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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади 

у 2020 році

- ' - V  . * 7 ^  — Г ~ — — -т— -".-г—г - ; ~ і
Ідентифікаційний номер проекту, дата реєстрації

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
—    —-І. £—-І—і  ---------------------:-і—-і і І -І—і £—і.—£ 1 ^_______________1  _________________________

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 10 слів):

«За здоров’ям -  на сучасний спортивний майданчик» (обладнання огорожі)

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

□ Культура, туризм

□ Інформаційні технології

□ Освіта

В Охорона здоров'я

□ Інше

3. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву житювого 
масиву/мікрорайону):

вул. Князів Коріатовичів (Свердловський масив), вул. Матроса Кошки, мікрорайон Поділля 

Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше):

територія комунального закладу «Загальноосвітня школа І-11І ступенів №16 міської ради», 
вул. Матроса Кошки. 30

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Обладнання огорожі для багатофункціонального спортмайданчика, який відповідає 
вимогам безпеки, для потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди здорового способу 
життя.
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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

31ДДІЛ ЗВ Е Р Н Е Н Ь
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБі)

и  великий ІАІ малий 
*

3. Категорія напрямку проекту

□ Енергозбереження та екологія

(З Благоустрій локальних територій

□ Соціальний захист

В Фізкультура та спорт

□ Транспорт та вело-інфраструктура



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 ):

Дуже потрібний «нормальний» ігровий майданчик для дітей ніколи га 
мікрорайону!!

Остані роки відмічається негативна тенденція, яка характеризує погіршення 
фізичного розвитку і здоров’я дітей та молоді. Практика підтверджує, що більше як половина 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді в цілому мають незадовільну або 
досить низьку фізичну підготовку і нездатні досягати тих стандартів досконалості і 
вправності, сили і швидкості, які відповідають узгодженому світовою науково-спортивною 
громадськістю рівню.

Одним з першочергових завдань у справі поліпшення зазначеної ситуації є 
необхідність покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, оновлення 
відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу, 
дасть змогу забезпечити всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді та 
жителів мікрорайону, сприятливе збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров’я.

Мета створення (реконструкції) сучасного спортивного майданчика на території 
школи полягає в забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного 
процесу, спортивно-масової роботи та покращенні реалізації навчально-виховного процесу, 
спортивно-масової роботи та покращенні реалізації завдань відповідно до вимог Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що дозволить в повній мірі втілити 
ідею концепції національно-патріотичного виховання. Сучасний спортмайданчик школи, 
спонукатиме дітей більш активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної 
підготовки, сприяє вдосконаленню природних рухів. При цьому в реалізації проекту 
ставляться й соціальні завдання: не тільки привчання школярів до спорту, а й виховання 
відповідальності за себе, усвідомлений підхід до життя і свого вибору місця в ньому. Крім 
того, організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів сприятимуть 
популяризації здорового способу життя.

У прилеглих до школи дворах будинків, а також в мікрорайоні Поділля, відсутні 
майданчики для футболу, волейболу та баскетболу, тому питання про створення якісного 
сучасного спортмайданчику для дітей, підлітків та інших мешканців мікрорайону, який 
поєднає у собі футбольне, волейбольне та баскетбольне поля із штучним покриттям, 
актуальне не тільки для учнів школи №16.

Відвідування спортивних закладів у місті зазвичай платне і доступне не всім, тому 
важливо забезпечити умови для активного відпочинку(рекреації) якомога більшій кількості 
дітей. У подальшому це вирішить проблему зайнятості підлітків і підвищить зацікавленість 
спортом (особливо командними його вилами!), зменшить кількість учнівської молоді, які 
мають відхилення у фізичному розвитку та підвищить рівень фізичної досконалості 
мешканців мікрорайону. Крім того, даний багатофункціональний майданчик з штучним 
покриттям зробить доступним заняття спортом і для осіб з особливими потребами.

У Стратегії розвитку «Вінниця -  2020» чітко зазначено пріоритети, яким надається 
перевага. Одним із таких напрямків є охорона здоров’я. Забезпечення більш здорового 
способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у 
спортивних та оздоровчих заходах. Отже, побудова сучасного багатофункціонального 
спортивного майданчика цілком відповідає Стратегії розвитку «Вінниця -  2020» та створить 
належні умови для гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління.

