
ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2018 році

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

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту;
«Здорове дозвілля -  здорове майбутнє»

2.* проекту:
великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
Центр міста,

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Хлібна, 1.

4. Короткий опис проекту

Проект спрямований на облаштування спортивних майданчиків з метою популяризації та 
пропаганди здорового способу життя, заняття спортом, активне проведення дозвілля для 
мешканців та гостей міста.

5. Опис проекту;

У зв’язку з відсутністю облаштованого належним чином спортивного майданчику в центрі 
міста метою проекту є реконструкція волейбольного та баскетбольного майданчиків по 
вул. Хлібна, 1. Реалізація даного проекту дасть змогу створити безпечне та сприятливе 
середовище для проведення тренувальних занять, забезпечення більш здорового способу 
життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у 
спортивних та оздоровчих заходах, в тому числі І осіб з особливими потребами.
Для забезпечення даної мети пропоную наступне:

- заміна покриття спортивного майданчика;
- встановлення міні роздягалень та душових кабінок;
*- облаштування місць для глядачів;

•  *  ж Я- заміна та встановлення сучасного спортивного інвентарю ( захисна сітка, 
волейбольної та баскетбольних стійок).

Виконання даного проекту сприятиме реалізації Стратегії розвитку «Вінниця -  
2020», зокрема створення нових можливостей для культурного дозвілля та активного 
відпочинку.



6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
1) діти шкільного віку;
2)молодь;
3) любителі та ветерани спорту;
4) особи з особливими потребами;
5) гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

- залучення жителів м. Вінниці різного віку до активного проведення дозвілля;

- пропаганда здорового способу життя;

- популяризація баскетболу та волейболу серед різних верств населення;

- проведення спортивно -  масових заходів* а саме: відкриті показові тренування та виступи 
команд серед любителів та професіоналів баскетболу та волейболу;

- використання майданчика особами з особливими потребами.

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*),

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри.

1. Заміна покриття волейбольного та баскетбольного 
майданчиків 463756,00 грн.

2. Встановлення міні-роздягалень та душових кабінок 100000,00 грн.

3. Встановлення сидінь для глядачів та запасних гравців 100000,00 грн.

4. Заміна сітки по периметру ігрових майданчиків 50000,00 грн.

5. Волейбольні стійки 2500,00 грн.

6. Сітка волейбольна 1600,00 грн.

7. Антени для сітки 800,00 грн.

8, Кармани для антен 700,00 грн.

9. Проектна документація 30000,00 грн.

10. Демонтаж* виконання робіт 200000,00 грн.

11. Баскетбольні конструкції (щітки) 50544,00 грн.

РАЗОМ: 999900,00 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 додається.

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси: ш<іизЬ_ _______ 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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності). -  РасеЬоок "Вінниця спортивна»

З



13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписат и чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України  “Про 
захист персональних даних "  від 01.06.2010 року № 2297-V}. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без м оєї згоди
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та ПрЬвище** Контактні дані ГЦдпис***

1» Світлана Стразова Поштова адреса:____ , ________ _

п Ґ, /І  

і/
е-таіі:

№
тел.:

і І і

*

Серія та 
№
паспорту

і і ІГ! 1ГІ ' |
-

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

П о л :0  чол. Ю жін.
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