КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
«Вхід у рідну альма-матер»
Малий
Благоустрій входу у двір Вінницького технічного
ліцею
- Демонтаж старих ліцейних воріт та хвіртки
Завдання проекту
(ворітець), що є ржавими, малопридатними у
використанні та не відповідають естетичним
критеріям зовнішнього вигляду в центрі міста
- Закупівля і встановлення нових воріт та хвіртки
(ворітець);
- Встановлення невеликої інформаційноісторичного стенду при вході в подвір’я.
Сьогодні існує проблема, яка полягає в тому, що
Стислий опис
ліцейні ворота і хвіртка є ржавими, гнилими,
проекту
малопридатними у використанні, а сам заклад
знаходиться біля обласного архіву і взір на його вхід
простягається з вул. Соборної. Тому вирішення цієї
проблеми є інтересом не тільки учнів ліцею, їх
батьків, педагогічного колективу але й усіх
небайдужих, що вболівають за престиж рідного міста,
за його сучасний, новий та привабливий вигляд.
Проект спрямований на покращення благоустрою
входу у подвір’я Вінницького технічного ліцею, що
знаходиться в центрі міста та надання історичної
інформації про комплекс «Мури».
Основною метою проекту є демонтаж старих воріт та
хвіртки, закупівля нових (металевих, кованих).
Оскільки навчальний заклад є комунальним і за
однією із гіпотез саме в комплексі мури відбувалася
оборона Вінниця І. Богуном ми б вважали за потрібне
щоб на воротах був герб міста, з символом козацької
слави (двома схрещеними шаблями). Хвіртка також
має відповідати строгому витриманому із воротами
стилю. Окрім цього ми вважаємо за доречне
розмістити невеликий інформаційно-історичний стенд
при вході в подвір’я, і коротким історичним описом
комплексу «Мури» та Вінницького технічного ліцею.
Проект відповідає стратегії розвитку «Вінниця-2020».
Очікувані результати У разі реалізації проекту, що має втілюватися у
Вінницькому технічному ліцеї (на території
комплексу «Мури») навчальний заклад, що входить в
100 кращих в Україні отримає естетично привабливий
та сучасний вхід у подвір’я. Оскільки технічний ліцей

Назва проекту
Тип проекту
Мета проекту

Ключові заходи
проекту

Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту
Учасники реалізації
проекту

Наявність
презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

знаходиться в історичній частині міста, то це вплине і
на розвиток туристичної сфери та зовнішню
привабливість Вінниці для туристів, їх більшою
зацікавленістю історичним комплексом на правому
березі р. Південний Буг.
- Купівля або ж замовлення воріт (розміри
3,6x1,8 м) та ворітець (хвіртки) (розміри 2,7x1,8
м.);
- Демонтаж старих воріт і хвіртки;
- Встановлення нових воріт і хвіртки;
- Вибір інформаційного наповнення
інформаційно-історичного стенду із залученням
істориків-краєзнавців та подальше узгодження
його змісту з Вінницькою міською радою;
- Замовленні і виготовлення стенду за стилем
(кольором, шрифтами) відповідного
вказівникам та подібним стендам в центрі міста;
- Висвітлення кожного з етапів роботи на сайті
Вінницького технічного ліцею та в соцмережах.
1 червня - 1 вересня 2019 р.
25000 грн.
Учні, батьки та педагогічний колектив Вінницького
технічного ліцею, Вінницька міська рада, фірма
підрядник-виробник металевих кованих воріт та
хвіртки (ворітець).
Є у наявності
Є у наявності
Є у наявності

Автор (автори) проекту: Боднюк Ірина Леонідівна
Рибак Михайло Вікторович

чи
Директор ліцер?

С.К. Пастух

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
№
з/п

1.

2.
3.

Найменування товарів
(робіт, послуг)

Одиниця
виміру

Кіль
кість,
од.

Вартість за
одиницю, грн.

Ковані ворота
Кована хвіртка

3,6x1,8 м.
2,7x1,8 м.

1
1

-

1

13000 грн
10000
грн
«2000 грн

Інформаційна дошка
ВСЬОГО:

Автор (автори) проекту: Боднюк Ірина Леонідівна
Рибак Михайло Вікторович

Всього, грн.

13000 грн
10000
грн
«2000 грн
25000 грн

