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):

............................................... Зробимо місто безпечнішим ДЛЯ
дорослих І дітей
2.*
Вид проекту(необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір
витрат):
^

великий

СИ малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
.. .На розі проспекту Коцюбинського та вулиці Привокзальної, на вулиці Данила Нечая
поблизу зупинки «Потьомкіна
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів ) Встановлення світлофорів у почерговому
режимі вимкнення на впроти ‘А. номерів по проспекту Коцюбинського та інших двух
світлофорів на переході від магазину «Сільпо» до ринку «Привокзальний» на початку
вулиці Привокзальної. Встановлення світлофорів з ручним увімкненням на зупинці
«Потьомкіна».
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 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 ): Цей проект спрямовано на те, щоб
розвантажити постійно виникаючі корки автотранспорту поблизу залізничного вокзалу
на проспекті Коцюбинського та на вулиці Привокзальній . Справа у тому, що люди
переходять постійно попід машини на самому проспекті Коцюбинського від магазину
«Сільпо» у напрямку зупинки маршрутних таксі. Там нерегульовакий перехід і більшість

громадян несвідомі. Вони не збираються у гурти, щоб переходити разом. Те ж саме
робиться і на нерегульованому переході від «Сільпо» до вокзалу та ринку
«Привокзальний», що схоже на блокування дороги.Це створює затори для автомобілістів
і робить такий перехід дороги небезпечним для пішоходів. Зробити підземні переходи у
цих місцях нереально і дорого, а світлофори поставити у почерговому режимі
ціїком закономірно і реально необхідно. До того ж, є велика необхідність встановлення
світлофорів з ручним увімкненням на зупинці «Потьомкіна», так як всі діти кварталу
«Добробут», які йдуть з нього до школи далі від вілиці Молодогвардійської, переходять її
у своїй більшості або по нерегульованому переходу на цій зупинці, виходячи з автобусів,
або ж навпроти вулиці Дундича і водоканалу.Але там дорога має поворот, зупинка там
лише маршруток, а багато дітей підїзджає автобусом. Я сама - мати дитини - інваліда
,змушена постійно водити свою дитину у школу через те, що він боїться переходити
дорогу по цьому нерегульованому переходу. Не раз я ставала свідком, що діти і малі, і
навіть старші, йдучи поодинці, часто бояться переходити там дорогу і чекають на
когось зі старших чи компанію, щоб перейти її.Адже і водііу своїй більшості несвідомі і
без світлофора намагаються не перепускати школярів. Мало того, що в кварталі
«Добробут» немає своєї школи і школа N9 11 територіально відноситься до цього
кварталу, то ще й діти щоденно ризикують життям, перебігаючи по нерегульованому
переходу дорогу через нахабство та несвідомість водіїв. Адже на іншій трасі по вулиці
Московській на зупинці Петровського стоїть аж 4 таких світлофори. Значить про тих
дітей, які добираються до школи тим шляхом міська влада потурбувалася навіть
надмірно, а про наших - ніяк. Хоча траса на Данила Нечая більш завантажена і
небезпечна, ніж вулиця Московська, та ще й міжміська. Тому постановка світлофорів
саме на зупинці «Потьомкіна» вкрай необхідна.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Всі мешканці і гості міста.Учні всіх класів школи №11 та їхні батьки, які змушені
переходити там дорогу, бо проживають у кварталі «Добробут
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
.. .Цей проект допоможе зробити рух автотранспорту більш вільним,упорядкованим,
розвантажить макйже постійні корки та зробить переходи дороги громадянам більш
упорядкованими і безпечними, а на зупинці «Потьомкіна» зробить можливим безпечний
перехід дороги дітьми самостійно і скасує несправедливість у цьому питанні до ставлення
громадян всього кварталу «Добробут

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання
1.3 пари світлофорів

Орієнтовна вартість, грн
400000

2

1

2.

3.
4-

5.
6.

I7'
РАЗОМ:

400000

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):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї
...lais_05@mail.ru.......................................................................
цілей

електронної адреси
для зазначених вище

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) фотографіяД, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ 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**
1.Рулько Світлана
Олександрівна

Контактні дані

Підпис***

Поштова адреса: 2/012, м. Вінниця,

e-maii:tais 05 a:mail.ru
№
тел.:
Серія тп

№

і

паспорту

1

2.

І -І

J___ L

Поштова адреса: /індексу ,и. Вінниця,
вул.
,буд.____ ке.______
e-mail:
№
тел.:
Серія та

№
паспорту
■л

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.___ буд. ___ кв.
e-mail:

№
тел.:
Серія та
N2
паспорту

** 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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