
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується іа рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВмЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Дозвілля рівних можливостей»

2. Вид проекту (необхідне піОкресіити і поставити знак „х ", який вказує розмір витрат):

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

Центр міста, мікрорайон «Слов'янка».

3, Адреса, назва установи/закладу, будинку:
21036, вулиця Константиновича, 21, КЗ «ДНЗ № 24 ВМР».

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створення ігрового простору для дітей з особливими освітніми потребами. 

Придбання багатофункціонального ігрового обладнання та облаштування сучасного 
майданчика, яким можуть користуватися як діти загального розвитку, так і маленькі 
мешканці мікрорайону з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі, які 
використовують інвалідні візки.

б. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завбання 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 
обоє язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітаїьний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Втілення у життя Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, чинного 
законодавства України та міської програми «Вінниця - місто, дружне до дітей» на період 
2015-2020 роки щодо створення безбар'єрного середовища для дітей з особливими 
потребами, з метою зниження їх дискримінації, забезпечення гідного рівня якості життя, 
організації дозвілля дітей з ООП, повноцінного їх входження в соціальний простір, 
подолання ізоляції від суспільства.

В закладі виховується 270 дітей. З 1999 року функціонує Центр реабілітації дітей з 
порушеннями опорно-рухового апарату та ДЦП. Тому вважаємо за необхідне обладнати 
ігровий майданчик «Дозвілля рівних можливостей» (з різноманітним ігровим 
багатофункціональним обладнанням: пісочниці, гойдалки з пандусом, каруселі, ігрові 
комплекси), який надасть можливість дітям з особливими потребами (з порушенням 
опорно-рухового апарату, ДЦП, іншими фізичними та психічними проблемами) 
соціалізуватись, безпечно та доступно брати участь у ігровому процесі поряд із здоровими 
дітьми.

Великий



Необхідність створення відповідної зони відпочинку також обумовлена відсутністю 
аналогічного майданчика в місті. Втілення у життя даного проекту сприятиме практичній 
реалізації подолання бар'єрів у сприйнятті суспільством дітей з особливими потребами.

6. Обгрунтування бенефіиіарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Вихованці дошкільного закладу.
Діти з особливими освітніми потребами.
Діти дошкільного та молодшого шкільного віку, які потребують фізичної 

реабілітації.
Родини вихованців.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення комфортних та безпечних умов для повноцінної ігрової, інтелектуальної, 

дослідницько-пошукової діяльності, рухової та самостійної активності дітей з обмеженими 
фізичними можливостями.

Соціальна адаптація дітей з порушеннями опорно-рухового апарату' та ДЦП шляхом 
організації їх взаємодії між собою та з іншими однолітками в процесі пж.

Інтеграція в суспільство особливих дітей, як рівноправних членів.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Ігровий комплекс «Потяг» для дітей 3 ООП 72 900

2. Пісочниця «Галявина» 9 650

3. Пісочниця для дітей з ООП 16 500

4, Гойдалка з пандусом 22 750

5. Бруси «Пряма доріжка» 16 500

6. Стінка Стінка «Влучний кидок» 27 550

7. Карусель для дітей з ООП 33 550

РАЗОМ:
*

199 400

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), шо додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінач 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 обмін) 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. шеобхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
^г24чі^а!аху.vn.ua для зазначених више цілей
Підпис особи, шо 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 іншнх платформах в мережі Інтернет (зя 
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)

фотографії



13. Автор проекту, Його контактні дані та дані уповноваженні осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою ггоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської раби та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України ' Про 
захист персональних даних' вій 01.06.2010 року М2297-УІ. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Прізвище, ім’я, по батькові* Контактні дані Підпис

Костенька
Оксана

Анатоліївна

Поштова адреса: м.Вінниця, вул.. 
1

A  -e-mail: dnz24 2galaxy.vn.ua

№
тел.:

