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Ф О РМ А  П РОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

кош тів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'Я1КОВИМИ ПЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Хакатон з розробки прогресивних ІТ-рішень для розвитку Вінниці - «Місто Успіху»

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

х великий □  малий

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

Всі райони Вінниці

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Вінницька торгово-промислова палата або аналогічне приміщення з меблями для 

зручного розміщення 20-25 команд.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Провести зустріч у форматі форуму (хакатону) за участі команд майбутніх 

програмістів та спеціалістів різних галузей, під час якого вони разом попрацюють над

створенням програмного продукту для вирішення актуальних проблем міста.

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 ):

В Стратегії розвитку “Вінниця 2020” вказано, що: “перед Вінницею у першу чергу 
постає завдання визначення шляхів переходу від пострадянського до сучасного 
європейського міста”. Підтримуючи місію Стратегії, яка визначає, що Вінниця має стати 
комфортним та інноваційним регіональним центром, пропонується організувати хакатон для

' вінницька  міська  рада
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80 програмістів та студентів ІТ-спеціальностей ВНЗ Вінниці та інших міст, аби у дуже 
інтенсивному форматі згенерувати нові креативні ІТ-ідеї та розробити їх прототипи, 
втілення яких сприятиме розвиткові Вінниці як  сучасного, високотехнологічного, 
комфортного та безпечного міста. Планується 50 учасників вибрати серед вінничан, і 30 
учасників —  запросити з інших міст України. З обраних учасників сформуються команди по 
3-5 чоловік. Протягом 5 днів команди будуть працювати над обраною тематикою, 
представивши в результаті прототип ідеї, яка в перспективі зможе вирішити певну проблему 
міста.

Напрямки, у яких планується розробка ідей для підвищення добробуту міста:
1. Енергозбереження (енергоефективність, екологічні джерела електроенергії тощо). 

Використання альтернативних джерел для отримання електроенергії: тиску, який 
здійснюють мешканці будинку на підлогу в під’їзді; стікання каналізаційних вод (за 
принципом гідроелектростанції-); використання різниці температур ззовні та всередині 
будинку тощо.

2. Зручна навігація містом, інформаційна підтримка жителів та гостей міста. 
Інформаційні табло та мобільні додатки з детальною інформацією про місто, його 
основні пам’ятки історії та культури, про адресу, час та умови роботи державних 
установ, лікарень, кафе, готелів і тощо.

3. “Розумні” технології для дитячих майданчиків, шкіл та садків. Інтерактивні табло, 
навчальні тренажери, захист дитячих майданчиків від вандалізму та використання не 
за призначенням та ін.

4. Спрощення процедури отримання і надання послуг у різних сферах. Онлайн-черги, 
мобільні додатки для запису на прийом у закладах охорони здоров’я, салонах краси, 
бронювання місць в готелях, кінотеатрах, концертних залах тощо.

5. Безпека громадян на вулицях міста: онлайн-спостереження, мобільний додаток —  
“тривожна кнопка”, яка викликає необхідну службу тощо.
Реалізація проекту' дасть можливість не тільки отримати прототипи ідей для розвитку 

Вінниці, але й прокласти шляхи до їх втілення: залучити інвесторів, надати нові робочі місця 
ІТ-спеціалістам, і у підсумку значно підвищити комфортність та прогресивність міста.

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

Всі жителі Вінниці, а також гості міста, туристи, муніципальні служби (поліція, 
екологічні, архітектурні інспекції, транспортні компанії-).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі успішної реалізації проекту очікуються такі результати:

1. Близько 15 розроблених ІТ-рішень для міста.
2. Намічені основні шляхи для втілення розробок у життя.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1. Відрядження, проїзд, проживання для учасників команд з 
інших міст (ЗО чол.)
Проїзд до м. Вінниці
ЗО осіб х 600 гри. = 18 000 гри.
Проживання
30 осіб х 450 грн. х 5 діб = 67 500 грн.

85500

2. Харчування для організаторів (20 чол.), учасників з Вінниці 
(50 чол.) та інших міст (30 чол.)
100 осіб х 5 діб х 60.0 грн.= 30 000 цін.

30000

3. Оренда місць проведення заходу (ТИП чи аналогічне 
приміщення з меблями для зручного розміщення 20-25 команд), 
5 діб: 700 грн/год х 8 год. х 5 діб = 28000 грн.

