
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

—  —  " - —  1, 1  і —

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

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Тепло та затишок дітям в дошкільному закладі №18.

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

О  великий «X» малий 
Проект буде реалізовано иа території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон Олійяожирового комбінату, приміщення музичної зали закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №18 «Зірка» м. Вінниці»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця, провулок Гладкова, буд. 7

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Капітальний ремонт музичної зали Дошкільного навчального заклад № 18 «Зірка» 

м. Вінниці, який передбачає заміну радіаторів, віконних та дверних блоків для 
забезпечення економії теплової та електроенергії, оновлення інтер’єру Це сприятиме 
покрашенню психологічного та емоційного клімату в дитсадочку, що важливо у період 
соціалізації дитини та в подальшому комфортному перебуванні у закладі.

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 енергоощадного дошкільного навчального закладу, який передбачає якісне 
підвищення температурного та світлового режиму для учасників навчально-виховного 
процесу, підвищення безпеки та зменшення рівня споживання теплової та електричної 
енергії;
- перетворення приміщення музичної зали пострадянського типу у сучасне приємне і 
естетичне середовище, де діти будуть почуватися затишно і комфортно;
- створення умов для гармонійного розвитку дітей. ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
4РЕССТМЦЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРМДОМИХ «О М И И »О СЛ*

Індекс



Проблема:
'  У зимовий період температурний режим музичної зали порушується, у зв’язку із не 

якісним функціонуванням опалювальних приладів;
- віконні блоки за час функціонування ДНЗ (60 років) не змінювались. Від по годи их умов 
деформувалися і на даний час функцію збереження тепла не можуть якісно виконувати;
- декор приміщення музичної зали застарів і не відповідає вимогам сучасності. 
Запропоновані рішення:
- заміна радіаторів, дверних та віконних блоків;
- ремонт стін та стелі;
- придбання мультимедійних засобів навчання та меблів для музичної зали..

Втілення цього проекту вирішить питання: температурного та світлового режиму 
приміщення музичної зали; значної економії бюджетних коштів, спрямованих на оплату 
використання тепла та електроенергії; зменшення рівня захворюваності дітей та 
працівників закладу; створення комфортних умов для забезпечення якісного навчально- 
виховного процесу.

У Стратегії розвитку «Вінниця - 2020» до п.7.4.1. Цільї: «Місто дружне до дітей» 
зазначено, що діти -  привілейована категорія мешканців міста, яка заслуговує на особливу 
увагу з боку усіх членів територіальної громади. Забезпечити поступове приведення до 
належного матеріально-технічного стану приміщень усіх закладів системи дошкільної, 
загальної та позашкільної освіти і комфортні умови перебування у них дітей. Головне 
місце у Стратегії розвитку посідає модернізація усієї системи тепло- та 
енергозабезпечення міста.

Дошкільний заклад має художньо-естетичний напрямок. Для досягнення багатьох 
цілей всебічного і гармонійного розвитку дітей, для розвитку естетичного смаку малюків 
необхідно оновити інтер’єр музичної зали.

Даний проект носить капітальний характер, тому результатами даного проекту 
зможуть користуватися вихованці дошкільного навчального закладу № 18, їх батьки, 
працівники закладу, учні початкових класів навчального закладу «30111 І-ІІІ ступенів 
№ 20 ВМР», філія якої знаходиться у приміщенні дошкільного закладу та гості установи.

6. Обґрунтування бенефіїцарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- діти віком від 1,5 р. до 6(7)р. -  більше 200 дітей;
- батьки вихованців;
- учні 1 -  4 класів -  більше 80 дітей;
- батьки учнів;
- працівники закладу -  45;
- гості та відвідувачі дитячої установи.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Отримання щорічного економічного ефекту.
2. Підвищення рівня температурного режиму.
3. Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки всіх учасників навчально — 
виховного процесу.
4. Зменшення рівня захворюваності дітей та працівників закладу.
5 Реалізація чяипянк з розвитку художньо-естетичного виховання.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Демонтаж каркасів та облицювання стін та стелі. 9 100 тис. грн.

2. Заміна дверних блоків. 21 200 тис. грн.

3. Заміна віконних блоків. 35 000 тис. грн.

4. Ремонт паркетної підлоги. 27 600 тис. грн..

5. Улаштування стін з г/к. 37 700 тис. грн..

6. Улаштування сталі з г/к. 22 400 тис. грн..

7. Фарбування стін та стелі. 9 500 тис. грн..

8. Заміна електропроводки та освітлювальних приладів. 19 800 тис. грн..

9. Придбання музичного куточку. 15 000 тис, грн.

РАЗОМ: 197 300 тис. грн.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують цю пропозицію (проект) 
(окрім Його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення насту пної 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 л  (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання мосї електронної адреси ......................
bugachka@mail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання свогї 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):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з

mailto:bugachka@mail.ru


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЧ/ТРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло), 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницько! міської ради:

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

1.

І /jUbvO

J l v o g  o X>w

Поштова адреса 
Вул.

/

e-mail:

№
тел,:

Серія та 

паспорту

t

• i& tSjyiu
J ^rU M C U

Ммхомії’сіні

Поштова адреса:. 2)034, м. Вінниця, 
вул.

e-mail: 4

Т І  7 І№
тел»

І Г І І I I
Серія та 
№
паспорту

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

e-mail:

№
тел.:

Серії та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста Вінниці.
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