
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2018 році

1. Назва проекту;

Багатофункціональне спортивне поле для мешканців Старого
міста на території школи №22 '{■

2.* Вид проекту
□  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці
ї

На території Старого міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м.Віннидя вул.Д.Нечая,21 на території КЗ «Загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів №22 Вінницької міської ради».

4. Короткий опис проекту

Проект передбачає реконструкцію існуючого спортивного шкільного 
майданчика із влаштуванням штучного покриття, огородження, освітлення 
та створенням умов для гри у футбол, волейбол, баскетбол та гандбол, де { 
зможуть займатись ігровими видами спорту мешканця прилеглого до 
школи мікрорайону.

5. Опис проекту

Мета: Залучити до занять спортом та здорового способу життя мешканців  ̂
мікрорайону за рахунок створення якісних та безпечних умови для занять 
ігровими видами спорту такими, як футбол, волейбол, а
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Сьогодні діти, які проживають в мікрорайоні Старе місто, недалеко від 
школи №22, для гри у футбол використовують старе футбольне поле на 
території школи, де в якості покриття використаний відсів та яке не має 
необхідного огородження. Це призводить до частого травмування дітей. 
Шкоди приносить і пил, який підіймається під час гри. А відсутність 
огородження на майданчику робить проведення дозвілля на майданчику 
небезпечним, оскільки м’яч легко може потрапити на проїжджу частину, 
де досить динамічний рух автотранспорту.

Разом з тим кількість дітей, які бажають грати на майданчику футболі 
збільшується. Окрім цього у школі є секція з волейболу для дівчаток, і в 
мікрорайоні є багато мешканців які люблять грати у волейбол та футбол.

Якісний майданчик створить гарні та безпечні умови для занять ігровими 
видами спорту та стане додатковим стимулом для того, щоб надавати 
перевагу рухливим іграм замість проведення часу перед телевізором або 
комп’ютером.

Проект відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», стратегічному 
пріоритету 4 «Якість соціального життя».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту '

Мешканці мікрорайону поблизу школи №22.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

В результаті реалізації проекту (
- Збільшення кількості охочих проводити час, займаючись ігровими 

видами спорту.
- Кращі умови — це додаткове заохочення для проведення дозвілля з 

користю для здоров’я.
- Зменшення травмування під час ігор.
- Підвищиться безпека дітей, які граються на майданчику
- З’явиться можливість проводити на сучасному майданчику змагання 

з мініфутболу, волейболу, баскетболу, гандболу.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту.
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Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1 .Розробка ПКД 40 000

2.Підготовчі роботи 2000ІЇ

З.Варітсть матеріалів та робіт 870000

4.Влаштування огородження 70000

РАЗОМ: 1000 000
------------------------------------------------------------------і.

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. ,

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 
  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 
зазначених вище цілей.

і

Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької 
міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

' 4 1

З
!і



13. Автор просту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в &азі персональних донях 
Вінницької міської ради та П виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних” від 01.06.2010 року ЯЬ2297-71, Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моеї згоди.
Доступ до цШ Інформації матимуть лиш представники Вінницькії міськоїрадш
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** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської ради.

Пал: О  чал. □  жін.
В і к а  16-18 □  19-31 □  31-40 □  41-50П 51-60П  понадбО (,
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