ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєст ром )

1.Назва проекту;

Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній
(мікрорайон Старого міста)
2.*

Вид проекту:
великий

[“] малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон Старе
місто.
І ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА,

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: площа Шкільвддд,л звернень
(Р Е Є С Т Р А Ц ІЯ ЗвС РН £Н Ь Ю РИДИЧНИХ ТА ІІЗ И Ч Н ІИ О С ІБ )

А

ш*

Дата

( ^ . 0 5 - Д-Р1& ___

4. Короткий опис проекту:
____
Ми представляємо ідеальний, на нашу думку, варіант реконструкції—
площі Шкільної, що на Старому місті. Проект умовно ділить площу на три
сектори: зону активного відпочинку (футбольне та баскетбольне поле,
спортивний та тренажерний майданчики, дитячий майданчик); релакс-зону
з лавочками і місце для організації та проведення громадських зібрань чи
народних гулянь.
Ми розуміємо, що 1млн. гривень недостатня сума для повної
реконструкції площі. Тому, пропонуємо розпочати роботу з футбольного
поля (об’єкт №1), а потім поетапно проводити реконструкцію далі.

5. Опис проекту:
Мета проекту - реконструкція спортивного поля, що забезпечить
надання якісних послуг населенню, розвиток мережі спортивних та
фізкультурно-оздоровчих споруд в Староміському мікрорайоні нашого
міста.
На Вінниччині створюються необхідні умови для того, щоб якомога
більше жителів нашого регіону займалися спортом, а юні спортсмени мали

змогу розвивати свої здібності та своїми досягненнями прославляти
область та Україну.
Реконструйований стадіон має стати початком відродження спортивної
інфраструктури у Лівобережній частині міста, надасть імпульс
популяризації в місті фізичної культури та спорту. Стадіон стане
справжнім осередком здорового способу життя для жителів не лише
Старого міста, а й усієї Вінниці. Також це буде база для тренувань команд,
проведення змагань та турнірів.
Зважаючи на те, що мікрорайон Старе місто територіально віддалений
від решти частини міста, значна кількість старомістян потерпають від
відсутніх умов для занять фізичною культурою та спортом. На плоїці
Шкільній є достатньо місця аби втілити у життя проект з реконструкції
спортивного поля.
Проект «Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній
(мікрорайон Старого міста)» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020»
(Стратегічний пріоритет: Якість соціального життя) й передбачає
встановлення на футбольному полі синтетичного покриття, розміром
18x38 м. Іншими заходами проекту є: встановлення глядацьких трибун,
огородження території стадіону та її благоустрій.
На оновлений стадіон чекають усі мешканці мікрорайону.
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту:
Будівництво спортивного поля в мікрорайоні Старого міста
дозволить створити потужну спортивну базу для проведення міських
змагань та забезпечити умови для одночасних тренувань і занять спортом
всіх бажаючих жителів Вінниці.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Впровадження цього проекту спрямоване на вирішення наступних завдань.:
- залучення різних груп населення до занять фізичною культурою і
спортом;
- формування у вінничан мотивації щодо фізичного виховання як
важливого чинника забезпечення здорового способу життя;
- формування фізичного, соціального і духовного здоров’я молоді;
- створення умов для розвитку
індивідуальних здібностей
спортсменів;
- удосконалення фізичної підготовки спортсменів;
- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
- проведення спортивних змагань та турнірів;
- створення нових спортивних секцій.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту:
Орієнтовна вартість,
грн

Складові завдання
1. Встановлення синтетичного покриття 18x38 м

450.000

3. Огородження спортивного стадіону

300.000

4,Облаштування глядацьких трибун

100.000

6. Встановлення футбольних воріт

32.000

7.Монтажні роботи та додаткові витрати
РАЗОМ:

118.000
* 1.000.000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які
належать до територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається.
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
n.fedoryshyna@gmail.com для зазначених вище цілей
Підпирюсоби, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
•

• •

б) н/5 висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для
зазначених вище цілей.
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).
ЬКрб://уулууу.facebook.com/ і1іке5іагеті&1о/
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
а)

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
II РИТОРІ ї ЬІІАІОУСТРОЮЗСІІОІРИШІИМН ІА ДИІЯЧИМИ МАЙДАНЧИКАМИ. ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
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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*

( ц А ш ш и и с і/

О лекссш ф & ль'

Контактні дані

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

Прізвище, ім’я, по батькові
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Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
С т.: О чол. (уокін.
В ік: □ 16-18 Ш 19-31 О 31-40 □ 41-50 □ 51-60 1 понад 60
Рід занять: І Студент
Працюю
Безробітний
Пенсіонер
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Підприємець

U

-

Додаток
до Форми проекту

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

Реконструкція спортивного поля на площі
Шкільній (мікрорайон Старого міста)

Назва проекту:

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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