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 П Ш К Ш є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1.Назва проекту (не більше 15 слів):

Модернізація спортивного майданчика КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей № 7 Вінницької міської ради».
2.

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

□

малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (АВЛЬШШ
масиву/мікрорайону):
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(РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЄРМЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

вул. Владислава Городецького,21 в м. Вінниці
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
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вул. Владислава Городецького,21 в м. Вінниці, територія КЗ «НБГ
загальноосвітня школа 1-І І ступенів - ліцей № 7 Вінницької міської ради»
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Модернізація та осучаснення спортивного майданчика (стадіону), що
розташований на території навчального закладу школи-ліцею №7. Оновлення
спортивного майданчика (стадіону) передбачає встановлення штучного
покриття, огорожі, комплексу спортивних конструкцій, споруд та глядацької
трибуни.
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 ):

Основною метою проекту є створення сприятливих умов для здійснення
фізичного виховання та зміцнення здоров’я учнів, що навчаються у закладі та
мешканців (дітей, молоді) територіальної громади, які проживають в даному
районі. Модернізований спортивний майданчик забезпечить проведення
занять з фізичної культури, спортивно-масових заходів та сприятиме
підвищенню фізичного розвитку підростаючого покоління.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)

(основні групи мешканців, які зможуть

Бенефіціарами проекту є учні КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІ ступєьівліцей № 7 Вінницької міської ради»та бажаючих активних мешканців (дітей,
молоді) територіальної громади, які проживають в даному районі.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

- створення сучасних умов для здійснення Фізичного вихованця та зміцнення
здоров’я учнів:
- збільшення зацікавленості дітей та молоді до

спорту:

- забезпечення різноманітного, повноцінного дозвілля дітей та мешканців
мікрорайону:
- розширення мережі сучасних навчально-спортивних майданчиків 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, гри

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

190000 тис.грн.

2.Штучна трава, шовна стрічка, клей, робота

370000 тис.грн
30000 тис.грн.

3.Покриття для бігових доріжок

200000 тис. грн.

4.Огорожа (сітка, хвіртка, монтаж)
5.Конструкції, споруди (інвентар) - футбольні ворота
3x2, сітки, волейбольні стійки, сітка волейбольна, лавки
(трибуни)
РАЗОМ:

25000 тис.грн.

815 000 тис.грн.

Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать і
територіальної громади міста Вінниці га 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).
ІО.Контактні дані авторів пропозиції (проект^), 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

Р

згоду

І

на
використання
моєї
електронної
.................. для зазначених вище ціпей

адреси
/7

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ^
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених нище
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) фотої рафія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа і зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо):

наявна презентація.

З

13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (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:
Прізвище, ім’я, по батькові*
Левкович Лідія
Олександрівна

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: 21050 м.Вінниця,

e-mail:Piramidka 19@ukr.net
№
тел.:

1 1 1 1 1 1 1 1
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Серія та

№
паспорту
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Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Контактні дані

Прізвище, ім'я, по батькові
Рзаєв Назар Русланович

e-mail: і

і

7
~7г

№ тел. С

*

Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

Ст.: Очол.

Щжін.

.

Вік: □ 16-18 □ 19-31 СУ 3 1 - 4 0 0 4 1 - 5 0 0 5 1 -6 0 П понад 60
Рід занять: □ Студент V Працюю О Безробітний 1 Пенсіонер П Підприємець

Додаток
д о Форми проект у

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)
Назва проекту:

Модернізація спортивного майданчика КЗ «НВК: загальноосвітня школа 1-11
ступенів - ліцей М 7 Вінницької міської ради».
Ставлячи підпис в даному списку, 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 М2297-У1 Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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