
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці у 2017 році

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

ВС І ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛ Я ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Оновлення їдальні -  шлях до здорового харчування
(Оновлення та модернізація їдальні закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 Вінницької міської ради»)

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

Ж  великий □  малий

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

Замостянський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. М.Шимка, 3, заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 
Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Реконструкція та оптимізація харчоблоку закладу «Загальноосвітня школа I- 

III ступенів №12 Вінницької міської ради», її оснащення сучасним 
енергозберігаючим обладнанням, що дасть можливість належним чином 
забезпечити збалансованим харчуванням, що відповідатиме європейським 
стандартам, усіх учасників навчально-виховного процесу закладу.

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 обоє '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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харчування учнів та працівників закладу; відповідно до державної програми 
енергозбереження, зменшити витрати електроенергії та водних ресурсів в 
процесі приготування їжі.

Завданняізавдяки зниженню енергозатрат, досягти оптимізації процесу 
виробництва на харчоблоці, тим самим залучити щонайбільшу кількість 
учасників навчально-виховного процесу закладу до харчування, щоб за 
допомогою повноцінного раціону досягти кращих показників здоров’я 
вихованців та працівників.

Для вирішення даної проблеми необхідно виконати наступне:
- встановити сучасне обладнання, що забезпечить якісною питною 

водою усіх учасників навчально-виховного процесу;
- встановити модернізоване технологічне обладнання для приготування 

здорової збалансованої їжі;
- встановити енергозберігаюче обладнання тощо.
Реалізація даних завдань дасть можливість:

• підвищити якість та енергетичну поживність продукції;

• знизити енергозатрати та собівартість продукції, що дасть змогу 
оптимізувати процес виробництва;

• враховувати індивідуальні запити людей з особливими 
потребами, з метою виконання державної програми з 
впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах України;

• забезпечити учнів повноцінним якісним, раціональним та 
збалансованим харчуванням, що відповідає їх віковим та 
індивідуальним потребам;

• підвищити якісні показники здоров’я школярів.
Проект також відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме п. 7.4.1. 

Ціль 1: Місто дружнє до дитини, де зазначено про реалізацію права кожної дитини 
бути рівноправним членом міської громади та мати доступ до кожної з основних 
послуг, а також п.7.4.2. Ціль 2: Місто молодих (Реалізація заходів, спрямованих на 
охорону здоров’я).

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

- учні закладу віком від 6 до 18 років;
- діти пільгових категорій;
- батьки та гості закладу;
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- вчителі та працівники закладу;
- працівники їдальні;
- діти з особливими потребами;
- студенти- практиканти, тощо.

7, Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
• економія бюджетних коштів міста, виділених на харчування школярів;
• забезпечення учнів повноцінним якісним, раціональним та збалансованим 

харчуванням, що відповідає їх віковим та індивідуальним потребам;
• підвищення якісних показників здоров’я школярів;

• підвищення продуктивності праці обслуговуючого персоналу;
• удосконалення процесу обслуговування споживачів та процесу 

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Заміна кухонного обладнання (плити, пекарська шафа, 
електрична м ’ясорубка, котел харчоварочний, 
електроводонагрівач,

200 000 грн.

2. Заміна холодильного обладнання 55 000 грн.

3. Встановлення посудомийної машини 65 000 грн.

4. Заміна кухонних меблів (столи, стелажі, шафи) 45 000 грн.

5. Заміна ванн для миття посуду 15 000 грн.

6. Ремонтні роботи (заміна вікон, дверей, 
настінного та напольного кахеля, стеля тощо) 420 000 грн.

7. Ремонт вентиляційної системи, 
енергопостачання, водопостачання, каналізації 200 000 грн.

РАЗОМ: 1 000 000 грн.

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 
: ~ ля зазначених вище цілей
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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)х

а) фотограф іяЛ\ які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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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 лиш е представники Вінницької міської ради:

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

І . Богар Наталія 
Василівна Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

/

2. Романюк Світлана 
Віталіївна. Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
Х й

паспорту

■лJ.
Поштова адреса:

e-mail

№
тел.:

Сері« 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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