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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціативам.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
ВІННИЦЯ- МІСТО МАЙБУТНЬОГО ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х ”, який вказує розмір витрат):

_ І  великий И  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Площа Європейська

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект полягає у створенні фігурних елементів , а саме квітників, у вигляді «Божих 
корівок» та « Герба міста Вінниці» з розташуванням біля них місць відпочинку у вигляді 
додаткових лавок дак як площа «Європейська» являється найбільш популярною площею 
для відпочинку вінничан.
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 мож-е бути потенційним виконавцем проекту. Також 
ибов яжово зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020», Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Створення у місті Вінниці умов для духовного, естетичного та емоційно-позитивного 
виховання маленьких вінничан, відтворення «домашньої» атмосфери у кожному куточку 
нашого міста. Реалізація нашого проекту надасть можливість для організації сімейного 
відпочинку на площі «Європейській», збільшення відвідуваності та позитивного 
сприйняття міста, як адміністративного центру регіону. Окрім того даний проект допомагає 
в реалізації програми озеленення міста, збільшення зелених насаджень та відповідає 
концепції програми «Вінниця 2020».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Проект розрахований на використання його для усіх мешканців Вінниці та її г ^ т г н .--------- ,
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Після реалізації проекту, у місті Вінниця з’являться нові зелені насадження, місто матиме 
ще одну туристичну атракцію яка буде звертати на себе увагу гостей міста .В місті 
з'явиться ще один зелений острівець, до якого будуть приходити батьки, діти та гості 
міста. З’явиться новий об’єкт який дасть підставу пишатись вінничан рідним містом, 
місце, фотографії з яким залишать приємні спогади у альбомах.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість, 

грн/1 шт

1.Лавочки (5шт) 6200 грн.

2.Каркас фігурних елементів (5 шт) 5000 грн.

3.Квіти у горщиках (300 шт)
......

150 грн.

4.Квіти для створення саду (100 шт) 100 грн.

5.Декоративні кущі (8 шт) 1000 грн.

б.Декоративна кора (20 шт) 300 грн.

7.Декоративне каміння (1 т) 8000 грн.

РАЗОМ: 135 000 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).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекіу ), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з метою обміну 
думками, Інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
t_malisheva@mail.ru 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.
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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 .Малишев Ігор 
Вадимович

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вуя ' *

e-mail: t_malisheva@mail.ru

№
тел.:

1 М  I I  I I

Серія та 
№
паспорту

' 1 1 1 1 1 1 1
** 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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11. Інші додатки 

Сад «Герб-Міста»

1

Декоративні «Божі корівки»

з


