ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує утюеноважегііш робочий орган, &ідт *реєсЩ><м)

э.

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1.

Назва проекту (не більше 15 слів):
«Сучасна бібліотека - долаємо стереотипи!»

2.* Вцд проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,.х'\ який вказує розмір витрат):
й великий О малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону): Замостя

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: вул. Стрілецька, 39
ЗК ВМЦБС Бібліотека-фїлія №8

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Благоустрій території, прилеглої до книгозбірні, шляхом поєднання внутрішнього і
зовнішнього середовища, з метою формування нового іміджу бібліотеки, розвитку міста та
громади.

5. Опнс 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 в0повідність Стратегії розвитку «Віпниця-2020». Якщо проект
носить капітальний характер, зазначається можливість користування реіулит/тлпии
проекту особами з особливими потребами):
іВінницька міська рада
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Даний проект має соціально-естетичне значення і відповідає основним пріоритетам
розвитку міста Вінниці, визначених Стратегією розвитку «Вінниця - 2020». Основна мета
проекту не тільки залучити читачів до бібліотеки, а й зробити бібліотеку і прибудинкову
територію «зоною комфорту». Територією, яка б органічно вписувалась в архітектурнодизайнерський ландшафт та громадський простір міста, але разом з тим була б «родзинкою»
нашого мікрорайону.
Благоустрій міста - один з основних обов’язків кожного члена громади, адже ми живемо в
цьому місті і яким воно буде, залежить від нас. Бібліотека нашого мікрорайону має не надто
привабливий зовнішній вигляд, шо в свою чергу підгримує стереотипні уявлення про
традиційну бібліотеку. У мікрорайонах міста не вистачає громадських просторів. Якісні
публічні місця обумовлюють якісне життя в місті. У зв’язку з стрімким змінами, яких
вимагає час, змінюється роль та призначення бібліотеки. Наша бібліотека має стати центром
формування нового громадського середовища мікрорайону Замостя. Саме тому питання
зовнішньої привабливості та дизайну книгозбірні має для нас велике значення.
Для вирішення цієї проблеми, необхідно:
1. Санітарна розчистка частини зелених насаджень прибудинкової території;
2. Зведення нового паркану для забезпечення ізольованості від транспортного руху і
забруднення;
3. Встановлення вхідної арки з можливістю розміщення рекламної вивіски бібліотеки;
4. Укладання тротуарної плитки на прибудинковій території;
5. Створення креативної клумби, шляхом виготовлення бетонної конструкції у вигляді
розгорнутої книги;
6. Створення нестандартних місць для читання на свіжому повітрі (лавки навколо дерева
та крісла-гамаки для читання);
7. Облаштування паркувальних місць для велосипедистів;
8. Облаштування поручнів біля пандусу з вмонтованим дзвінком для людей з
обмеженими можливостями;
9. Оздоблення вхідних дверей бібліотеки кольоровою плівкою «оракал» відповідної
тематики.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
(основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Результатами проекту зможуть скористатись понад 114 тисяч жителів Замостянського
району, а саме; вихованці ДНЗ № 51, № 23, №; 29; учні шкіл № 30, №32 , №6, №8; учні
музичної школи М 2; учні Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища №
4; студенти та викладацький склад Вінницького кооперативного інституту, Вінницького
транспортного коледжу, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, МПМ «Зоря» та працівники більш як
2000 підприємств різної форми власності, а також гості нашого міста.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі успішної реалізації проекту, територія перед бібліотекою стане універсальним
засобом, який одночасно буде виконувати ряд функцій: пізнавальну, розвиваючу, духовноморальну. Територія перед бібліотекою матиме більш естетичний вигляд, що вплине на
відношення користувачів та жителів мікрорайону до бібліотеки, адже затишний і оновлений
бібліотечний дворик викличе позитивні емоції та збільшить інтерес до користування
бібліотекою. Книгозбірня стане прикрасою міста, привертатиме увагу місцевої громади та
туристів. Втілення даного проекту вирішить нестачу громадського простору в мікрорайоні
Замостя,

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

Орієнтовна вартість, грн.

1. Санітарна розчистка частини зелених насаджень
прибудиикової території.

І

2. Зведення паркану

4 тис. грн.
* 100 тис. грн.

3.Встановлення вхідної арки, з можливістю розміщення
рекламної вивіски

12 тис. грн,

4.Укладання тротуарної плитки

147 тис. грн.
Конструкція (каркас) 7 тис. грн.

5. Встановлення фігурної бетонної клумби в вигляді
розгорнутої книги
6. Придбання та встановлення велопарковки

2 тис, грн.

7.Придбання та встановлення двох крісел-гамаків

3 тис. грн.

8.Придбання та встановлення круглої лавочки навколо
дерева

1

= 8 - 9 тис. грн.
4 тис. грн.

9. Облаштування поручнів біля пандусу (3 м.)
10. Оздоблення вхідних дверей бібліотеки кольоровою
плівкою «оракал»

3 тис. грн.
5 тис. грн.

11 .Оплата послуг ландшафтного дизайнера
1

12. Проектна документація
РАЗОМ:

20 тис. грн.
316 000,00 грн.
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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 тя. Снеобхідне підкреслити!:
а) висловлюємо нашу згоду на використання наших електронних у^дрес
1іЬгагу.8.утсЬ5(3^таі].сот, oksa2012@meta.ua для зазначених вище цілей. / ^ /
Підпис особи, що дає згоду на використання свосї електронної адреси ...
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначенні* вйше 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/], які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШ!
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

1. Поплавська
Поштова адреса: (індекс) 21007
Світлана Борисівна м. Вінниця,
вул. <

Підпис***
— / 9 -

e-mail: library.8.vmcbs@gmail.com
Т

№
тел.:

І Ї

1

Т

Серія т*

№

і

паспорту

2 .Мельник Оксана
Петрівна

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

С

e-mail; oksa2012@meta.ua

№
тел.:
Серія та

№
паспорту

3.

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.______, буд,____ке,_______
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 Вінниці.

Фото території бібліотеки

кан, який планується під реконст
---------------------------
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Прнбудинкова територія бібліотеки №8
8

Фасад бібліотеки
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Пропозиції по облаштуванню території

Крісло-качалка для читання
Велопарковка

Л авка для читання та відпочинку
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Паркан

