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ВІННИЦЬКА МЮЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАЦІЙ ЗвЕРИЕНЬ ЮРНОИЧМИХ ТА ♦ІІИЧНИХ ООЬ>

Дата МУ с£6)/6
індекс



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 реестром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Літературно-художній та історнхо-краезшшчий альманах «ВІННИЦЬКИЙ АЛЬБОМ»

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

П  великий х малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

4. Короткий опис проекту (не більиіе 50 слів)
Четверте число літературно-художнього та історико-краєзнавчого альманаху 
«ВІННИЦЬКИЙ АЛЬБОМ» п р о  В ін н и ц ю  та вінничан. їхню історію та с ь о г о д е н н я  д ря 

городян та гостей міста: 484 сторінки. Формат 60/84 1/8 (КА\  папір офсепшй. 80 г/м2. 
друк цифровий, повнокольорова тверда обкладинка з ламінацією, зшиття ниткою» 64 
сторінки кольорових ілюстрацій на крейдяному папері 150 г/м2.І$ВМ. УДК ББК.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чинам його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обоє *яжово зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Хронографія іс т о р ії  та сьогодення Вінниці знайомство з літературно-художніми т а  

краєзнавчими д о р о б к а м и  вінничан, цікавими постатями, створення подарунково- 
Іміджевого видання для почесних гостей міста. Подібне видання н е  з'являлось 12 р о к ів . 

Його поява сприятиме к у л ь т у р н о м у  р о зв и т к у  міста, к у л ь т у р і та обізнаності городян про 
рідний край, популяризації Вінниці за її межами.



6. Обґрунтування бенефіціарів нроекіу (осііовиі групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту):
- відвідувачі бібліотек Вінницько? міської централізованої бібліотечної системи, бібліотек 

Вінницької області, центральних бібліотек обласних центрів України та міста Києва;
- студентство вінницьких вишів та школярство вінницьких шкіл;
- недати , краєзнавці, творча молодь та інтелігенція, усі, хто цікавиться історією рідною 
краю;
- лочесні гості Вінниці як отримувачі подарункового видання.

7. Інформація щодо очікуванні результатів в разі реалізації нроекіу:
- видання стане четвертим за ліком у хронографії м іст Вінниці;
- в якості подарунковою видання нопуляризувагиме Вінницю за межами міста;
- стане джерелом і нформації про історію міста та нідомих вінничан для читачів.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Складання, редагування та коректура видання 7000

2, Макетування, верстка та виготовлення макету 7000

3. Друк 300 примірників (собівартість 1 прим. -  440 грн) 132000

РАЗОМ: 146000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади місга Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати гаку 
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 ЗМТ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

V . ма) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
abcmiJob@gmail.com для зазначених вшце цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ...
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),

• и  »  • ^  «зазначаються на зворогні и сторінці оланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Ін ш і д о д а т к и  (якщо необхідно):

а) макет видання (один примірник).

2

mailto:abcmiIob@groail.com


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та Прізвище**

1. Стебелев Андрій 
Валентинович* *

Контактні дані

Поштова адреса:

e-mail; abcmilob@gnail.com

№
тел.:

Серія та 
№
«АС ПОрту

1— 1— І— І— І— І— І— г

Підпис***

/

н

1J ..1 М І М
2. Петров Володимир 

Борисович
Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Т І Г ~ Г Т  І Г І

J__1__1__1__1__1__І__L

і

з. Поштова адреса: (індекс)* м. Вінниця, 
вул.______ , буді ____ ке.________

e-mail:

Jfe
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підтісуючи документ, я, ра*юм з цим заявляю* що є мешканцем міста Вінниці.
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