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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ПЛЯ ЗА ПОВНЕНІМ !

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Мобільний багатофункціональний креативний простір у 
комунальному закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 10 ВМР»

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

И  великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 22,
заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Мобільний багатофункціональний креативний простір буде створено на базі актової 
зали школи та музичного класу й включатиме такі зони: мистецьку (столи, що 
складаються; стелажі; демонстраційне обладнання) та музично-театральну (музичний 
клас; сцена; обладунки; звукове обладнання; екран; проекційне обладнання).

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 )  -------------—-----  --------------
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В зв язку з усвідомленням потреби в новітніх формах навчання та проведення 
змістовного дозвілля дітей закладу необхідно багатофункціональне приміщення, в якому 
проходитимуть як масові заходи (семінари, круглі столи для учнів та вчителів, олімпіади, 
батьківські збори тощо), так і уроки, майстер-класи, гуртки та індивідуальні заняття з 
учнями. Це центральне місце в школі, в якому оцінюються результати творчої діяльності 
окремих учнів та учнівських колективів, проходять шкільні концерти та інші заходи. 
Тобто функцію актової зали буде збережено. Разом з тим, за рахунок мобільності 
(розкладні столи та стільці) у цьому приміщенні учні будуть мати можливість займатись в 
гуртках, працювати над проектами, грати та дискутувати.

На сьогодні приміщення актової зали не відповідає потребам закладу:
• кінорубка в аварійному стані,
• в приміщенні високі стелі, що не дає можливості належним чином слідкувати за 

чистотою текстильного облаштування
• в залі в осіннє-зимовий період дуже холодно.
Актова зала та приміщення, які будуть задіяні для реалізації даного проекту 

потребують ремонту та сучасного обладнання.
Проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», зокрема комплексній 

довгостроковій програмі «Вінниця -  місто, дружнє до дітей». Надаються можливості 
користування обладнанням дітям з малозабезпечених сімей. Проект також повністю 
відповідає вимогам і потребам Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років.

В школі навчаються 5 дітей з аутизмом, які також зможуть користуватись даним 
приміщенням.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
>  учні школи -  962 чол.;
> педагогічні працівники -  67 чол.;
>  батьки та інші представники родин учнів -  близько 2000 чол.;
> учасники різних конкурсів, олімпіад, делегацій, що приймаються на базі закладу.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
>  Постійне використання приміщення в урочний та позаурочний час.
> Велике мобільне приміщення надасть можливість зробити уроки цікавішими за 

рахунок різних можливих форматів (наприклад, формати ігор та майстер-класів 
будуть корисні для здоров’я учнів початкових класів, а формати семінарів, 
досліджень або дискусій формуватимуть впевненість у старшокласників).
Використання в позаурочний час сприятиме розвиненню в учнях креативності, 
самостійності, ініціативності.

>• Проведення загальношкільних заходів у відремонтовану естетично приємному 
оточенні.

> Приміщення стане улюбленим місцем учнів в школі.
> Успіх цього проекту переконає в необхідності впровадження нових підходів в 

педагогіці і задасть планку змін в усій школі.



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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Капітальній ремонт приміщення : демонтаж решіток, 
кінорубки, встановлення вікон, ремонт стелі, стін, 
підлоги, встановлення вхідних дверей, проведення 
комунікацій

540 000

2. Монтажні конструкції - сходи, балкон, 40 000

3. Музично-театральна зона: сцена, лаштунки, сценічне 
освітлення, звукове обладнання, режисерський пульт

254 000

4. Проекційно-демонстративне обладнання 68 000

5. Мистецька зона: стільці, складні столи, стелажі, бокси 
для речей

91 000

РАЗОМ: 993 000

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 електронної адреси
е т а п 5 ґ @. р т  а і І. с от  для зазначених вище цілей /

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ,у-
і/

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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і 
зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лите представники Вінницької 
міської ради:_______________________________________________________________

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Тетяна Матяс

•

Поштова адреса: (індек 
м. Вінниця,
і

/

0e-mail: __

№
тел.:

м м і і і і

Серія та 
№

паспорту' і і і і іііі
** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 

Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
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«-В залі в осіннє-зимовий період дуже 

холодно за рахунок дуже тонких 

дверей на дах і в кінорубку


