
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Ремонт стелі га стін навчально-іг рової кімнати групи №  9 ДНЗ №24

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

!_ .і великий малий «13772 грн»

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Мікрорайон «Слов’янка»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул.Константиновича, 21

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Завдяки системному ремонту стін та стелі основної кімнати групи №9 ДНЗ №24 
поліпшаться умови навчання та виховання 35-ти дошкільнят, а сучасні будівельно- 
дизайнерські рішення, передбачені проектом, позитивно вплинуть на використання 
навчально-ігрового простору, зроблять його дружнім до вихованців і допоможуть 
впровадити нові методики роботи з дітьми
5. Опис проекту Мета проекту -  поліпшення умов навчання І виховання 35 дітей 
дошкільного віку шляхом проведення ремонту застарілих стін та стелі основної кімнати. 
Це приміщення є одночасно Ігровою і навчальною зоною та їдальнею. Більшість 
щоденного часу з 7.30 до 19.30 діти перебувають саме тут. у неналежних побутових 
умовах із застарілим і зношеним інтер'єром. Останній ремонт групи було проведено ще 
2005 року. В грудні 2014 просто посеред робочого дня обвалилася частина стелі площею 
близько 2 кв.м. Вихованці групи фізично не постраждали, але пережили значне 
психологічне потрясіння. Силами педагогічного колективу зруйновану ділянку покрівлі 
тимчасово вирівняли, але і в інших частинах стелі та сгін є видимі тріщини, отже 
проблема потребує більш системного рішення.
Капітальний ремонт групи відповідає цілям зазначеним у Стратегії розвитку «Вінниця- 
2020». зокрема її пункту 7.4.1. «Місто, дружне до дитини». Заклади дошкільної освіти 
мають стати сприятливим середовищем для всебічного розвитку дітей, гарантувати 
вихованцям безпеку життя і здоров'я та гідну якість послуг.
Ремомг із застосуванням сучасних будівельних матеріалів, кольорової гами та 
дизайнерських рішень дозволить покращити психологічний



дасть можливість у повній мірі використовувати навчально-ігровий простір і 
застосовувати у виховній роботі прогресивні методики.

6. Обгрунтування бснефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися резу.іьтатими проекту')
Результатами проекту у найближчі 2 роки зможуть користуватись щонайменше 35 дітей 
віком 4-5 років, серед яких малюки з неповних родин та діти українських 
військовослужбовців. З представники педагогічного колективу, які щодня працюють у 
групі №9 та щонайменше 35 батьків, з якими проводиться регулярна інформаційно- 
роз'яснювальна робота. Через 2 роки відбудеться набір нової групи дітей і отже проект 
матиме тривалий ефект.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту':

Кількісні показники:
збільшення використовуваного для занять та ігор простору на 10% ( заг. площа 
кімнати 59.7 кв.м, з яких через небезпеку нового обвалу не задіяними залишаються 
7-8 кв.м):
впровадження 2 нових форм роботи з дітьми за рахунок збільшення 
використовуваного простору та сучасних інгер’срних рішень; 
впровадження щомісячних групових консультацій з батьками:

Якісні показники:
поліпшення психологічного клімату в дитячому та педагогічному колективі: 
усунення соціальної напруги в батьківському середовищі через відчуття постійної 
небезпеки нових обвалів:

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1.Шпаклівка (чорнова та чистова) - 10 мішків та 5 мішків 
і відповідно

2550

2. Багети будівельні -  1S шт. 480
1
3. Грунт -- 15 л 440

і

1 4. Водоемульсійна фарба -  20 л
і

580

5. Куток металевий -  17 піт. 82

6. Фарба кольорова -  10 л
■

О О

7.' Витратні матеріали (пензлі, валики, шпателі, 
буд.плівка)

“ і
і і «  ■ 

І 8. 1 і.іінтус -  23 м.
1 V

340 і

2



9. Транспортні витрати 150

10. Виконання робіт 8500

РАЗОМ: 13772

9, Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім ного 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

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..
6) 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

-Додаток 1 (список вінничан, які підтримують проект)

- Додаток 2 ( фотографії застарілих стіп )

- Додаток 3 ( фотографії стелі)

Додаток 4 ( фотографії тріщин у приміщенні)

адреси для зазначених вище цілей

з



Тріщини на стінах
Додаток 2



#

Небезпечна ділянка стелі

іМісце обвалу стелі після тимчасової реставрації

Додаток З

5



-»

Тріщини на стінах і підвіконні

г

Додаток 4

Відлущування покриття на стінах

б



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***

і. С н Я ж у і с  

Г д л  УІИА

ВаСИ Д і Е>ИА

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
^  П

вУ.1.̂  в.
/

-таї!:  ̂ о Ж /іл . П у с т іш і@  «Є

№
гел,

С 'с р  з я  т а

Лі?
паспорту

0 О 1 і і ч /
і С/ І/ '

1 1_ І___І__1
2 . Поштова адреса: (індекс), и. Вінниця, 

ву.ї.___  . буд. ___  кв.

е-іпаіі:

№
тел.:

Серія та 

паслортл

3. Поштова адреса: (індекс), М- Вінниця, 
ву:і. _____, буд. кв.

с-таІІ:

№
тел.:

С ерія та
Лї>
паспорту

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

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

і


