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 У
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Дитяча Мрія Тяжилова»
Створення розвиваючого арт-простору для дітей.
Центр фізкультурно-культурно-інформаційного дозвілля дітей та сім'ї.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір
витрат):
I великий І
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
м-н Тяжилів, «Мрія»
3. Адреса, назва установи/закладу, буднику:
м. Вінниця, м-н Тяжилів, вул. Ватутіна, 36 (колишнє приміщення лялькового театру)
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створити муніципальний центр гармонійного розвипсу дітей нового покоління.
Простір, що вирішить головні проблеми сучасної сім’ї:
- виявлення та розвиток талантів дитини
- місце, де діти займатимуться улюбленими іграми, спортом, хобі тощо
- згуртувати сім’ю спільними інтересами та заходами
На базі покинутого комунального приміщення в мікрорайоні Тяжилів.
Його реконструкції та обладнання, а подальше утримання за рахунок відвідувачів.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований;
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чинам його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен
містити вказівки па суб '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 ):
Створити центр гармонійного розвитку дітей нового покоління.
Простір, що вирішить головні проблеми сучасної сім'ї та мікрорайону Тяжилів:
- виявлення та розвиток талантів дитини
- місце, де діти займатимуться улюбленими іграми, спортом, хобі тоцір ~ ~ ; . ;
■- згуртувати сім’ю спільними інтересами та заходами.
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Сьогодні «Тяжилів» активно забудовується - зростає кількість молодих сімей та дітей.
В той же час є одним з най віддаленіших від центра районів та дуже відсталою
інфраструктурою.
Що особливо помітно при виїзді з центру до Тяжилова - картинка з сучасним
європейським містом фонтанів поступово змінюється на пострадянське занедбане
містечко. Де немає місця для дозвілля, прогулянок тощо. Неначе «Тяжилів» відстає в
розвитку від усього міста років на 10.
Внаслідок, молодій сім'ї з дитиною для веселого дозвілля потрібно виїзджати до центру,
на що не завжди є час та можливість, особливо з маленькими дітьми. А саме вони є
головними героями Стратегії розвитку «Віннищ-2020». Пропоную підтягнути наш район
до рівня усього міста.
Створити на базі покинутого лялькового театру по вул. Ватутіна, 36 сучасний центр для
дозвілля дітей та молоді м-ну Тяжилів. Що в часи мого дитинства використовувалось за
цим призначення, дати нашим дітям хоча б те, що було у нас.
Приміщення площею біля 200 м2 дозволить розмістити в ньому:
- спорт зал
- театральній клас (в нас був ляльковий театр)
- музичний клас
- хореографічний клас (танці аеробіка, акробатика тощо)
- кімнату для розвитку за методом монтессорі
- художній клас (лепка, конструювання, дизайн)
- розвиваючий клас (типу кімната лего, треки та ін.)
- сімейні заходи дозвілля
Незважаючи на те, що подібні центри розвитку в інших мікрорайонах міста є повністю
безкоштовними. Просимо Вас привести до ладу хоча б саме саме приміщення та
обладнати класи. Подальше обслуговування (заробітна плата, комунальні платежі та інші
витрати) батьки готові взяти на себе.
Цей проект вплине на розвиток найголовнішого:
- майбутнього наших дітей, дамо їм місце для активного відпочинку та розвитку.
- міцну та активну молоду сім»ю, батьки більше часу будуть проводити із дітьми
- віддаленість мікрорайону перетворити в перевагу, за рахунок об'єднання мешканців на
базі центру
- центр який стане надією для людей з низьким рівнем доходів та великим бажанням
розвитку своєї дитини
Можливість та надію яку Ви нам даєте -це проект «Бюджет громадських ініціатив».
Тому просимо Вас розглянути цю пропозицію, та не бути байдужими до нас та наших
дітей.
Саме такою я бачу сім 'ю в Стратегіїрозвитку «Вінниця-2020».
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)
Діти та молодь м-ну Тяжилів
більше 1200 школярів
до 1000 до школяриків

{основні групи мешканців, які зможуть
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проеісгу:
У разі реалізації проекту ми отримаємо:
- вирішення проблеми занедбаної інфраструктури в м-ні Тяжилів
- активних та задоволених дітей
- вдячних батьків, які радітимуть цьому щастю
- підвищення рівня здоров’я, інтелектуального розвитку Вінниці: через де-кілька років
отримаємо професійних спортсменів, нові наукові відкриття, можливо - «Нобелівську»
премію.)
* місце де об’єднаються мешканці
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Ремонт та перепланування приміщення

400000

2. Облаштування душових кабін, роздягалень, тощо

50000

3. Облаштування спортивного залу

100000

4. Облаштування хореографічного залу

20000

5. Облаштування музичного класу

50000

6. Облаштування класів з розвитку (художній,
монтессорі, театральний, лего кімната)

100000

7. Комп’ютери та орг. техніка

20000

8. Меблі

60000
5000

9.Методичні посібники

805000

РАЗОМ:

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
Ьііа rivshkant@pinail.com для зазначених вище цілей

моєї

електрон^рї^ у^йреси

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) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми
тощо) ...............................................................................................................................
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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 Вінницько! міськоїради:
Контактні дані

Ім’я та Прізвище**
1. Лілія Дишкант

Підпис***
/

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

---------------

/

e-mail: ііііа.dvshkantioiBmail.com
№
тел.:
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Серія та

№
паспорту
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Поштова адр«;са: (індекс), м. Вінниця,
вул.______ , б)/д.
ке.
e-mail:
№
тел.:
Серія та

№
паспорту

3.

,

Поштова адреса: (індекс) м. Вінниця.
ке
вул.
. буд.
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 € мешканцем міста Віниці.
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