
Картка оцінки проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у 2021 році  

 
 

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

№ 34 

15.06.2020 

Ко-01-44937 

 

Назва проекту ««Box&Fit» Wellness студія» 

 
Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення 

форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)  

 

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (департаментів та відділів), до 

повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть 

участь в оцінці проекту в складі Експертної групи).   

 

Комітет по фізичної культури та спорту міської ради 

Відділ молодіжної політики міської ради 
 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..………………… 

 

«28» серпня 2020 р. 

 

 

 

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                                  Людмила Григорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  (заповнює 

секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною групою, за 

підсумками засідання Експертної групи). 

 

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………………… 

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково).   

б) ні  

      Доповнено складові кошторису.                                                   
2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...………………………………… 

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно-правовим актам 

(в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (генеральним планам населених пунктів, що входять 

до складу ВМОТГ) (якщо це пов’язано з пропонованим проектом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...……………………………… 

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям «Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030». 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...……………………………… 

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і 

спрямована на кінцевий результат:  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з 

орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):   

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче 

формою) 
№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 

 

Кількі

сть, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 

вартість, 

грн. 

1. Проведення ремонтних робіт: 

 фарбування стін Розрахунок вартості ремонтних 

робіт проводився з урахуванням 

середньоринкової вартості 

послуг за 1 м2, яка орієнтовно 

коштує 7 500 грн. 

(40м2 * 7 500грн) = 300 000 грн 

установка дзеркал в залі 

установка освітлювальних приладів 

облаштування санвузла / душевого блоку 

установка кріплення для TRX обладнання 

 

  300 000,00 

     

2. Придбання обладнання для тренажерного залу: 

 стійка з набором гантелей 0.5-10кг (комплект) 2 12 000 24 000,00 

 набір Premium 37,5 кг з W-подібним грифом 1 5000 5 000,00 

 резинові петлі 10 500 5 000,00 

 фітбол HopSport 75,65 см 10 230 2 300,00 



 лавка для преса 2 2800 5 600,00 

 шейпер тренажер для преса 2 2500 5 000,00 

 тренажер для преса REVOFLEX XTREME 2 1 000 2 000,00 

 ролик для преса 3 300  900,00 

 боксерська подушка  2 5 500 11 000,00 

 резинове покриття на підлогу   10 000,00 

 боксерський мішок 2 15000 30 000,00 

 TRXпетлі 10 1 495 14 950,00 

 степи  10 3 000 30 000,00 

 коврики для фітнесу 10 1 500 15 000,00 

 шведська стінка 2 3 450 6 900,00 

 скакалки  10 1 50 1 500,00 

 гімнастична палка (боді бар) 10 330 3 300,00 

 масажні ролики 10 230 2 300,00 

 стільці  25 384       9 600,00 

 стіл  1 5000       5 000,00 

 телевізор  1 15000     15 000,00 

 Проектор 1 16000     16 000,00 

 екран для проектора 1 4000       4 000,00 

 клікер   1 750            750,00 

 Придбання логотипу      1 1500        1500,00 

    226 600,00 

3. Проведення семінарів Партнерські угоди 

4. Проведення відкритих майстер-класів, круглих 

столів, тренувань та молодіжних заходів 

Партнерські угоди 

 Загальна вартість:   526 600,00 

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає  526 600, 00  гривень. 

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає                       

______ гривень, у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу (заповнюється 

за потреби). 

Обґрунтування внесених змін: 

 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

………………………………………………………………………………………………………… 

2.10. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 

компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього 

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових 

дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  

пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).  

а) позитивно  

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)  

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

 

 



2.11. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

а) так (які у річному вимірі?) 

Витрати на утримання: збільшення споживання елекроенергії та водопостачання  
б) ні 

 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, в перелік проектів  для голосування (в 

т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту та інші зауваження, що є 

важливими для реалізації запропонованого проекту)* 

а) позитивні  

б) негативні  

 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи. 

 
 м. Вінниця «____» вересня 2020 р.           

 

 Голова Експертної групи                                                               ___________________ А. Очеретний 

 

Секретар Експертної групи                                                            ___________________ В. Хорошев 


