
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планугться за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив їй.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):
.......Війського-патріотичний клуб «Патріот»

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

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

Замостянський р-н................................................................................................відднгзвернєнь
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗвЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: Дата 0 5

вул.. Б. Ступки, 13 Індекс
територія та приміщення КЗ «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №31 ВМР»

4. Короткий опис проекту' (не більше 50 счів)
Головною цілю проекту є створення сприятливих умов, спрямованих на розвиток морально
- патріотичної, фізичної, соціально та психологічно здорової особистості зі стійкими 
переконаннями та системою знань про патріотичне виховання, здоров’я і здоровий спосіб 
життя. А також набуття базових навичок військової підготовки сучасної молоді, що на 
даному етапі є дуже низькими. Саме для усунення цих пробілів буде створено військово- 
патріотичний клуб «Патріот»

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 подачьше 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):

Реалізація даного проекту допоможе розв’язати проблеми патріотичного 
спрямування, сприятиме створенню сприятливих умов, спрямованих на виховання 
свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, навичок військової 
підготовки, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та



уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 
оздоровчої культури.

До таких завдань належать :
1. Формування і розвиток у молоді загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної 
гідності, морально — психологічних якостей громадянина, патріота;
2. Розробка навчального курсу виживання людини в будь -  яких умовах;
3. Створення матеріально-технічної бази для проведення практичних навчань з 
патріотичного виховання молоді;
4. Підвищення рівня патріотичного виховання у дітей та молоді м. Вінниці;
5. Проведення патріотично - оздоровчої просвіти серед дітей, молоді та громадськості міста

Для реалізації є необхідність відкрити військово-патріотичний клуб, що стане 
центром популяризації ведення здорового способу життя серед молоді, де вивчатимуть 
історію зброї, її сучасні різновиди, поводження з нею, а також основи надання домедичної 
допомоги, поводження з вибухонебезпечними предметами тощо. Учасники клубу 
отримають навички базової військової підготовки, а саме: стройова підготовка, фізична 
підготовка, кульова стрільба, гуманітарна підготовка, медична підготовка.

Для облаштування клубу можна використати територію та приміщення КЗ 
«Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №31 ВМР». Для організації засідань клубу 
планується облаштувати:
Стройовий майданчик для проведення:

- занять і змагань зі стройової підготовки;
- заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.

Навчальні місця для занять з вогневої підготовки, складаються з місць для вогневих 
тренувань зі стрілецької зброї і мішенного поля. Місця тренувань вибираються і 
розгортаються на обмеженій ділянці місцевості, розгортаються у стрілецькому тирі. 
Стрілецький тир «ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» - це програмно-апаратний комплекс, за 
допомогою якого можна ефективно формувати навички прицільної стрільби з гвинтівки, 
автомата та пістолета.

Комплекс включає до себе набір вправ для базової вогневої підготовки, тренування 
швидкості реагування та влучності. Ці вправи -  унікальний комплекс українських 
програмістів для українських школярів, завдяки якому діти старшої школи мають 
можливість відпрацьовувати стрілецькі навички, працюючи з наступними типами 
цілей/мішеней:

Нерухомі
Рухомі
Цілі, які з’являються 
Цілі, які вільно рухаються 

Програмне забезпечення має наступні можливості щодо налаштування:
Вибір відстані від стрільця до мішені 
Тривалість вправи
Кількість пострілів, кількість одночасних стрільців (до 4 стрільців одночасно)

Зовнішні умови проведення стрільб (ніч/день/сутінки)
Місце для метання ручних гранат, - для відпрацювання першої та другої навчальних 
вправ з метання ручних гранат (територія КЗ «ЗШ ІІ-ІІІ ст. №31 ВМР», спортивне ядро). 
Навчально-тренувальний комплекс, - це обмежена ділянка місцевості з розгорнутими 
навчальними місцями для практичних занять і тренувань з основ військової справи 
(територія КЗ «ЗШ ІІ-ІІІ ст. №31 ВМР», заднє подвір’я).
Єдина смуга перешкод, призначена для подолання горизонтальних і вертикальних 
перешкод індивідуально і в складі підрозділу, метання гранат на влучність (територія КЗ 
«ЗШ ІІ-ІІІ ст. №31 ВМР», спортивне ядро).

Створення військово-патріотичного клубу відповідає Стратегічному пріоритету 5. 
Збалансований просторовий розвиток Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», а саме: 7.5.5. 
Ціль 5: Формування креативного міського середовища, формування мережі творчих



установ використовуючи вільні нежитлові приміщення, що перебувають у комунальній 
власності, для надання в оренду ініціаторам різного роду творчих активностей.

Співпраця з громадською організацією «Мольфар» дасть змогу запросити до 
проведення занять у клубі учасників АТО та урізноманітнити проведення занять у клубі.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціарами проекту є мешканці Замостянського району м. Вінниці. Батьківська 
громада переконана, що активне залучення молоді до ведення здорового способу життя, 
набуття базових навичок військової підготовки сприятимуть становню дітей, як патріотів, 
захисників нашої держави.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікуваними результатами є:

• Повноцінна реалізація природних нахилів, здібностей, фізіологічних та фізичних 
можливостей молоді на основі моніторингових досліджень, практичних тренінгів, 
змагань.

• Розвиток у молоді механізмів патріотизму, самоосвіти, самореалізації, 
самовираження, саморозвитку, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, 
самооздоровлення.

• Навчити молодь протистояти агітації прихильників нездорового способу життя, 
розвинути вміння відстоювати свою позицію.