28000

4. Оренда обладнання, оргтехніки
Мікрофони - 4 шт х 250.00 грн. х 5 діб = 5000 грн 
Пульт мікшерний - 150.0 грн. 1 шт. X 5 діб = 750 грн 
Відео-проектор - 500 грн. х 5 діб = 2500 грн 
1-кран ітроекторний - 350 грн х 5 діб = 1750 грн.

■ : - ------— J------------------- ----- - ...........- ...............  . . .

ООоо%

5. Поліграфічні послуги
Тиражування та Друк інформаційних матеріалів 
плакат (A3,4+0) 1000 ш г. х 4.10 грн. = 4100 грн. 
Фласри ГО ОООшт.
(А5, 44 4) х 3.1 грн. = 31000 грн.

35100

6. Канцелярські витрати
Канцтовари для учасників та організаторів проекту (всього 100 
чол.): h і
папки 100 шт. х 10,50 грн. = 1050,00грн,
ручки 100 шт. х 2,50грн. -  250,00 грн,
блокнот 100 пгг. х 18,50 грн. = 1850.00 грн.
маркери 30 упзк. х 65 гри.---- 1 ‘>50.00 гри.
папір фдіпчартний. ватман 30 шт. х 25,0 грн.-- 750.00 грн.
бейджі 100 шт х 11,5 грн. = 1150,00 грн.

7000
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7. Придбання призів
Ноутбуки (учасникам команди, що займе І місце) 5 шт. х 15000 грн 
*  75000грн. і

Планшети (учасникам команди, що займе 2 місце) 5 шт. х 12000 ірн 
= 60000 грн. ;

Телефони (учасникам команди, що займе 3 місце) 5 шт. х 10000 грн. 
■*= 50000 грн. :

185000

’ * \ * ' ’ • »
8. Інші витрати
Розміщення публікацій у ЗМІ 23 шт. х 3000 грн.=69000 грн.
Виготовлення х-банерів 4 шт.* 1000 грн. =  4000 грн.
Виготовлення сувенірних чашок для учасників 
100 шт. х 80.00 грн. =  8000 грн.
Футболки з логотипами (всім учасникам) 100 шт. х 100.0 грн =  10 
000 грн.
Кепки з логотипами 100 шт х 70,00 грн =  7000

98000

РАЗОМ: 478600

■ і >:

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозиції^ (проект) (окрім 
його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати гаку ж форму, 
за виняткам позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій 
формі). : • ,

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, \ гому 
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 ita.in.ua@gmail.com 
для зазначених вище цілей. _____

у/ л  !
і .

Підпис особи, що дас згоду на використання свогї електронної адреси ..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка? 1

*** . .і

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка е недоступною для громадськості.
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11. Інші додаїки (якщо необхідно):

План виконаная програми:

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації 
етапу

І. Організаційно* 
підготовчий

Конкурсний відбір учасників 
Підготовка роздаткових матеріалів 
Формування програми

січень-квітснь 
2017 р.

2. Проведення інформаційної 
кампанії по висвітленню 
хакатону

Проведення широкої інформаційної 
компанії про проект.
Підготовка та розповсюдження 
необхідних рекламно- 
і 11 форм а ц і й и и х м атер і а л і в .

березеиь- 
травень 
2017 р.

3. Організація хакатону з 
розробки прогресивних 
П-рішень для розвитку Вінниці 
- «Місто Успіху»

1 день - приїзд учасників, 
ознайомлення із роботою, формування 
команд
2-4 день - активна робота в командах, 
вироблення продуктів 
5 день - нагородження, презентація 
результатів, анкетування *

травень 
2017 р.

• > ' * 1 
4. Підбиті я підсумків Організація зустрічі представників з 

областей для презентації результатів та 
підсумків проекту

червень 
2017 р.
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12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ доЦЇЩ інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1. Мельник Роман 
Олександрович

Поштова адреса:

E-mail

№
тел.:

Серія та 
X?
паспорту

L

• k i t Будь ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської ради.

*** І Іідиисуіочи документ, я. разом з ним заявляю, що є мешканцем міста Віниці.

, 4. .  .
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