
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):
Соціальна їдальня, недороге, якісне харчування для студентів, робітників офісів, інвалідів 
та виїздні безкоштовні обіди для безхатченків

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

ЕИ великий х малий

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

Э. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Кафе коло будинку 41 на вулиці Скалецького

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Соціальна їдальня, недороге, якісне харчування, що задовільняє потреби студентів, та осіб 
одиноких. Також виїздні обіди для інвалідів та кілька разів на тиждень безкоштовні обіди 
для безхатченків
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5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрялюваний; 
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 'скт, 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 ):
Не всі нині можуть дозволити собі якісне та недороге харчування, студенти взагалі 
харчуються фасфудом, що впливає на їх здоров’я, на майбутнє їх життя, та на майбутнє 
покоління. Працівники офісів також потребують бюджетних горячих обідів. Інваліди не 
завжди можуть готувати їжу, а безхатченки харчуються взагалі як прийдеться. Отож ми 
хочем допомогти цим людям та надати горячу та якісну домашню їжу.
Крім того, ми плануємо залучати непрацюючих та бажаючих мати додатковий дохід 
студентів (прибирання, миття посуду, чистка овочів)

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які хможуть 
користуватися результатами проекту)
Задовільняє потреби студентів, працівників офісів та осіб одиноких, також виїздні 
безкоштовні обіди для інвалідів та кілька разів на тиждень для безхатченків.
Крім того, ми плануємо залучати непрацюючих та бажаючих мати додатковий дохід 
студентів (прибирання, миття посуду, чистка овочів)

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікуєм перемогу і маєм бажання почати змінювати наше рідне місто на краще цим 
малим, але важливим проектом



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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1. Для того, щоб почати працювати - аренда недорогого 

приміщення на рік 84000 грн на рік (7000 в міс)

2. Купівля приладдя та посуди 10000грн

3. Послуги водія з автомобілем 30600 грн на рік 

(3000 грн в міс)

4. Послуги кухаря 30600 грн на рік 

(3000 грн в міс)

5. Послуги помічника по кухні 24000 грн на рік 

(2000 грн на міс)

6.
7.

РАЗОМ:179 200 гри

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 т.д. (необхідне підкреслити):

• висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
............................................................................. 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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІШ

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. Подолян Валентина 
Петрівна

Поштова адреса: (21013), м. Вінниця, 
ву
кв. 90

--------------------- —------------

1

V

e-mail:angels07@list.ru
№
тел.:

р/>̂  I  ̂1 4  - •  Я # %  I

Серія та 
№
паспорту

і г 
і 1

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.
e-mail:
№
тел.:
Серія та 
№
паспорт)

3. 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.

mailto:angels07@list.ru
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