
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 )

1. Назва проекту; ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР «Ляля Клуб»

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Ленінський мікрорайон, Нижня Слов’янка

3. Адреса, назва установи/закладу* будинку:

Вул. Лялі Ратушної 6.132

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення вільного простору, з метою поліпшення умов проведення вільного часу 
мешканцями міста та розвиток їх особистих якостей.

5. Опис проекту
Проект покликаний вирішити проблему проведення вільного часу мешканцями міста 
(зокрема молоддю та дітьми), розвиток особистих якостей. Проведення змагань з «ЩО? 
ДЕ? КОЛИ?» та «Мафії», а також інших ігор. Можливість організації та проведення 
різноманітних зустрічей, майстер класів, тренінгів, перегляду кінофільмів та інших форм 
дозвілля. Даний проект включає розвиток основних напрямків Стратегії «Вінниця -  2020» 
(Місто дружнє до дитини, місто молодих, місто культури, місто креативного міського 
середовища)
Фактично, метою даного проекту буде створення сприятливих умов та можливостей для 
змістовного дозвілля та неформальної освіти молоді шляхом організації клубу, що 
працюватиме за принципом “Відкритого простору”.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Основними бенефіціарами даного проекту буде молодь, що проживає по вул. Лялі 
Ратушної та по навколишнім вулицям, проте послугами “Вільного простору” матимуть 
змогу користуватись всі бажаючі Вінничани.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення нового та доступного вільного простору в межах мікрорайону, вирішення 
проблеми проведення дозвілля мешканцями міста.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Проведення ремонтних робіт в приміщенні 900 грн. * 97,5 м.кв.=87750

2. Закупівля техніки 42700

3. Закупівля меблів 35000

4. Закупівля настільних ігор 3000

5. Витратний матеріал (канцтовари, одноразовий 
посуд, чай, кава, печиво)

2000

6. Облаштування санвузла (закупівля сантехніки) 2000

РАЗОМ: 172450

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.

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 
evhen95@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси гг.т.. ......
11. Інші додатки
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). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1.

Євгеній Павлюк
Поштова адреса: (21037), м. Вінниця,
вуї

о

e-mail: evhen95@gmail.com

№
тел.:

,

Серія та 
Ні
паспорту

м  м  і м  

 ̂ і і і і і і і

** 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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Специфікація приміщення
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