
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація Якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер нроекіу
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстрам )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Всеукраїнський к о н к у р с  “Юний концертмейстер*’

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

X великий ЕИ малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вулиця В.Порика, 28Б, Вінницька дитяча школа мистецтв “ВИШЕНЬКА”

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проведення II Всеукраїнського конкурсу “Юний концертмейстер”

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 
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Перевага даного проекту полягає в тому, що серед багатьох конкурсів юних виконавців 
даний конкурс є інноваційним. Конкурс сприяє розвитку саме ансамблевої гри.

Мета проекту — виявлення та підтримка юних талантів, залучення кращих учнів до 
участі у конкурсі “Юний концертмейстер”, розвиток навичок концертмейстерської 
майстерності учнів піаністів, а також обмін педагогічним досвідом з методики викладання 
роботи концертмейстера
Проблемою реалЬаий є відсутність концертного роялю.

За час існування фортепіанного відділу ВДІТ1М “Вишенька”, наші учні стали 
лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів, але підтфдавка^даановктбї їйблсЙі
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відбувається на виключно фортепіано, а на професійних конкурсах, виконання учасниками 
програм,має виконуватись на роялі.

6. Обґрунтування бенефідіарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Викладачі та учні ВДШМ «Вишенька», конкурсанти та гості конкурсу.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
За наявності концертного роялю, учні отримають можливість удосконалювати виконавську 
майстерність, а заклад ВДШМ “Вишенька” розширить географічні можливості 
проведення конкурсу та його учасників Це сприятиме:

-  запрошенню міжнародних гостей-учасників;
-  проведенню відкритих уроків, майстер - класів провідних викладачів;

-  обміну професійним досвідом.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
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Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Придбання концертного роялю 199000 грн.

РАЗОМ: 199000 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 (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 
.О.^.ї.н&І. ........................  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,
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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
Л і ООО v с (■ /Ьі / і Let ctfJC

Підпис*

і.
(ylO fjO U O L te.

b
/

e-mail:nQ'(wet<f>5 & u -tcr- /

№
тел.:

Серія та 

№
паспорту

І І !  І І І
рV

2. Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

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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