і і і і і і 

і і і і і і
Ccpb

T t
Л

паспорту

N  і |

J _ J  M I N I
Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності

автора (без довіреності)

Прізвище, ім'я, по батькові Контактні дані

Туранська
Тамара

Анатоліївна

e-mail: л

/
і

№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О  чол. 83 жін.
Вік: □  16-18 П  19-31 □  31-40К  4 1 - 5 0 0  5 1 -6 0 □  понад 60
Рід занять: С  Студент Я  Працюю І ] Безробітний □  Пенсіонер Підприємець



Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, шо 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м .Він ниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту

«Дозвілля рівних можливостей»
Ставлячи підпис в даному списку, висчовлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональных 
даних Вінницької міської раби та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України *Про захист 
персональних даних ” від 01.06.2010 року М2297- VI. Забороняю набавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.

№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 
Лі паспорті

Підпис
- - /

І
Конопко
Ольга
Петрівна

2/021,  м. Вінниця, вул.
і

• •  * « на »  а а «

г
V /

2
Берегута
Тетяна
Федорівна

21034,  м. Вімниіл, вул.

3
Гедзь
Ірина
Сергіївна

21021, м. Вінниця, вул. 
І і,
( о

4
1

Налкренична
Нагалія
Ігорівна

21001, м. Вінниця, вул.

Г Оа •* ш*

і
.  /
<і

і ___

5
Косицина
Ольга
Вікторівна

2/0/9, М . ВІНІІИІ [Я, вул.
І '  . « ш Г

і / І  
'  г
V *

6
Санченко
Олена
Германівна

2І0І6, м. Вінниці, вул. 1

/■і/ 1 о**#

7
Рекуга 
Тетяна 
АпатолВвна

21011, м. Вінниця, вул.
П ______!__ ЛГ_____«Ч Ч  _

п а .  Лт 14,

і

5
V ____

8
Мигурнч
Надія
Григорівна

21022, М . ВІННИЦЯ, Вул. і

У\ с/
с

1
І

9
Княжук
Галина
Василівна

21010ч м .  Вінниця, вул. і и

<і

10
Разумахіна
Юлія
Анатоліївна

21036. м. Вірншія, вул. А і > 
•0

[і]



Додаток (фотограф ії)

И К "ПАРОВОЗИК" ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОФВ

Код: 500/2 
Длина: 11.6 
Ширина: - 4 
Высота: 2*56 
Возраст:

72 900 грн

ПЕСОЧНИЦА "ЛУЖАЙКА” ДЛЯ ДЕГЕЙ С ОФВ

Код: 500/7 
Длина: І«8 
Ширина: 1,8 
Высота: \Л
Возраст: без огра-. ■ єни.*

9 650 грн
♦

Дооовить в



КЛЧ1 ль С ПАНДУСОМ

Код: 500/20 
Длина: X 16 
Ширина: 1,58 
Высота: 2.5

22 750 грн
0 1 I ♦ ‘*4^

Пг

ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОФВ

Код: 500/26
Длина: 2 36
Ширина: 1,2
Высота: 0*75
Возраст: от 2 до 7-*ч» лет

16 500 грн

ооаеитъ в корзину



БРУСЬЯ "ПРЯМАЯ ДОРОЖКА"

Код: 500/11 
Длим*: 2,5 
Ширина: 1.25
Высота: 1,7
Возраст: без ограничений

16 100 грн
І т  і 1

Добавить в корзкну

СТЕНКА "МЕТКИИ УДАР

Код: 500/13 
Длина: 6.0 
Ширима: 1,0 
Высота: 3.5 
Возраст: 6bot^»«ncnhn

27 550 грн

в корздну



КА РУС! ЛЬ /  ДЛЯ ДГТЬЙ С ОФВ

Код: 500/23 
Длина: 12 
Ширина: 2.2 
Высота: 0,8
Возраст: без огра^ичт-ни.

33 550 грн
0  * I©