На території школи є дві ділянки для реалізації проекту: занедбане поле для міні- 
футболу, на якому дітям небезпечно грати та старе місце для волейболу (див. фотографії).
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6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 
проекту )

Діти, школярі, молодь, особи з особливими потребами, дорослі мешканні 
мікрорайону, в якому знаходиться школа №16 (десятки лише багатоповерхових будинків), в 
тому числі мікрорайон Поділля, які бажають займатися спортом.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту.

В результаті створення багатофункціонального майданчика (з огорожею) 
розраховуємо на:

- покращення здоров’я та фізичного розвитку дітей, молоді та населення 
мікрорайону;

- залучення більшої кількості мешканців мікрорайону до занять різними видами 
спорту;

- розширення мережі спортивних секцій у закладі; 
зайнятість дітей в позаурочний час;

- доступність особам з особливими потребами займатись певними видами спорту: 
популяризація здорового способу життя шляхом проведення культурно- 
оздоровчих заходів, в тому числі родинних, для мешканців мікрорайону.

Ми прагнемо до створення сприятливих умов для організації дозвілля молоді, для 
гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління, для розвитку фізичної культури 
та спорту, зміцнення здоров’я та популяризації здорового способу життя. «Здорові діти -  
здорова нація».

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).

Близько 200 тис. гривень згідно до вже реалізованих з бюджету громадських ініціатив 
Вінницької міської об’єднаної громади територіальної громади у минулих роках подібних 
проектів.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади, які підтримують проект (окрім його 
автора), 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 проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси Ірк 19774/-:етаіІ.сот 
для зазначених вище иілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .... .....
б) не 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).

Проект буде представлений в соц.мережах та обговорюватися^месенджерах.
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШ І

13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персонаїьних даних в Базі персональних баних Вінницької 
міської ради та її виконавчих органів. відповідно до вимог Закону України “Про захист 
персональних даних" від 01.06.2010 року №229?-VI. Забороняю надавати інформацію третім 
особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

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

Л * - с $ и с с и  СИ

^ т а** 
4

Поштова адреса: ^  <)
J

♦ /

#
e-mail: *

-

№ тел.
;..... 1 і ....і Ч і і 1 1 1

1
і 1 1

Серія, № 
паспорту і

1 1 1

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

Прізвище, ім ’я, по батькові Контактні дані Підпис

e-m a il:  і
/ .ч Л _

и ^  п -

, Z
*̂ г

( їл о  б №  тел .:
і

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

Ст.: □  чол. \ /ж ін .

Вік: Г] 16-20 ;□  21-31 31-40 М  41-50 51-60 понад 60

Рід занять: П  Студент О  Працюю (Н Безробітний СС Пенсіонер 1 Підприємець

Участь в конкурсі: □  І раз [132 рази НІ 3 і більше

Про конкурс дізнався: Сайт конкурсу (міської ради) Сі Соціальні мережі

[ 1 Рекламні плакати 'Засоби масової інформації ОїҐДрузі, знайомі

*



Список мешканців, які підтримують цей проект, що реалізовуватиметься 
за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у.ЮиС' році (окрім авторів проекту)

Назва 
проектуг п М . . . . . Ш р М . .Г...........

.......... ..................................................................................................................................................................

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі 
персональних даних Вінницької міської раои та її виконавчих органів, відповідно до аішог 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:
№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання
(населений пункт)

Серія та 
№ паспорту’

Підпис

1

(рСии~'іс£і

и(г/-1<л *Т> ОоЛс̂ С і /

-  о

)

Л г 'Н *

/ Л  /  -  -  •  з

4-^

5
£ /с 1 г н / ( Л ,с с ш  
-Л&ІСОи&- 
7эу/им с £сі'2-
7Ы г о . ^

•  /7
/>{Х ̂ е Л І- '

- ҐТРГ 7

С*их+.С£л^О 
)5 а  и^мууіуС-їли/х. 
*І£о< 'б 'ї^О е-
р у и .и у іл л  и Х і-'

„Л-Ссс 6 ^ 0 - ✓  '  '  . „ і , . і . .

10
(Цнд'Ос#-<л*

- Щ . . * £ ■ ■■■*■•

[номер сторінки списку]
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12, Інші додатки (якщо Необхідно):
а) фотографії можливих місць розташуваннл багатофункціонального майданчику на

території школи >616 розміром щонайменше 15м на 10м, а той 18м на 12м.

1 -  занедбане поле для мий-футболу, на якому дітям небезпечно грати


