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 Л Л Я ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Екстрім - парк для молоді в Тяжилові
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ", який вказує розмір витрат)
X великий

малии

Проекг буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового

масиву мікрорайону):
М-н Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Ватутіна, 42, поблизу ЗОШ №27

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВЩДІЛ З ВЕ Р Н Е Н Ь
(РЕЄСТРАЦІЯ

Дата

звернень

ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

СУіГ.

індекс

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створення екстрім-парку для молоді в м-ні Тяжилів.
Місце де активні підлітки та молодь зможуть займатись екстремальним вело- та скейтспортом.
Проект направлений на підтримання та розвиток фізичного здоров’я дітей та молоді.
Створення такого парку дозволить заповнити вільний час дітей корисними та цікавими
розвагами. Відволікти молодь від шкідливих звичок та привити любов до спорту.
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 ’ект, 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):
Основна мета даного проекту залучення підлітків та молоді до активного способу життя.
Екстремальні види спорту це саме те, чим цікавиться сучасна молодь і на що готова
витрачати свій вільний час. Ми надаємо гарну можливість втілити підліткові мрії в життя,
самоствердитись за допомогою спорту, тим самим прививаючи основи здорового способу
життя. Маючи такий майданчик підлітки вже не будуть просиджувати за комп'ютерами та
іншими гаджетами свій вільний час. В них буде цікаве і здорове заняття, за допомогою якого
підлітки будуть розвиватися фізично та знаходити нових друзів. Не буде потреби проводити
час на лавочці з пляшкою пива чи вештатися незрозуміло де. Батьки будуть розуміти чим і
для чого займається їхня дитина. «Екстрим майданчик» може займати площу до 10x20 м, яка
на даний момент пустує біля ЗОШ №27. На майданчику можливо розмістити: рампа велика

5‘

(висота 2,5м, довжина 4м), напіврампа (висота 1,5м, довжина 4м), піраміда велика (висота
1,2м, довжина 6 м) бордюр подвійний (висота 0,5м, довжина Зм), скіз (висота 0,4м, довжина
4м), балка (висота 0,2м, довжина 4м). Площадку майданчика планується заасфальтувати та
огородити професійною спортивною огорожею.
Існуюча стратегія розвитку «Вінниця -2020» полягає у видозміні м. Вінниці до 2020 року у
місто щасливих та доброзичливих людей. Саме тому громада мусить потурбуватись про своє
майбутнє - своїх дітей. Ми повинні попіклуватися про здоровий спосіб життя власних дітей.
Забезпечити можливість молоді розвиватися в напрямках які їм подобаються. Інвестиції які
ми вкладатимемо в розвиток спорту повернуться нам сторицею у вигляді здорової на
активної молоді.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту

(основні групи мешканців, які зможуть

користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту стануть більше 1300 чоловік підлітків та молоді м-ну Тяжилів та
інших частин міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Даний проект допоможе більше 1300 дітям та молоді від 12 до 20 років активно проводити
свій вільний час на екстрим майданчику. Результатом буде внесення своєї лепти у втілення
стратегії розвитку Вінниця-2020 - сучасного міста зі сприятливими умовами життя для
розвитку дітей та молоді. Важливо виховувати наших дітей фізично здоровими та спортивно
активними. Залучення підлітків та молоді до різних видів спорту
відволіче їх від
віртуального комп’ютерного простору та шкідливих звичок. Екстрим майданчики це місця
де розвиваються фізично, знаходять нових друзів, втілюють свої мрії. Конструкції та
матеріали з яких зроблений майданчик максимально безпечні для дітей та антивандальні.
Даний майданчик прививає підліткам любов до спорту та активного відпочинку, а також
допоможе зміцнити їх здоров’я.
Екстрим майданчик допоможе підліткам та молоді бути активними, здоровими та вести
здоровий спосіб життя.

^ічии. іирис ирискі-у, у разі неоохідносп, має містити орієнтовну вартість розрооки приск».кошторисної документації).
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Рампа велика

110 000

2. Напіврампа

56 500

3. Піраміда велика

80 000

4. Бордюр подвійний

38 500

5. Скіз

23 400

6. Балка

35 400

7. Робота та додаткові матеріали
г
18. Огорожа

180 000

9. Асфальтування майданчика

230 000

120 000

65000

10. Проектно-кошторисна документація

938 800

РАЗОМ:

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).
10. Контакті ні 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
g.grab4uk@gmail.com

на

використання

моєї

електронної
адреси
^
Л

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

\

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для за зн а ч е н і 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).
Публічні сторінки в РасеЬоок.

з

12, Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту (Додаток Л, Ь)
б) мапа

і

зазначеним місцем реалізації проект у,

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекіу

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно

вписати чітко і зрозумію).
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 ,\Ь2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім
особами без моєї згоди.

Дост уп до цієї інформації матимуть ли ш е представники В інницької м іської ради:

Прізвище, ім'я, по батькові*

Грабчук Галина Сергіївна

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: Вінницька обл., м,
Г
6

7

•

tj

¥
e-mail: g grab4uk@gmail com
1 1 1 1 1
№
тел.:

1

1

г
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№
паспорту
’

'

M

I

N

I

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

Контактні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

--------------

Дишкант Лілія

1

e-mail: 1
№ т е л .1

7

1

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О чол. х жін.
✓
Вік: □ 16-18 х 19-31 ІЗ 31-40СИ 41-50 0 5 1 -6 0 П понад60
Рід занять: х Студент
Працюю О Безробітний J Пенсіонер ї Підприємець

Додаток
до Форми проекту
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

........Ш ш і и ш і ї с ....... І .......................... .............
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 №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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