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реалізація якого планується за рахунок коштів 
Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці

у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Спорт для всіх і завжди» реконструкція спортивного майданчика
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

Н  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
мікрорайон «Вишенька»
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Заклад «Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів №33 Вінницької міської ради»
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Школа є базовим закладом для навчання дітей з вадами роботи рухового апарату та 
ДЦП. Тому основна ідея проекту: створення багатофункційного спортивного 
майданчика, як спортивної бази мікрорайону для занять фізкультурою і спортом 
учнів закладу, мешканців з прилеглої територій з урахування потреб людей з 
особливими потребами.
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 реалЬація вплине на подальше 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 ):

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в 
суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації (ООН,1993). Поширення в 
Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного 
та/або психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але Й представляє собою ще 
один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну 
освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в загальноосвітньому 
закладі за місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання для 
всіх без виключення дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та 
фізичних можливостей.

Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» 
визначений як осередок для навчання діток з вадами роботи р у х о в о г р Адд
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як головного фактору розвитку інноваційної особистості ", тому для реалізації даної мети 
необхідне створення відповідної матеріально - технічної бази як закладу так і 
навколишньої території, а саме спортивних майданчиків з врахування потреб і 
можливостей учнів з особливими освітніми потребами.

Метою даного проекту ми визначили: «Створення сучасного багатофункційного 
спортивного майданчика на території школи, для забезпечення оптимальних умов 
організації навчально-виховного процесу, спортивно - масової та позакласної роботи 
закладу з врахуванням фізичних можливостей учнів з особливими освітніми потребами».

Створення універсального спортивного майданчика, зони рекреації, тенісного корту, 
де буде розміщено стіл, дещо нижчої висоти, щоб дітки та дорослі що змушені перебувати 
на візках, мали змогу пограти в теніс, тренажерна зона, де будуть розміщуватися 
тренажери для маломобільних груп населення, а також футбольне поле, дасть змогу 
підвищити рівень підтримки, гуманізму та терпимості у ставленні до людей з особливими 
потребами, і дасть діткам з вадами роботи рухового апарату можливість отримати 
доступну та якісну освіту, як показник високого ступеня соціального розвитку 
суспільства, в якому вони живуть.

Відповідно до Стратегії розвитку «Вінниця-2020», реалізація проекту «Спорт для всіх і 
завжди», буде однією зі сходинок і просуванні та втіленні принципів соціальної 
згуртованості, захисту та забезпечення повного й рівного здійснення всіма людьми з 
функціональними обмеженнями (людьми з інвалідністю) всіх прав людини й 
основоположних свобод, буде зроблено ще один крок до впровадження програми 
«Вінниця -  місто, зручне для всіх».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Користуватись даним майданчиком зможуть ве лише учні нашого закладу, а також 

мешканці прилеглих вулиць, а найбільше ми сподіваємось, що встановленими 
спеціалізованими тренажерами зможуть скористатись діти та дорослі з особливими 
потребами, а саме з вадами роботи рухового апарату та ДЦП.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація проекту « С п о р т  д л я  всіх і  зав и сн и »  реконструкція с п о р т и в н о г о

майданчика дасть можливість:
1. покращити здоров’я та фізичний розвиток учнів та жителів мікрорайону;
2. залучати до занять фізкультурою та спортом маломобільні групи населення
3. сприяти соціальній адаптації людей з особливими потребами;
4. популяризувати здоровий спосіб життя, шляхом проведення спортивно-оздоровчих 

заходів для мешканців мікрорайону:
5. збільшити зайнятість дітей в позаурочний час:

6. виховувати терпимість, підвищити рівень підтримки, гуманізму у ставленні до 
людей з особливими потребами.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Універсальний майданчик:
Вуличне освітлення, покриття, обладнання: 

баскетбольні щити, тримачі сітки, огорожа.

644 000 грн

2. Зона рекреації: МАФи, ліхтарі з
аггктріпнатшшим лягепетюм епеїгтппспожиияння.

64 000грн.



3. Тренажерна площадка для 
маломобільннх груп населення
Тверде покриття, тренажери
вуличні ліхтарі з альтернативним джерелом
електроспоживання

170 000грн..

4. Стаціонарні тенісна ділянка:
тенісні столи (3 шт.), покриття .

22 000грн

5. Футбольне поле: тверде ґрунтове 
покриття, футбольні ворота

98 ОООгрї

РАЗОМ
•щ

998 000 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 додасться. 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'івисловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
ok.foro@vandex.ua для зазначених више цілей ^

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .. .Я5..............
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. Інші додатки:

mailto:ok.foro@vandex.ua
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у ніверсальнии маиданчик

35000

Вклю чає в себе:
- волейбольний майданчик
- баскетбольний майданчик
- тенісний корт
- майданчик для бадмінтону
Вуличне освітлення -  ліхтарі з альтернативним джерелом електроспоживання 
(6шт.) -  (5000 грн. за одиницю )= ЗО 000 грн.
Варіант покриття (вибрати економічний та доступний 
площа покриття: 595м2):
- твердий грунт (гранітна крошка 80 грн м2
- синтетично-полімерний (650 грн м2)
О бладнання:
- Баскетбольні щити (2шт.)
- Тримачі сітки (2шт.)

Всього: 596 000грн

) 48000 грн.
400 000 грн.

6000 грн. 
2000 грн.
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зона рекреації

МАФи:
- 6 окремих лавок 
18 000грн.
- вуличні ліхтарі з 
альтернативним 
джерелом 
електроспоживання 
(4 шт) 20 000 грн.

О зеленення:
- чагарники (14 піт.) 
Варіанти чагарників: 
10000 грн. 
барбарис (200 грн.) 
акація (300 грн.) 
жасмин (200 грн.) 
самшит (350 грн.) 
спірея (100 грн.)

Покриття -  бруківка 
Площа покриття:
183м2 10000 грн.

Пандус висотою 1,2м, 
ухил 1:8 
6000 грн.

Пандус



маломобільних груп населення

Тверде покриття площею 166м2 ЗО 000 грн.
- тренажери 100 000 грн.
- вуличні ліхтарі з альтернативним
джерелом електроспоживання (4шт) 20 000 грн.



Стаціонарні тенісні столи

13500

Тенісні столи (3 шт.) 15000 гри
Покриття -  твердий грунт (відсів) - 5000 грн.
Площа покриття 106 м2 2000 грн.

Футбольне поле

50000

Тверде грунтове покриття 40 000 грн. 
Футбольні ворота (2 шт) 8 600 грн.

_____________ _



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

м’н га Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Форостяна Оксана 
Олександрівна

Поштова адреса: , ___ і

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

с

и

2. Гандурський Віктор 
Іванович

Поштова адреса: (,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

А ЛОТСОС Г л.“„ ■м

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

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

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


