
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту:

Реконструкція дитячо-спортивного майданчика на 
перетині вулиць Ушакова та Ю.Смірнова

2.* Вид проекту.
малий і—і великий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: в мікрорайоні Старе місто.

3. Адреса, наїва установи/закладу, будинку: перетин вулиць Ушакова та Ю. Смірнова.

4. Короткий опис нроекгу:
Дитячий ігровий майданчик з елементами спортивного комплексу є важливою 

складовою фізичного, психологічного і розумового розвитку дитини. У сучасному світі, 
коли прогрес, передові технології, екологічні проблеми, і весь спосіб житгя часто мають 
негативний вплив на здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для 
фізичного розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя, 
занять спортом.

5. Опис проекгу:
Головною метою проекту є будівництво спортивних споруд, дитячого та 

спортивного майданчика відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для 
організації дозвілля дітей та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для 
впровадження здорового способу життя.

Проблемою дитячого майданчика на перетині вулиць Ушакова та Ю. Смірнова є те. 
що він не відповідає сучасним вимогам, потребує реконструкції та будівництва нових 
спортивних споруд для занять загальною фізичною підготовкою дітей та підлітків. 
Турбуючись про здорове дозвілля своїх дітей, старий майданчик багато років утримується 
виключно небайдужими батьками. У бюджеті міста передбачена реконструкція дитячого 
майданчика на зазначеній території. Однак, у зв’язку зі значною кількістю дітей 
середнього та старшого віку є потреба у реконструкції й встановленні дитячого ігрового 
майданчика з елементами спортивного комплексу, який включав би стадіон для міні- 
футболу та декілька вуличних тренажерів.

Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня фізичної та 
загальної культури населення та вирішить проблему незайнятості дітей, підлітків та 
молоді. Гра га заняття спортом на такому майданчику додадуть силу, здоров’я, спритність 
нашому майбутньому поколінню. Будівництво дитячо-спортивного та майданчика дасть 
можливість поліпшити умови для виховання та відпочинку дітей, молоді, вжити заходів
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щодо попередження травматизму, безпеки життєдіяльності дітей. Нові споруди нададуть 
дітям та підліткам можливість проводити спортивні заходи, залучати їх до активності. 
Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді.

Впровадження проекту відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», якою 
передбачається право дітей мати ігрові та спортивні майданчики.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту:
Комплексна реконструкція дитячо-спортивного майданчика забезпечить місце для 

розваг та занять спортом дітей до 16 років з прилеглих будинків вул. Нагірної, вул. 
Ю.Смірнова, вул. Ушакова, вул. Ломоносова, 1, 2, 3 пров. Українського.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту «Реконструкція дитячо-спортивного майданчика на перетин 

вулиць Ушакова та Ю.Смірнова» дасть можливість:
- створити сучасні умови для розваг та занять фізкультурою і спортом на території 

спортивного майданчика:
організувати дозвілля населення територіальної громади, в особливості дітей 
дошкільного віку, школярів та молоді;

- вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді;
- підвищити рівень фізичної та загальної культури населення;
- формувати фізичне, соціальне і духовне здоров'я молоді.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Встановлення штучного покриття 60.000

2. Огородження дитячо-спортивного майданчика 30.000

3. Встановлення баскетбольних та волейбольних стендів 5.000

4. Встановлення фу тбольних воріт 5.000

5.Всановлення силових тренажерів 60.000

6.Монтаж каруселей та гойдалок 30.000

7. Встановлення лавочок 10.000

РАЗОМ: 200.000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проекг) 
(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).
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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: 
komomega@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси . / ^
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених ви'їце 
цілей.

11. 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)

Умиє» н«*к.зрнс~геичя МИКТк. ЇО м

mailto:komomega@gmail.com
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор ироекту та Його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Пощто.ва адреса: (індекс), м. Вінниця,

e-mail: tj- .щ її/

№
тел.:

Серія та 
Л*
паспорту

І Г І I I r t

2. Поштова адреса: (індекс), м  Вінниця, 
вул.______, буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. буд.___ _ кв.

e-mail:

№
тел.:

Сері* та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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