
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація 
якого планується за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 році

Т^ен^ифікяітійний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення центру художньо-естетичного розвитку у закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 19 Вінницької міської ради»

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

□  великий + малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

М. Вінниця, вул. С. Наливайка, 17, заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 
Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створення центру художньо-естетичного розвитку на базі актової зали закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Вінницької міської ради», забезпечення 
матеріально-технічною базою для здійснення культурно-масової роботи серед дітей та 
підлітків. Створення сприятливих умов для забезпечення творчого розвитку особистості.

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 ):

Основна мета -  створення умов, сприятливих для розвитку творчої особистості художньо- 
естетичними засобами, поєднання урочних, позаурочних та позашкільних форм роботи з 
учнями та батьками для задоволення запитів, потреб та уподобань учнів, наявність актової 
зали, оснащеної сучасною апаратурою та обладнанням.
Завдання -  зробити музичні заняття більш цікавими та доступнимігдля веїх-бажаючн^----
формувати патріотичну свідомість та виконавську майстерність -  як невід’ємну сішадогіу''1 .1 • _ • Г.  ̂ Г* ' -З
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культурного виховання підростаючого покоління. Час, проведений на заходах художньо- 
естетичного спрямування, частково розв’яже проблему дитячої бездоглядності і 
розвиватиме в учнів почуття прекрасного. Проект «Створення центру художньо- 
естетичного розвитку...» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця -  2020», реалізуючи 
пункт 7.4.4. Ціль 4: Місто культури. Культура -  основа розвитку особистості та 
суспільства. У широкому тлумаченні вона включає в себе системи цінностей, традицій і 
вірувань та визначає спосіб життя особистості й суспільства в цілому. Культурна місцева 
громада -  це громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим 
потенціалом.

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

Бенефіціарами проекту є учні (407 чол.), вчителі (38 чол.), батьки та інші представники
родин учнів (близько 850 чол.), студенти-практиканти педагогічного коледжу та
педагогічного університету (50 чол.), вихованці «Вінницького обласного центру
соціально-психологічної реабілітації дітей (55 чол.)»
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть можливість:
- створити умови для функціонування системи надання доступних і якісних послуг 

різним категоріям учнів;
- значно підвищити культурний рівень закладу, організовуючи культурно-масові заходи; 

підвищити рівень охоплення дітей та підлітків, бажаючих покращити свою творчість;
- покращити рівень зацікавленості та відвідування батьками та членами родин шкільних 

заходів.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Радіосистеми мікрофонні (3 шт.) 21 000 грн

2. Мікрофони шнурові (4 шт.) 2800 грн

3. Мікшерний пульт (база на 4-6 мікрофонів) 12000 грн

4. Синтезатор 6000 грн

5. Ноутбук (2 шт.) 24000 грн

6. Проектор з підвісним екраном 14000 грн

7. Комунікації для мікрофонів, кабель, мережеві 
фільтри,адаптер 4000 грн

8. Заміна вікон та дверей 47000 грн

9. Стільці (30 секцій) 45000 грн
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10. Оформлення стін та заміна освітлення
_ . . . ..

15000 грн

РАЗОМ: 190800 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 
tetyana.zagorodnya@yandex.com для зазначених вище цілей ----- -V "

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначені^/йище 
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) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

mailto:tetyana.zagorodnya@yandex.com




СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

* * * Підписуючи документ, к, разом з цим заявляю, що є мешканцем місга Віниці.


