
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація 
якого планується за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 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):
Спортивний мультикомплекс у мікрорайоні ВП З

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує розмір 
ви тр ат):

I5 f великий О  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впиш іть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
мікрорайон «ВПЗ»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Зулінського,39

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Розвиток спортивної інфраструктури у м. Вінниці з метою створення умов для 
збільшення кількості вінничан залучених до занять фізичною культурою та спортом, 
зокрема молоді та дітей.
В  рамках проекту буде збудовано спортивний мультикомплекс для гри у футбол, 
волейбол та баскетбол, а також спортивний майданчик для заняття work-out.
Також буде облаштовано прибудинкову території прилеглу до мультикомплексу: озеленення, 
асфальтування пішохідних доріжок, встановлення лавочок.

5. Опис проекту (основна м ета 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 ж и т т я  мешканців. Опис 
проекту не повинен м істи ти  вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов 'язково зазначити відповідність С тр атегії розвитку 
«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
м ожливість користування результатами проекту особами з особливими потребами 

):
За даними МОЗ України 80% дітей мають відхилення у стані здоров'я, а згідно даних 
АПН України практично здоровими до школи приходять л и ш р ^ ь;(Д РАдд

ВІДДІЛ ЗВ ЕР Н ЕН Ь
»РЕЄСТРАЦІЯ МСГИЕИь ЮРИДИЧНИХ ТА ЗВИЧНИХ ОСІБ)

Дата

Індекс "  ОУ



У м. Вінниці ситуація із захворюваністю населення відображає в цілому позитивну 
динаміку, але захворюваність залишається високою.
І досить часто причиною відхилень у здоров'ї дітей є низький рівень залучення до 
занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості.
Не дивлячись на те, що відсоток мешканців Вінниці, залучених до занять фізичною 
культурою відносно показника по Україні є майже у двічі більшим, він є дуже низьким 
у порівнянні із країнами ЄС. Наприклад, у Фінляндії 52 %  населення займаються 
спортом, в той час як в Україні лише 13%, у м. Вінниця 22%.
І першопричиною такого низького показника заняття населення спортом є 
відсутність/недостатня кількість або ж неналежний стан спортивної інфраструктури. 
Наприклад, на сьогодні у мікрорайоні «ГПЗ» кількість спортивних об’єктів є досить 
малою: у мікрорайоні, де проживає більше5 тис мешканців міста, в тому числі 2 тис. 
дітей, є лише футбольне поле, хокейний майданчик, які знаходяться у занедбаному 
стані та 2 майданчики із тренажерами. Тому дітям доводиться грати у футбол між 
машинами та на проїжджій частині.
Тому основним завданням проекту є розвиток спортивної інфраструктури м. 
Вінниці, що створить умови для залучення широких верств населення до масового 
видів спорту,а також популяризації здорового способу життя.
Завдяки Вінницькій міській раді було вирішено питання облаштування дитячого 
майданчика, а питання дозвілля дітей старшого віку та молоді поки що 
залишається поза увагою.
Реалізація даного проекту відповідає стратегічному пріоритету «Якість життя» 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме таким цілям як «Місто, дружнє до дитини», 
«Місто молодих», «Здорове місто».

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зм ож уть 
користуватися результатами проекту)
Бенефеціарами проекту є активні мешканці мікрорайону «ВПЗ», зокрема діти та 
молодь, які бажають вести здоровий, спортивний спосіб життя.
Вибір даних бенефеціарів зумовлено тим, що заняття спортом у ранньому віціформує 
основи у дітей та молоді для заняття спортом протягом усього життя.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Збільшення кількості спортивних об’єктів у м. Вінниця, що створює умови для 

формування традицій щодо заняття фізичною культурою та спортом як важливих 
складових забезпечення здорового способу життя

2. Збільшення кількості мешканців міста, які займаються фізичною культурою та 
спортом;

3. Популяризація здорового та спортивного способу життя;
4. Розвиток інфраструктури мікрорайону ВПЗ.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Підготовчі роботи та вирівнювання території майданчика 182 100,00

2. Покриття з плитки ФЕМ 35 200,00
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3. Полімерне покриття
. . .

355 000,00

4. Встановлення огорож 20 800,00

5. Встановлення обладнання майданчика (ворота 
міні футбольні, стенд баскетбольний, стійки 
волейбольні)

6 500.00

6. Вартість обладнання поля (ворота міні футбольні 
, стенд баскетбольний, стійки волейбольні) 76 700,00

7. Вартість огорожі 135 260,00

8. Зовнішнє освітлення 52 440,00

9. Вартість спортивного комплексу для загального 
фізичного розвитку 35 000,00

10.Встановлення спортивного комплексу для 
загального фізичного розвитку 5 500,00

11. Облаштування прилеглої території 127 500,00

РАЗО М : 991500,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують що 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 загальнодосту пні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ І, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а)висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
»  *

\ ................ для зазначених вище цілей
С/ "

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси.....................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей. Примітка:
К о н т а к т і дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З



С Т О Р ІН К У  Н ЕО Б Х ІД Н О  РО ЗД РУ КУ ВА Т И  НА О К Р Е М О М У  А Р К У Ш І

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

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

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