
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'ЯЗКОВИМИЛЛЯЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
"Вінниця — найсучасніше і найдобріше місто в Україні”
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 

витрат):
великий малий

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

Мікрорайон Вишенька
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 60.
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Для тих хто любить кішок, але не має можливості спілкуватися з ними вдома. ’’Дім 

КОТЕ'’- для вас. У нас ви зможете провести час з кішками в ігровій кімнаті, малювати і 
створювати їхній образ на різних майстер класах, а також відчути їх лікувальну дію в 
кабінеті “■фелінотерапії”. Знайти собі вірного чотирилапого друга.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чинам його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку 
«Віннгщя-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами ) :

Проблема безпритульних тварин досить невирішена в нашому місті, що в деякій мірі 
гальмує його можливість набути рівня європейського міста. Проаналізувавши причини 
цієї проблеми, ми прийшли до висновку, що армію безхатченків постійно поповнюють 
тварини яких вигнали з дому. Вислів: «Я відповідальний за того, кого приручив» втратив 
свою актуальність.

Люди стали байдужими не тільки до тварин, а й до самих себе, своїх дітей, рідних та 
близьких. Як відомо, кожне суспільство в своєму розвитку грунтується на певній системі 
цінностей, норм, ідеалів. Якщо ідеали суспільства, його культура, форми менталітету, 
свідомості підпадають під загрозу ерозії, то змінюються і суспільні відносини, 
трансформується сама цивілізація, що підтверджує нам сьогодення. Доведено що, 
суспільне життя в будь-якій формі і на будь-якому рівні визначається духовно- 
культурними чинниками, які не можна ігнорувати. Так, як стратегія розвитку нашого 
міста до 2020 року вимагає принципової зміни підходів до усіх сфер його життєдіяльності, 
вважаємо одною з головних, є духовне начало, яке є основою самоорганізації і 
самозбереження суспільства.

Мета нашого проекту: відродити любов та виховати відповідальне ставлення до 
тварин та всього живого. Через дітей достукатись до сердець б ВДВДд р а д а
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ставлення до домашніх тварин, які через байдужість дорослих перетворюються в 
безхатченків. Наш «Дім КОТЕ» буде гарним естетичним закладом. Наші підопічні - це в 
минулому безпритульні тварини, які на даний час стерилізовані, щеплені та регулярно 
обробляються проти паразитів, будуть допущені до контакту з відвідувачами після огляду 
лікарем ветеринарної медицини. Таким чином в межах програми «Кішки допомагають 
людям», що відбуватиметься в кабінеті "Фелінотеращї”, проводячи різні майстер класи, 
уроки добра та на власному прикладі ми зможемо вплинути на свідомість людей. А 
змінимось ми, зміниться все навколо нас.

6. Обґрунтування бенефіцарів проекту (<основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Основну увагу будемо приділяти дітям та людям з особливими потребами. 
Послугами “Дому КОТЕ” зможуть скористатися різні верстви населення, яким 
подобаються кішки.

7. Інформація щодо очікуваних результатів р разі реалізації проекту:
1) Наш “Дім Коте”буде добрим прикладом для відвідувачів, це вплине на їх 

свідомість, що посприяє зміні їх відношення до домашніх тварин, в результаті 
зменшиться кількість вигнаних з дому і на наших вулицях стане менше 
безхатченків.

2) Наші кішки безперечно будуть подобатись гостям закладу і не виключно вони 
зможуть собі находити свій дім. Поповнювати число своїх підопічних ми 
плануємо з вулиці, що також в певнії? мірі приведе до зменшення рядів 
безпритульних.

3) Кабінетом фелінотерапіі зможуть користуватись діти та дорослі з особливими 
потребами,і вивчивши приклад інших розвинених країн, можем с певністю 
говорити ,що пацієнти кабінету зможуть Покращити стан свого здоров'я.

4) Такі заклади є рідкістю, що приверне ще більшу увагу туристів до нашого 
міста.

5) Так, як Вінницька міська рада дбає про розвиток сервісної інфраструктури, в 
тому числі розширює можливості використання приміщень першого та мінус 
першого поверху, а під наш проект припадає частина квартири №78 по вул. 
Келецька, буд. 60 з фасадом аа головну дорогу І яка знаходиться на першому 
поверсі і виходить на головну вулицю і частина підвального приміщення. 
Тому таке рішення думаю буде доцільним
6) В плані нашого "Дому КОТЕ" облаштування території, біля закладу, в 

затишний скверик, що доповнить мальовничість нашого міста.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гри

1. Вхідна група 50 000

2.Оздоблення території перед фасадом 50 000

3.Внутрішні роботи 400 00С

4.Сантехнічні роботи 40 000

5.Електрика 25 000

б.Дизайн інтер’єру 70 000|
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7.Транспортні витрати о о о

8. Непередбачувані витрати 120 00с|

| 9. Витрати на інформаційну підтримку 20 00с|

10,Дозвільні документи 15 00с|

РАЗОМ: І 800

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян У країни, 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 (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і тд . (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
anastasiya.bedrakovskaya@gmail.com 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):

На жаль, за браком часу ми не встигли зробити всі необхідні креслення. Але повірте, 
це все в нашій уяві. «Дім КОТЕ» своїм виглядом і діяльністю примножить добру славу 
нашому місту, що надалі допоможе йому стати одним з найкращих міст Європи.

З
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор просілу та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієі інформації матимуть лише представники Вінницької міськоІ ради:

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

1. cyt* efo vc А Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

ґгл/ / 

~ \№ 1

гел.: v
і і і і і і і і 

“ГГ| г г  і і і
Серія та № паспорт

Г  Т 1 г Т І ( 1
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2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул. ,  буд. кв.

e-m ail:

N*
гел.:

Серія та 
№ паспорт г

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

e-mail:

№
гея.:

Серія та 
№ паспорт t

. . .

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

*** Підписуючи документ, я, разом з дим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.

\


