
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінннці
у 2017 році

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

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення спортивно- оздоровчого комплексу у закладі «Загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказус розмір 
витрат):

+ великий □  малий

Проект буде реалізовано иа території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Ленінський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

М. Вінниця вул.Гоголя, 18 заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. 
Менделєєва Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створення спортивно-оздоровчого комплексу на базі спортивної зали закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделеева Вінницької міської ради» 
забезпечення новітнім обладнанням та тренажерами для здійснення масової фізкультурно- 
оздоровчої роботи серед дітей та підлітків , створення комплексу фізкультурно- 
оздоровчих заходів для дітей з особливими потребами та сімейного дозвілля. Розширення 
та зростання можливостей занять спортом. Створення сприятливих умов для 
пропагування здорового способу життя.
5. Опис проекту (■основна мета проекту; проблема, на вирішення якої сіп спрямований: 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме ііе завдання повинно бути реалізоване і 
чином г'ісго реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки па суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Віиниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатам і 
проекту особами з особливими потребами)
Основна мета — створення умов, сприятливих для збереження та зміцнення фізичного та 
психічного здорои'я учнів засобами фізичної культури та спорту, поєднання урочних, 
позаурочіїнх та позашкільних форм фізичного виховання для задоволення запитів, потреб 
та уподобань учі.ів, наявність спортивного залу, оснащеного сучасним спортивним 
інвентарем і а обладнанням.

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

ВІН Н И Ц ЬКА М ІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАМИ* япсрмсіл- .............



Завдання - зробити заняття фізичною культурою та спортом доступними для всіх 
категорій дітей (діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних 
сімей, діти з особливими потребами), формування спортивної свідомості, стійких Тралишіі 
у галузі спорту і здорового способу життя -  як невід’ємної складової культурною 
виховання підростаючого покоління. Час проведений з молоддю у спортивній залі дасть 
можливість розв’язання проблем дитячої бездоглядності і профілактики підліткової 
злочинності, забезпечить систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних 
до правопорушень. Проект «Створення спортивно-оздоровчого комплексу у закладі 
«Загальноосвітня школа ...» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця -  2020», реалізуючи 
освітню програму «Здоров’я дітей — основа майбутніх поколінь». Фізична культура — с 
складовою загальної культури суспільства, засобом зміцнення здоров’я, розвитку 
фізичних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей і гармонійного формування 
особистості людини. Сфера оздоровчих фізкультурно-спортивних послуг останнім часом 
набуває динамічного розвитку, що свідчить про неабияке її майбутнє.
Сьогодні у суспільну свідомість мають бути і.овернуті поняття про те, що фізична 
активність і спорт, особливо для дітей і молоді, - необхідна і найважливіша умова 
розвитку розуму і тіла, що фізична активність і заняття спортом «для себе» покращують 
якість життя, знімають стрес, підвищують працездатність.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту є учні (1560), вчителі (75 чол.), технічний персонал (18 чол.) 
батьки та інші представники родини учнів близько (3200)
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть можливість:
- створити умови для функціонування системи надання рівно доступних і якісних іюс.і> і 
різним категоріям учнів у сфері фізичної культури і спорту.
- оздоровити дітей, підлітків та інші категорії населення території обслуговування, 
залучивши їх до активних занять фізичною культурою і спортом,
- підвищити культурний рівень життя закладу, організовуючи спортивні і культурні 
заходи.
- підвищити рівень охоплення дітей та підлітків фізкультурно-оздоровчою та спортивно- 
масовою роботою і розширити можливість займатися тими видами спорту, які не мали 
змоги розвиватися через відсутність спеціалізованого обладнання.
- поліпшити результати виступів учнівських команд в чемпіонатах, спартакіадах та 
розіграшах кубків міста, області та інших офіційних спортивних змаганнях.
- вирішити проблеми заняття фізичною культурою і спортом дітей з особливими 
потребами, просування і пропаганда спорту і здорового способу життя за допомогою 
інформаційно-просвітницьких заходів
Якщо проект буде реалізований з’явиться фізкультурно-оздоровчий комплекс не лише для 
учнів школи, а також для дітей території обслуговування та сімейного дозвілля, цих 
ресурсів буде достатньо для того, щоб продовжити спортивні традиції шкільної громади: 
проводити спортивні змагання, чемпіонати, свята.

?



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

вартість)
1

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри 1

1. Спортивне обладнання та інвентар: 125 000,00 гри. І

- гантелі( 30шт.) 12 000,00 гри.

- гриф 3 000,00 грн.

диск(10шт.) 10 500,00 грн.

- мати гімнастичні (10шт.) 25 000,00 грн. 1

лави гімнастичні (10шт.) 28 000,00 гри. ’

бар’єр (10шт.) 9 400,00 грн.

- карімати (25 шт.) 5 000,00 грн. 1

- набивні м’ячі (1 0  шт) 7 100.00 грн. |

- індивідуальні шафки 20000 гри. |

миючий пилосмок 5000 грн.

2. Тренажери:
1

80 000,00 грн.

- лавка під штангу (2 шт.) , 11 000.00 грн.!

- лавка для пресу ( 2шт.) 11 000,00 гри. '
11

лавка «Гіперекспензія»(2 шт.)
і

10 000,00 грн.

- станція (перекладна, бруси, прес), 10 500,00 гри.

- фітнес станція 12 500,00 гри.

- тренажер «Гребля» 10 000,00 грн.

- тренажер «Leg magic» 4 000,00 грн.

велотренажер( 2 шт.) 11 000,00 грн. і

3. Ремонтні роботи (заміна дверей зовнішніх та 
внутрішніх, встановлення ламп для освітлення 
спортивної зали, заміна вікон, йоліуретанового 
покриття , монтування стелажів для спортивного 
обладнання, облаштування санвузлів та душових

795 000,00 гри. і

1
З



кабінок, встановлення системи вентиляції)

РАЗОМ: [  1 000 000 гри |

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 оГіміїп 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
...............................................................................  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 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 (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)



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

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

1 .Лойко Володимир 
Дмитрович

Поштова адреса: 
Він нищ, І

1e-mail:

№
тел.:

Серія та 
.№
паспорчу

і

2. Поштова :!л;>еса: (індекс), м . Винищ 
б\>л. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
Яи
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. В ’ишиц 
вул. , буд. кє.

Я,

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 с мешканцем міста В іт т і .


