
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 ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

БЕЗКОШТОВНА СОЦІАЛЬНА ДОВІДКА (м. Вінниця),

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

і і |
 І великий і і малий

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

м. Вінниця (всі райони міста).

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: ^:уг:у .. А

офіс — м. Вінниця, вул. Брацлавська, 35. ! •• - , ; . і

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів ).

БЕЗКОШТОВНА СОЦІАЛЬНА ДОВІДКА - довідкова інформаційна служба, яка 
забезпечить інформування та швидку навігацію розташування (місцезнаходження) 

всіх верств населення міста відносно запитів по —  виконавчим органам влади, 
комунальним службам та структурам, лікарням, лабораторіям, школам, дитячим 

садкам, екстренно-довідковим телефонам/службам міста, інспекціям, службам 
податкової служби, пенсійного фонду, службам соціального захисту, центрам

зайнятості, тощо.
5. Опис проекту' (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чаиу саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на с у б '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 ):

Проблема — у місті відсутня служба та єдина сконцентровала база даних по 
соціальній сфері із можливості доступу до неї ТЕРМІНОВИМ БЕЗКОШТОВНИМ  

ДЗВІНКОМ: існуючі сайти відповідних установ не дають деяким верствам населення 
(людям похилого віку, пенсіонерам, не захищеним соціальним верствам населення, 

інвалідам) швидко вирішити терміновий інформаційний запит. Служба 109 с



платною і тепер існує напруга і дискомфорт у пошуку та отриманні необхідної 
соціальної інформації. Проект буде включати в себе операторський пульт, сайт із 

мапою розташування соціальних установ, Відіповідас стратегії розвитку “Вінниця 
2020” (розд. 7.1,, 7.2., 7.З., 7.4.). Повністю вирішить вище зазначену проблему та 

додатково дозволить моніторити соціальну сферу міста.

6. Обґрунтування беиефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
1). Пенсіоінери, люди похилого віку (по всім типам соціальних запитів).
2). Соціально не захищені верстви населення (по всім типам запитів).
3) Інваліди (по всім типам запитів).
4) Безробітні (по всім типам запитів).
5) Песеленці (по всім типам запитів)
6). Батьки неповнолітніх дітей (запити по лікарням, службам соціального 

захисту).
7) Студенти (запити щодо працевлаштування).
8) Підприємства та підприємці (запити по ФС та ПФ).
9). Інформаційні центри міста та соціальних служб та установ (переведення на 
пульт безкоштовної соціальної довідки на відповідних їх діяльності запитів).

5. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1) Вирішення ПРОБЛЕМИ, відображеній у п.6.
2) Зняття напруги та скарг відносно процесу пошуку і отримання інформації
відносно контактів соціальних установ міста серед беиефіціарів (згідно п.7).
3) Стійке та якісне покращення та гармонізація інформаційного середовища
міста в стратегічній перспективі.
4) Поява стратегічного інформаційного ресурсу, який реально допоможе
реалізувати (з точки зору інформаційного забезпечення населення) стратегію 
розвитку міста “Вінниця 2020”.
5) Розвантажить існуючі контактні центри установ від не відповідних їм запитів 
населення.

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

2

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1 .Комп'ютерна техніка, оргтехніка 40000 грн.
2.Програмне забезпечення 6000 грн.
3.Рекламна кампанія, РЕІ, паблісіті 40000 грн.
4. Сайт 5000грн.
5.Засоби зв'язку, міні-АТС,системні ТА є у наявності
б.Скорочений номер, лінії зв'язку є у наявності
7.Приміщення, меблі, ПЦО, ППО, персонал є у наявності

РАЗОМ: 88000 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 свою згоду на використання моєї електронної адреси 1615sm@uKr.net 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адр^иґ
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для з^вачсЯих^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) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) .............................................................................................................................................

З

mailto:1615sm@uKr.net


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та Прізвище * * Контактні дані Підпис***
--------------------Т Ж

1.
Маковей Сергій 
Юрійович

Поштова адреса: (21007) ,  м. Вінниця,

e-mail: 1615sm(a),ukr.net

№
тел.:

Серія та
Хьг
паспорт}

Поштова адреса: (індекс/, м. Вінниця, 
вул.______ , буд .____ кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
ласпорт>

з . 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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