
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Реконструкція стадіону комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької 
міської ради».

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

УІ великий П  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради», м. Вінниця, вул. Київська,
149.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Реконструкція стадіону комунального закладу «Навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької 
міської ради» необхідна для проведення повноцінних уроків фізичного виховання учнів 
школи-колегіуму, а також для того, щоб діти та дорослі прилеглих багатоповерхових 
будинків мали змогу оздоровлюватись через заняття спортом в належних умовах.

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 ):
Впродовж навчального року на шкільному стадіоні займаються фізкультурою учні школи- 
колегіуму. У вечірній та ранковий час на стадіоні постійно бавляться та займаються 
спортом діти та мешканці прилеглих будинків. Інших спортивних майданчиків у цій 
частині міста не має. Стадіон школи-колегіуму -  це ділянка периметром близько 100 на 70 
м., з грунтово-трав’яним покривом, частково заасф альтовані^ р а д а

заасфальтованими баскетбольним та волейбольними майданчиками (фото території, Ц9Л|^^ 
нижче). На стадіоні наявні металеві конструкції футбольних воріт, баскетбольних стійок тви‘-"иос'в»

Дата 

Індекс



труби для кріплення волейбольної сітки. Асфальтове покриття за роки експлуатації 
втратило свою функціональність, частково зруйноване і не відповідає вимогам щодо занять 
спортом. Трав’яний покрив футбольного поля майже відсутній, ґрунт горбистий з 
вибоїнами та облисілими ділянками, що створює передумови для травмування під час 
занять спортом. Тому громада, мешканці прилеглої території, вчителі школи, батьки, діти 
які навчаються у закладі потребують допомоги в реконструкції цієї спортивної території. 
На стадіоні потрібно облаштувати футбольне поле, баскетбольне поле, волейбольне поле, 
бігові доріжки, атлетичну яму для стрибків.
Планується провести наступні роботи:

- облаштувати покриття для бігових доріжок, футбольного, волейбольного та 
баскетбольного полів;
встановити футбольні ворота, баскетбольні стенди, волейбольні сітки, лавки для 
пресу та турніки.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Учні та вчителі школи №29 м. Вінниці, місцеві мешканці, батьки з дітьми. Місто матиме 
спортивний майданчик у даному районі міста для проведення спортивних заходів.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Розвинути спортивну інфраструктура для учні школи №29 і даного району міста. Створити 
умови для залучення мешканців до різних видів спорту та популяризації здорового способу 
життя. Проводити спортивні змагання між різними школами у різних видах спорту.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Роботи по вирівнюванню території 50 000

2. Покриття доріжок 100 000

3. Футбольне поле 200 000

4. Баскетбольне поле 50 000

5. Волейбольне поле 50 000

РАЗОМ: 450 000

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

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
—  МЦЙЯ-ЛО г і .. 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.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)...................................................................................................................................

12. 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



13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище**

1.
УОрїи
Лі'-мюх-

№

тел.:
і і і і і м  і

Серія та 
№
паспорту

>

Контактні дані

Поштова адреса

е-шаіі и га  5 а и і  1/05£№ 0 @у мси'ії

Підпис 'к 'к 'к

2. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

Пол: О чол. О жін.
Вік: О 16-18 О 1 9 -3 1 0  3 1 -4 0 0  4 1 -5 0 0  5 1 -6 0 0  понад60
Рід занять: О Студент О Працюю О Безробітний О Пенсіонер О Підприємець
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