
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 . «Сучасна спеціалізованамистенька бібліотека»
(розширення та оновлення бібліотеки вінницької дитячої школи мистецтв "Вишенька")

2.* Вид проекту:
V  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :мікрорайон "Вишенька"
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, в у л . В.Порика. 28-Б. ВДІЛІМ "Вишенька"

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Розширення та оновлення бібліотеки Вінницької дитячої школи мистецтв "Вишенька" для 
забезпечення сучасного та якісного обслуговування читачів та сприяння безкоштовному 
доступу до інформації.
5. Опис проекту:
Основна мета -  удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення для 
своєчасного забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, методичною 
літературою.
Завдання:збереження та розвиток бібліотеки, зміцнення її матеріально-технічної бази 
та максимальне використання досягнень вітчизняної та світової інформаційної культури 
у практиці роботи бібліотек шляхом динамічного впровадження інформаційних 
технологій, комп ‘ютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
Для вирішення даної проблеми необхідно виконати наступне:

- Облаштувати приміщення для належного функціонування бібліотеки;
- Оновити та розширити матеріальну базу бібліотеки;
- Встановити якісне обладнання для забезпечення сучасних умов роботи;
- Створити сайт бібліотеки для поширення інформації та залучення користувачів;
- Заохочення до читання користувачів, виховання шанобливого ставлення до книги, 

участь у конкурсі «Читач року».
Реалізація даних завдань дасть можливість:

забезпечити зовсім новий рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування, 
створити умови якісного та швидкого публічного доступу до інформації та знань;

- розширитиінформаційнуресурсну базу бібліотеки шляхом оновлення традиційними 
та електронними ресурсами;

- сформувати універсальний, з врахуванням завдань шкали, профілю бібліотеки:,
. '  . , З ІН Н И Ї|Ь Ч А  М !Сь!СА КАДАзапитів та інтересів користувачів, бібліотечний фонд;
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- створити максимально комфортні умови для сприяння навчальному процесу 
шляхом забезпечення користувачів погрібною літературою;

- прищеплювати навички систематичного читання та засвоєння не тільки 
програмного матеріалу, а й документів, що за змістом та за складністю виходять за 
рамки шкільної програми, виробляти потребу в постійному підвищенні 
загальноосвітнього рівня.

Проект «Сучасна спеціалізована мистецька бібліотека» відповідає стратегії розвитку міста 
«Вінниця-2020», зокрема стратегічному пріоритету № 4 «Якість соціального життя» та 
цілі 2: Місто молодих. Реалізація даного проекту сприятиме забезпеченню реалізації 
таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, 
глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту є учні та викладачі закладу ВДШМ "Вишенька" та інших 
мистецьких шкіл міста.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, 
інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне 
забезпечення навчально-виховного процесу;
- оприлюднення інформації про ресурси, послуги, можливості бібліотеки;
- створення власних інформаційних ресурсів;
- збільшеннякількості користувачів бібліотеки, як дійсних, так і віртуальних;
- підвищення попиту бібліотеки серед користувачів;
-позитивна оцінка, задоволення інформаційних потреб споживачів та ефективність 
використання різних засобів доступу до інформації.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Оновлення бібліотечного фонду новітньою 
літературою 350,000 тис. грн

2. Стелажі для книг 50,000тис. грн

3.Столи письмові 4,000 тис. грн

4. Стільці 2,000 тис. грн.

5 .Придбання обладнання (комп’ютер, 
багатофункціональний пристрій(принтер-сканер- 
копір))

30,000 тис. грн

6. Створення сайту бібліотеки 10,000 тис. грн

РАЗОМ: 446,000 тис. грн

А.



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

ІО.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 для зазначених 
вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі.



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

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

1. Наталя Найда Поштова адреса: (21030), м. Вінниця, 
вул. /  ”  ~1 
кв. £
e-mail :Naty sia- lv@mail.ru

№
тел.:

0 г

Серія та 
Kü
паспорту

à

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

Я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** 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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