
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):
Проект по благоустрою прибудинкової території, з створенням гендернорівного 
мультикомлепксу

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір витрат): 
х великий

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 б. 128,130,132

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає створення сучасного гендернорівного та безпечного мультикомплексу 
з спортивним та ігровим майданчиком та футбольним полем з штучним покриттям. 
Облаштування зон дня паркування автомобілів та озеленення території.

5. Опис проекту; Проект покликаний вирішити проблему паркувальних місць та 
озеленення території, відновити та покращити вже існуючий спортино-дитячий 
майданчик, зробити його привабливим для всіх вікових груп. Півдищити інтерес і дітей та 
молоді до фізичного виховання. Проект відповідає напрямкам стратегії « Вінниця -  2020» 
(Місто, дружнє до дитини, Місто молодих, Здорове місто)

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту) Основними бенефіціаріями даного проекту буде 
молодь та діти, що проживає по вул. Лялі Ратушної та по навколишнім вулицям, крім того 
цей проект дає змогу підтримувати фізичну форму всім мешканцям району.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Благоустрій прибудинкової території за рахунок облаштування нових паркувальних місць, 
та озеленення території, відновлення та покращення вже існуючих спортивного та 
дитячого майданчиків.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Заміна покриття на всій території майданчику 340*800м.кв.= 272000

2. Встановлення ігрових та спортивних об’єктів 168150

3. Облаштування паркомісць 450* 300 м.кв. =135000

4. Озеленення території 200 * 700м.кв. = 140000

РАЗОМ: 715150

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 тл. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
rnaystruk3009@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.

2

mailto:rnaystruk3009@gmail.com


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім'я та Прізвищ«** Контактні дані Підпис***

і- чМалА-'С.^у^^
гГ - - - - - - - - - - - - - - “ - - - - - - - - - - - - - - - - - -Поштова адреса: (індекс), м, Вгннищ, 
вул.

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту
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2 . Поштова адреса: (індекс), м Вінниця, 
вул._____ , буд. кв.

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

е-таіі:

№
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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