
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2019 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Оновлення спортивного майданчика мікрорайону «Спорт заради життя. Фізкультура 
зиілення тіла та духу!»
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує розмір витрат):

З  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Вулиия Ю рія  Клена. Замостянський район.................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вище художнє професійно-технічне училище №5 міста Вінниці (21100 м. Вінниця, вул. 
Лебединського. 13 (навчальний к о р п у с ) :  вулиця Юрія Клена, 12 (гуртожиток)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Ідея проекту спрямована на модернізацію, осучаснення спортивного майданчика, що 
розташований поблизу гуртожитку училища. Оновлення спортивного майданчика 
передбачає встановлення штучного (м'якого полівінілового) покриття, спеціальної 
огорожі, комплексу спортивних конструкцій та споруд, глядацької трибуни. Площа 
дозволяє поділити майданчик на дві секції ( одна -  для проведення спортивних ігор, а друга
-  для встановлення тренажерів, шведських гімнастичних драбин).

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 ):
Одним із пріоритетних напрямів забезпечення Формування всебічно і гармонійно
розвиненої особистості є фізичний розвиток, формування Фізичної досконалості, що є
основою здоров'я, довголіття, сприяє формуванню багатьох рухових навичок, розвиває
Фізичні якості (спритність, швидкість, витривалість, силу). Своєчасне та успішне
Формування рухової функції людини має першочергове значення для.:повтіННАо^аоШпчШіШ
розвитку. Формування європейського урбаністичного менталітет ЗІДДШ ЗВЕРНЕНЬ

< РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА  ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

Дать ^  ^
Індекс -



Проект має на меті створення необхідних умов для здійснення фізичного виховання 
сучасної молоді, укріплення здоров'я різних верств населення, забезпечення приємного та 
корисного дозвілля мешканиів мікрорайону. Також обладнаний сучасний майданчик 
доповнює місію Стратегії розвитку «Вінниия-2020» стосовно забезпечення комфортних 
умов для мешканиів. бачення сприятливого середовища для розвитку підростаючого 
покоління, тощо.
Виходячи з вищезазначеного, основна проблема, на вирішення якої спрямований проект -  
ие створення належної спортивної інфраструктури міста, забезпечення умов реалізації 
фізичного виховання учнів училища. мешканців мікрорайону, проведення 
загальноучилишних. міських спортивно-масових заходів.
Основні завдання реалізації проекту:

—  підготовка грунтової поверхні для штучного покриття;
—  встановлення штучного покриття;
—  встановлення спеціальної огорожі для спортивних майданчиків;
—  поділ майданчика на дві секції (перша передбачає створення умов для проведення

спортивних ігор (футбол. волейбол) -  встановлення футбольних воріт, системи 
поверхневого водовідведення. стійок для волейбольної сітки, виконання відповідних 
розміток: друга -  встановлення тренажерів для розвитку всіх груп
м ’язів.кардіонавантажень. пневматичних тренажерів та реабілітаційних для ніг, 
тощо);

—  встановлення глядаиької трибуни та звукового забезпечення;
Реалізація проекту якісно змінить зовнішній вигляд мікрорайону. Реконструкція 

спортивного майданчика дозволить мешканцям мікрорайону безпечно виконувати 
спортивні вправи, а підростаюче покоління буде більше залученим до фізичного дозвілля та 
під наглядом дорослих. Пропонується також встановити декілька тренажерів, що мають 
реабілітаційне призначення для людей з особливими потребами (реабілітаційного 
тренажера для ніг, пневматичного тренажера). Таким чином модернізований спортивний 
майданчик змінить якість життя усіх верств населення мікрорайону, забезпечить не лише 
проведення занять з фізичної культури, спортивно-масових заходів, а дасть змогу всім 
мешканцям мікрорайону сумісно проводити дозвілля, сприятиме підвищенню фізичної 
культури вінничан.

Разом з тим, реалізація проекту забезпечить не лише здійснення різних видів 
фізичних навантажень, а й позитивний вплив дозованих, раціональних рухових вправ на 
психіку людей (психічне розвантаження), ігрових форм -  на емоційний стан мешканців 
мікрорайону. Також звуковий фон дозволить вчасно відреагувати на певні порушення, 
забезпечить сигнальну функцію у разі виникнення певних порушень на майданчику.

Варто додати, що в плані проекту раціонально використовується площа 
майданчика, що забезпечує зручність реалізації різних видів рухової активності та сприяє 
їх урізноманітненню не лише за бажанням мешканиів. а й з врахуванням їх фізичних 
можливостей, рекомендацій лікарів та фізичних потреб. Крім того, обладнання глядаиької 
трибуни забезпечить комфортні умови спостереження за перебігом ігор та й взагалі 
перебування молоді на майданчику.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Бенефіиіарами проекту є учні училища, мешканці гуртожитку, жителі мікрорайону, в 
тому числі люди з особливими потребами (вулиць Юрія Клена. Максима Шимка. тощо )



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть змогу:
—  систематично формувати в молоді стійкого інтересу до рухової активності:
—  проводити комплексні. або інтегровані, мішані (включають стройові, 

загальнорозвиваючі вправи, основні рухи, рухливі ігри та інші види фізичних вправ):
—  проводити заняття учням ближніх шкіл, реабілітаційних установ міста у напрямі 

здійснення оздоровчої фізкультури:
—  забезпечить більш якісну Фізичну підготовку мешканців мікрорайону, зробить її більш 

загал ьнодоступною:
—  якісне обладнання, комфортні умови -  забезпечать більш різноманітне, повноцінне 

дозвілля молоді та загалом жителів мікрорайону:
—  розширити мережу сучасних навчально-спортивних комплексів ПТНЗ міста.

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. Основа для спортивного майданчика (розробка грунту 
екскаватором з вивезенням і утилізацією, укладка 
мембрани, щебінь з доставкою, робота по облаштуванню 
основи з пошаровим ущільненням, бордюр з монтажем)

180 000 грн

2. Штучна трава , шовна стрічка , клей ОБ КИТ ПУ, 
робота

375 000 грн.

3. Огорожа (секція «Рубіж» 0 5 мм, хвіртка, сітка, 
монтаж огорожі)

200 000 грн.

4. Інвентар (футбольні ворота 3x2, сітка, волейбольні 
стійки, сітка волейбольна, лави)

20 000 грн.

5. Спортивний майданчик Універсал:
Тренажер для біцепсу SG-124;
Орбітрек SG-108;
Тяга зверху -  жим від грудей SG-123;
Жим ногами горизонтальний -  маятник SG-125; 
Бруси прямі DIO 626;
Перекладина подвійна DIO 609;
Тренажер для греблі SG-111

150 000 грн.

РАЗОМ: 925 000 грн.

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. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у 
паперовій формі).

З



13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку мо'іх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької м іської 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 м оєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

Поштова адреса:
Титаренко Василь 
Вікторович

вулиця 4  Л  / Л  / Ч  / \

e-mail :\

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності
автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

Пилявець Марина Степанівн
e-mail:

№ тел.I

• t r y . :

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: И  чол. О  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40 0  41-50 П  51-60 □  *онад 60
Рід занять: О  Студент СЖПрацюю О  Безробітний О  Пенсіонер О  Підприємець



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 п ідкреслит и):

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.
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).
http://vhptu5.vn.ua/ та https://www.facebook.com/groups/

12. Інші додатки (якщ о 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)
наявна презент ація. щ о відображ ає поет апніст ь робот и над  реалізаи ією  проекту.

http://vhptu5.vn.ua/
https://www.facebook.com/groups/