• Навчити приймати оптимальні рішення щодо збереження свого здоров’я та інших в 
екстремальних ситуаціях.

• Сформувати у молоді позитивні мотиви до оволодіння військовими знаннями, 
підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості

• Розширити й вдосконалити патріотичну та спортивну базу даного мікрорайону 
Даний проект має бути довгостроковим, тому що проблеми , які піднімаються, є досить

актуальним, сучасними, вони не обговорюються в більшості родин, а молодь не вміє 
приймати правильне рішення у надзвичайних ситуаціях, надавати потерпілим першу 
медичну допомогу, розвивати вміння відстоювати свою позицію, виховувати патріотизм та 
спортивний дух. В майбутньому ми створимо матеріально -  технічну базу округа з 
проведення патріотично -  виховної роботи з молоддю та започаткуємо проведення змагань 
з орієнтування й виживання в будь - яких умовах.

По завершенню фінансування проекту ми плануємо продовжувати роботу, а необхідні 
для цього ресурси отримувати шляхом залучення до співпраці організацій, зацікавлених у 
проекті.

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.Інтерактивний лазерний тир «Захисник Вітчизни»: 
(проектор + екран + програмне забезпечення)
5 автоматів+2 пістолети

200000грн

З



2.Стройовий майданчик:
Фарба білого кольору Зл*2б. 
Фарба зеленого кольору 3 л*1б. 
Фарба синього кольору Зл*1б.

350 грн 
169 грн 
169 грн

РАЗОМ: 200688 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).

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) і истання моєї електронної адреси

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).
.......... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

для зазначених вище цілей



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* Контактні дані Підпис

Поштова адреса: , м .

J  6

e-mail: he / і  в  с 1) ft і k
/ 7  и # * ) /№

тел.:

Серія та 
№
паспорту'

! ! ! ! ! ! !

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

Прізвище, ім’я, по батькові К о н т а к т і  дані

f^ C M ^ U J J L L L ^  $ K J X

в * _  Г /~>

e-mail:

№ тел.

*  Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О  чол. Ш жін.
Вік: О  16-18 О  19-31 И  3 1 -4 0 0  4 1 -5 0 0  5 1 -6 0 0  понад 60
Рід занять: О  Студент О  Працюю О  Безробітний О  Пенсіонер О  Підприємець



Додаток 1

Кошторис інтерактивного тиру для навчального закладу
https://dixi. education/ shooting-gallery/

Вартість набору для школи починається від 80 000 грн. Ціна переважно 
збільшується від кількості видів зброї, чи якщо ваші вимоги до якості проектора 
більш високі. Переважна більшість навчальних закладів формують комплекти з 
якісного проектора та трьох видів зброї загальною ціною до 120 тис грн.

Схема розрахунку вартості тиру для школи проста, але якщо ви ще не знаєте 
скільки моделей зброї вам потрібно -  отримайте консультацію за телефонами на 
сайті:

( і андарі іііііі 
(проектор, екран, 
програмне 
забезпечення)

Високої якості (проектор, екран, програмне 
забезпечення)

Вартість
розраховується
сумою

70 000 грн. до 105 ОООгрн

10 ОООгрн. 1 вид (на вибір) 1 вид (на вибір)
30 ОООгрн 
(35тис з 
прицілом)

3 види (стандарт) 3 види (стандарт)

15000x5 + 
10000x2 = 
95000грн.

7 одиниць (5 автоматів, 2 
пістолети)

7 одиниць (5 автоматів, 2 пістолети)

під запит ваш набір компонентів 
сумісних зі звичайним 
комп'ютером

модифікація за запитом / окремо потужний ноутбук за 
потреби + до вартості

Так наприклад найпростіша комплектація: 70 000 грн. (проектор + екран + 
програмне забезпечення) і близько 10 000 грн. (1 вид зброї на вибір) = 80000грн. 
Стандартний набір з Зма видами зброї коштуватиме 100 000 грн.
Повноцінний кабінет на 7ім видів зброї -  чи іншої комплектації (5 автоматів по 15 
000грн та 2 пістолети по 10 000грн.) коштує 165 ООО грн.
Тир використовується переважно для парних змагань та групових тренувань -  його 
рекомендовано комплектувати яскравим проектором та широким екраном. 
Проектор високої якості, з великим екраном, продуктивним ноутбуком та зброєю 
вміститься в бюджет менше 200 ОООгрн.
Програмне забезпечення надається з комплексом безкоштовно.
Комплектування автоматів прицілами відкриває нові можливості -  поцікавтеся при 
замовленні.

https://dixi


Додаток 2
Стройовий майданчик, для проведення:

- занять і змагань зі стройової підготовки;
- заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.

Обладнання стройового майданчика 
6
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Обладна ння:
1 -  стройовий майданчик; 2 - стенд із малюнками зі Стройового статуту;

З - місце для керівника занять; 4 - лінія для шикування; 5 - смуга; 6 - флагшток.

Стройовий майданчик

Стройовий майданчик розміром 8 х 16 м для відпрацювання стройових 
прийомів учнями. Лінії, нанесені по периметру площадки з інтервалом 800 мм, 

призначено для відпрацювання руху стройовим кроком. Кола, нанесені по 
периметру площадки, - для відпрацювання стройового положення та поворотів 

на місці. Великі квадрати - для відпрацювання поворотів під час руху. Для 
навчальних закладів кількість великих квадратів у довжину площадки може бути 
зменшена до трьох. Усі лінії на плацу наносяться білою фарбою. Крім стройової 
площадки, на майданчику виділяється смуга (5) для проходження навчальних

підрозділів урочистим маршем.


