
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекіу
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Європейські стандарти харчування в школі №27 -  запорука здоров’я учнів»

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

X великий □  малий

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

Мікрорайон Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Ватутіна, 42, м. Вінниця, заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 
Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Придбання та встановлення сучасного енергоефективного обладнання у харчоблоці 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради» для 
реалізації Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та стратегічних пріоритетів 
Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір” на локальному рівні; 
приведення приміщення харчоблоку школи №27 у повну відповідність до чинних 
державних санітарно-гігієнічних норм.

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):

Основною метою проекту є реалізація стратегічних пріоритетів Загальнодержавної
програми «Здоров’я-2020: український вимір” на локальному рівні, а саме створення
оптимальних умов для забезпечення якісного, раціонального та безпДОММОДОДМШЬМА РАДА
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учнів у школі №27. Адже серед факторів зовнішнього середовища, що забезпечують 
розвиток дітей та підлітків, провідна роль належить харчуванню. Повноцінне харчування, 
обумовлюючи оптимальне протікання процесу обміну речовин в організмі, суттєво 
впливає на резистентність та імунітет дитини до різних захворювань, підвищує його 
працездатність та витривалість, сприяє нормальному фізичному і нервово-психічному 
розвитку. У сучасних умовах роль харчування значно зростає у зв’язку з впливом на 
формування зростаючого організму таких соціальних факторів як різке прискорення 
темпу життя, збільшення обсягу одержуваної дітьми інформації, а також посилені заняття 
фізичною культурою і спортом у школі №27.
Дитячому організму властива напруженість обміну речовин, пов’язана з безперервним 
зростанням, перебудовою і розвитком всіх органів і систем. Оскільки в школі діти 
проводять значну частину часу, шкільне харчування відіграє істотну роль у загальному 
харчовому раціоні школярів.
Для забезпечення якісного, раціонального та безпечного харчування учнів необхідно:

• привести приміщення харчоблоку у школі у відповідність до чинних державних 
санітарно-гігієнічних норм;

• придбати сучасне енергоефективне обладнання для виробництва широкого спектру 
продуктів для збалансованого харчування, які відповідатимуть найвищим 
європейським стандартам.

Реалізація цих завдань дасть можливість створити оптимальні умови для забезпечення 
якісного, раціонального та безпечного харчування учнів у школі №27.
Проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме п. 7.4.2. Ціль 2: Місто 
молодих (заходи охорони здоров’я: формування конкретних програм для молоді, 
спрямованих на зменшення ризиків для здоров'я через стреси, недостатньо якісне 
харчування, низький рівень занять спортом, залежність від тютюну, алкоголю та 
наркотиків). Результатами проекту, а саме якісним харчуванням, можуть користуватися 
особи з особливими потребами.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

• 1442 учні школи, у тому числі сироти, діти з малозабезпечених сімей та діти, 
позбавлені батьківського піклування;

• понад 2500 батьків учнів;
• 125 працівників школи.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

• покращення здоров’я учнів школи №27;
• реалізація найвищих європейських стандартів харчування у школі;
• приведення у відповідність до чинних державних санітарно-гігієнічних норм 

приміщення харчоблоку школи.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

1. Придбання/заміна обладнання

1.1 Пароконвектомат, 1 шт. 122525

1.2 Підставка під пароконвектомат, 1 шт. 4100

1.3 Фільтр для пароконвектомата, 1 шт. 2494

1.4 Електричний харчоварильний котел на 100 л, 1 шт. 23900

1.5 Посудомийна машина купольного тнпу, 1 шт. 90422

1.6 Фільтр для посудомийної машини, 1 шт. 2494

1.7 Плита електрична промислова на 6 конфорок, 1 шт. 15100

1.8 Марміт для перших страв на 3 конфорки, 1 шт. 13500

1.9 М’ясорубка, 1 шт. 17400

1.10 Шафа пекарська, 3 секції, 1 шт. 33300

1.11 Тістоміс пекарський, об’єм 31 л, 1 шт. 54404

1.12 Подвійна полка для сушки посуду, 800x300x350,2 
шт.

3800

1.13 Мийка подвійна, 1200x600x850,1 шт. 3330

1.14 Мийка подвійна, 1400x700x850,1 шт. 5106

1.15 Мийка потрійна, 1800x600x850,1 шт. 7600

1.16 Мийка подвійна для яєць, 800x300x850, 1 шт. 2600

1.17 Стіл з бортом і полицею, 1000x500x850,4 шт. 7600

1.18 Стіл з бортом і полицею, 1200x800x850,5 шт. 15500

1.19 Стіл з бортом і полицею, 1500x800x850, 3 шт. 9945

1.20 Стіл з бортом і полицею, 1350x800x850, 1 шт. 3190

1.21 Стіл з бортом і полицею, 1200x700x850, 1 шт. 2650

1.22 Стіл з бортом і полицею, 1200x600x850, 1 шт. 2300
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1.23 Стіл з бортом і полицею, 900x600x850,1 пгг. 2030

1.24 Стелаж на 4 полиці, 1200x500x1800,4 шт. 17480

1.25 Стелаж на 4 полиці, 1000x500x1800,2 шт. 8000

2. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
(заміна плитки на підлозі та стінах, заміна 
вікон, дверей, облаштування стелі; 
реконструкція вентиляційної системи, систем 
водопостачання, енергопостачання)

520000

РАЗОМ: 990770

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 (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 адреси 
../ Т / ( ? . ( . СОФ?. ,  для зазначених вище цілей ̂  ^ 7

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для заз ще
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) фотографії, які стосуються цього проекту
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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** Контактні дані Підпис***

П<
ву

ЦЯ,
£

£. .А і

№
тел.:

Серія та 

паспорту

Г7
Н

J__ І 1 І__ І__ І__ І__ L
2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул. буд.____ кв._______

e-mail:

№
тел,:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._____ , буд.___ кв._______

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 Віниці.
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