтва.

5. 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 мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Мета: Пропаганда та розповсюдження театрального мистецтва серед населення. 
Формування театрального відділу ВДШМ «Вишенька».
Основною проблемою є збагачення матеріальної бази театрального відділу.
Відділ було засновано в 2014 році, тому зараз відбувається його становлення;-формукун»ся 
навчальні програми, постійно проводяться агітації щодо збільшріїйй' кОн'їШ^ш’У1 уЧніб',
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відбувається набір. Тому викладачі та учні відділу відчувають гостру проблему у 
забезпеченні навчальним матеріалом, технічною базою, реквізитом, наявність яких значно 
покращила б навчальний процес, зробила б його продуктивнішим та якіснішим. 
Спираючись на стратегію розвитку «Вінниця-2020» у статті «Місто дружнє до дитини», 
зазначено -  «Діти -  привілейована категорія мешканців міста, і вони заслуговують особливої 
уваги з боку всіх членів територіальної громади.»
А тому Вінниця забов’язалась створити безпечне середовище та найкращі умови для навчання 
та виховання, всебічного розвитку та самореалізації, комунікації та взаємодії, забезпечити 
соціальну та психологічну підтримку для дітей усіх вікових категорій.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Оскільки приміщення ВДШМ «Вишенька» знаходиться в одному з найбільших спальних 
мікрорайонів міста, а також поруч знаходиться багато різних загальноосвітніх навчальних 
установ, то все більше і більше мешканців району та місту цікавляться сферою діяльності 
закладу, знайомляться з відділеннями школи. В свою чергу школа регулярно проводить 
концерти як в стінах школи, так і приймаючи активну участь у міських культурних 
заходах. Саме це стало одним з важливих пріоритетів розвитку в роботі театрального 
відділу на 2015-2016 рік. Учні проводять агітаційні концерти у загальноосвітніх школах, 
тим самим заохочуючи новий контингент учнів, розширюють відділ.
Будуючи роботу на відділі, викладачі прагнуть використовувати новітні методи та 
засоби навчання. Але часто їх прагнення зіштовхуються з неможливістю реалізуватись, 
так як відсутні ті чи інші складові, які відповідають за якісне навчання. Це стосується 
театральних реквізитів, декорацій, освітлення, тощо.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалпації проекту:

Вважаємо за потрібне, залучаючи все більші маси учнів до навчання на театральному 
відділі, створити всі умови, щоб надати найпродуктивнішу та найякіснішу освіту, 
використовуючи відповідний навчальний інструментарій. Це підсилить цікавість учнів до 
предмету, активізує їх сприйняття та увагу. Надасть можливість частіше та якісніше вести 
концертну діяльність, тим самим залучаючи нових учнів до навчання, що сприятиме 
всебічному та гармонічно розвитку юного покоління.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1.Проектор 1шт 25000 грн

2.Носії для збереження інформації (флешки 2шт) 700 ірн
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3.Система для підсилення звуку (колонки) 3250 грн

4.Система освітлення 15000 грн

5.Радіо-мікрофони (петлички)- 10шт 45000 грн

б.Матеріал для створення декорацій(фарби, листи 
фанери, ватман, скотч, тощо) 1000 грн

7.Навчальний інвентар (мячі, куби, тощо) 3000 грн

8. Портативні куліси 6000 грн

РАЗОМ: 98950 грн

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. 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 (проекіу), 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
( к ................... 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).

** 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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