
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписус уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Облагороджений будинку, прибудинкової території і спортивних майданчиків до 

Європейського рівня.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак який вказусрозмір витрат):

X великий Н І малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці
мас ту/мікрорайону):

м. Вінниця (район Слов'янка).

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Данила Галицького 50 (40-річчя І Іеремоги-50).

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект передбачає удосконалення спортивних та дитячих майданчиків і частковий 

ремонт будинку, що знаходяться за адресою: вул. Данила Галицького-50.

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 па 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 «Віпншрі-2020». Якщо проект 
носить капітаїьний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Облаштування будинку та прибудинкової території до сучасного, Європейського 
вигляду, відповідно до стратегії розвитку міста ВінницІ-2020.

Будинок розміщений у центрі міста Вінниці, поблизу якого знаходиться ВНМУ ім. М.І. 
1 Іирогова, де навчаються багато студентів із різних країн світу. Гак як будинок розташований 
на перехресті доріг Амосова та Данила Галицького (раніше Медведева та 40-річчя Перемоги), 
його видно з усіх сторін. Зважаючи на це, будинок та прилегла до нього територія повинні 
виглядати відповідно до Європейських стандартів, що зазначені у стратегії розвитку міста 
Вінниці.

Цей проекг зробить зручним та комфортним життя мешканців будинку і прилеглих до 
нього будинків (вул. Амосова-6. 9, 21, 21А (раніше Медведева), вул. І. Миколайчука-19 (раніше 
Ф. Кона), вул. Келецька-12А, вул. Данила Галицького-56, 56А гуртожитки ВНМУ ім. М. І. 
Пирогова (раніше 40-річчя Перемоги), пров. Наскрізний № 14, вул. Шевченка-29, 31 та інші) і 
посприяє здоровому розвитку їх дітей, а також усіх бажаючих мешканців району та гостей 
міста.
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Поданий проект надас можливість мешканцям нашого району підтримати владу м. 
Вінниці у її прагненні та діяч щодо поліпшення життя вінничан і наблизити їх рівень життя до 
Є вропейських стандартів.

Ми всі разом прагнемо, щоб м. Вінниця було гордістю всієї України.
Ми дуже хочемо удосконалити наші майданчики, щоб діти та молодь вели всебічний, 

здоровий та гармонійний спосіб житія.
Наявне покриття спортивного майданчику у дворі будинку більше шкодить здоров'ю 

дітей, аніж допомагає у їх спортивному та здоровому розвитку, а пилюка з них зниіцуг 
квітники, клумби та дерева, які ростуть поруч, і про які ми піклуємось самостійно протягом 
багатьох років поспіль. Також всім цим дихаємо ми та мешканці прилеглих будинків, студенти 
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та гості міста, в тому 
числі громадяни іноземних держав, які проходять повз будинок, і, повертаючись додому у свої 
країни, будуть розповідати про вищевказане. Піклуючись про дозвілля та здоров'я дітей, 
мешканців будинків і студентів, які навчаються у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, просимо Вас 
підтримати наш проект у облаштуванні будинку і прибудинкової території та у покращенні 
покриття на спортивному майданчику задля активного та здорового способу життя, відповідно 
до Європейських стандартів, зазначених у стратегії розвитку міста. Окрім того, даний проект 
дасть можливість сформувати позитивну думку іноземців про наш район у місті.

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

Обгрунтовано бенефіціарів проекту Данила Галицького-50 (40-річчя Перемоги-50).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Зробивши ремонт у пІдїздах, ми допоможемо мешканцям міста покращити життя, цим 

самим зміцнивши їх віру щодо стратегії розвитку Вінниці та у Європейське майбутнє.
Зробивши покриття спортивних майданчиків, ми популяризуємо здоровий спосіб життя, 

так як спортом можуть займатись не тільки діти, але й дорослі. Місто Вінниця, відповідно до 
стратегії розвитку “Вінниця -2020 '’, має стати містом щасливих, гарних, здорових, усміхнених 
людей.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Удосконалити покриття спортивного та дитячого 
майданчиків.

68 000

2. Зробити ремонт у п'яти під'їздах дев'ятиповерхового 
будинку.

293 000

3. Оштукатурити фундамент будинку 
8 = 240 м2 53 000

РАЗОМ: 424 000

2



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 ЗМ1, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей

Підпис особи, що дас 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/!, які стосуються цього проекту - .............,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту-
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)-
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12 м.
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Спортивний майданчик

8= 240 м2

Дитячий майданчик

Б= 84 м2

20 м.

7 м.

СХЕМА спортивних майданчиків



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:

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я. разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.


