
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінннці 
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): Побудувати тротуар на мікрорайоні «Автобазар» 
по вул.Залізничній - для жителів вул.Залізничної, С.Наливайка, П.Мирного, 
М.Заньковецької, А.Мінкевнча, В.ІваснжаД.Франка, Коперника, вул.Революцій.

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

ЕИ великий X малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: мікрорайон «Автобазар» по
Тиврівському шосе: вулиці Залізнична, С.Наливайка, П.Мирного,
М.Заньковецькой, А.Міцкевича, В.Івасюка, 1.Франка, Коперника, вул.Революцій.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів ) Побудувати тротуар з бордюром 
довжиною 300 м та шириною 1,2 м  по вул.Залізничній. Самостійно здійснити комплекс 
таких робіт жителям нашого мікрорайону немає можливості. Ми неодноразово 
збирали гроші щоб підсипати дорогу, однак марно - дуже глиниста почва, втопили 
гроші в болото.

Мікрорайон «Авторинок» швидко розвивається, будуються будинки, 
багатоповерхівки, але відсутня інфраструктура, дороги, тротуари, магазини. З центру 
міста курсує тільки один муніципальний автобус. З травня 2015р . мікрорайон 
приєднали до міста, однак в бюджеті міста на його благоустрій кошти не 
передбачили.

Наші діти в школу, дитячі садочки, дорослі мешканці на работу і з работи 
бредуть по коліна в болоті, з важкими портфелями та сумками. Інваліди, старенькі 
люди по півроку не виходять з дому - бо просто не можуть дістатися до транспорту, 
до лікарень. Але ж ми є, ми живемо та працюємо на благо нашого рідного , улюбленого 
міста!!

Дорогі Вінничани, допоможіть не потонути в болоті!!! Проголосуйте, будь ласка, 
за наш проект!



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):

Основна мета проекту: Зробити прохідною для пішоходів вул. Залізничну.
Проблема, на вирішення якої спрямований цей проект: Мешканці 9 (дев*яти!!! ) міських 
вулиць більше, як по півроку, живуть і пересуваються до міського транспорту по коліно 
в болоті.

З облаштуванням тротуару ми зможемо вчасно та без перешкод дістатись до автобусу 
чи маршрутки, які відвезуть до роботи, школи, дитсадка, лікарні, вокзалу, торгових 
закладів тощо.

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

- Мешканці вул.Залізничної, С.Наливайка, П.Мирного, М.Заньковецької, А.Міцкевича, 
В.Івасюка, І.Франка, Коперника, вул. Революцій, а це люди, що працюють на 
підприємствах м.Вінниці (вже більше сотні сімей).
- Діти, що ходять до вінницьких шкіл та дошкільних закладів, школи мистецтв, палацу 
школярів, в гуртки.
- Люди-інваліди, мешканці з особливими потребами, люди похилого віку- вони просто 
поки не можуть дістатися до транспорту, до лікарень.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Мешканці вул.Залізничної, С.Наливайка, П.Мирного, М.Заньковецької, А.Міцкевича,
В.Івасюка,І.Франка, Коперника, вул.Революцій- а це люди,що працюють на підприємствах 
м.Вінниці, зможуть вчасно бути на роботі, створюючи ВВП. Вчасно дістатись до вокзалу, 
лікарні, базару, тощо.
Наші діти зможуть без перешкод та вчасно відвідувати вінницькі школи та дошкільні 
заклади, школу мистецтв, палац школярів, гуртки. Відчути себе повноцінними 
мешканцями міста.
Люди-інвалиди, мешканці з особливими потребами, люди похилого віку - без перешкод 
зможуть дістатися до транспорту, до лікарень, до базару.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Один погонний метр тротуару шириною 1,2 м з 
бордюром (висотою з перспективою побудови дороги)

біля 700 грн.
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2. Просимо включити до проекту і здійснити побудову 
300 метрів тротуару з бордюром по вул. Залізничній

200 000 грн.

3.

4.

5.

6.

7.

РАЗОМ: 200 000 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).

Список з підписами мешканців додається на папері,

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 
cravchenko2013.crav4enko@y3ndex.ua 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,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

mailto:cravchenko2013.crav4enko@y3ndex.ua


12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
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