
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):
Альтанка друзів у Парку Дружби Народів

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Парк Дружби Народів (мікрорайон Вишенька)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Встановити у Парку Дружби Народів альтанку з накриттям, яка буде обладнана 
переносними столиками та стільчикам на 40-50 осіб. Користуватись нею зможуть 
громадські організації, ініціативи, волонтаріати, молоді батьки, бабусі, дідусі, тобто всі 
мешканці, які готові якісно проводити дозвілля.

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 ):
Однієї ціллю Стратегії розвитку 2020 є «Місто соціальної згуртованості». Ми вважаємо, 
що у парку альтанка може виконувати функції згуртованості ІГС, мешканців.
Ініціатива полягає в тому, щоб на території парку було відкрите і водночас захищене 
місце для проведення якісного дозвілля вінничан. Дуже часто в теплий період року, а саме 
квітень-жовтень громадські організації проводять свої заходи на галявинах парку, нажаль 
це не завжди зручно. Наявність певної матеріальної бази, збільшила б кількість заходів та 
організацій різних тренінгів, навчань, клубів, тощо.
Альтанка уособлює собою накритий простір, який забезпечений столиками та 
стільчиками. Є багато цікавих ініціатив »які можна запроваджувати в Парку на постійній 
основі, такі як шахові гуртки, дозвілля людей старшого віку, ю^б^модод$£ 
спортивні заняття, збори волонтаріату, тощо. Альтанки ще немає, а пладів вже вистачає

великий малий



для неї ©. При плануванні ми одразу враховували момент під’їзду до альтанки людей на 
візках та мам з колясками. Також навпроти місця, де ми пропонуємо встановити альтанку 
є дитячий інклюзивний майданчик, можна бути проводити інтеграційні заходи, де батьки 
будуть на навчанні, а дітки тим часом під наглядом волонтерів гратимуться на 
майданчику.
Парк має стати місцем дружнім до розвитку ініціатив. Буде проводитись більше заходів, 
чим самим люди будуть гуртуватись, обмінюватись думками, можливостями, подавати та 
реалізовувати спільні ідеї.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами даного проекти є в першу чергу інститути громадянського суспільства та 
ініціативні мешканці. А також жителі мікрорайонів Вишенька, Електромережа, 
Академмістечко, с. Агрономічне та с. Пирогово та всі інші мешканці та гості м. Вінниці.
В Парку проводять своє дозвілля батьки з дітками, молодь, люди похилого віку. Таке 
дозвілля можна буде зробити більш наповненим, розвиваючим, інформаційним та 
інтеграційним.
У Парку часто проводять свої заходи такі організації як: ГО «Гармонія», БФ «Подільська 
громада», ГО «Територія мам», ГО «Молодь Демократичного Альянсу», Вінницький 
волонтаріат «Дружня Вінниця», ГО «Гармонія всесвіту» та багато ін.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- Вінниця отримає ще одне чудове місце для проведення різних навчальних, 
профілактичних, розвиваючих заходів, гуртків;
- Парк отримає ще один інтеграційний майданчик;
- Громадські організації отримають простір, де зможуть проводити окрім заходів, своє 
планування, збори, тощо;
- Створений простір може стати майданчиком для спілкування людей старшого віку, 
найближчих мікрорайонів.
- Майданчик буде використовуватись також для проведення різноманітних майстер- 
класів.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Альтанка з накриттям 65 000 грн

2. Столики (10 шт) та стільчики (50 пгг) 11000 грн

3. Доріжка 8 000 грн

4.

5.
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6.

7.

РАЗОМ 84 ООО 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 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 свр|0  у^году на використання моєї електронної адреси

Підпис особи, що да< ту 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)

для зазначених вище цілей

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту тя 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***

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
, иуи. і на. '

VI

і -  "

e-mail: 1 n j f  / слГй^С^дсуїс^

№
тел.: (

і Г 1
f

,

)

Серы та 
№
паспорту

А- — - і — f ■

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

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

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 Віниці.
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Декілька прикладів Альтанок

(Альтанка, яку ми прораховували по вартості розміром -  6x8 метрів)


