
ФОРМА ПРОЕКТУ,  
реалізація якого планується 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 ) 

 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 
1. Назва проекту (не більше 10 слів):  
 
 
 
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат): 

   великий        малий    
       

3. Категорія напрямку проекту 
 
□ Енергозбереження та екологія □  Культура, туризм 
□ Благоустрій локальних територій □ Інформаційні технології 

□ Соціальний захист □ Освіта 

Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 
 
3. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 
  
 
 
Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше) 
 
 
 
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 реалізація 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 

  

« 3Д: ДІТИ, ДОЗВІЛЛЯ, ДРАЙВ» 

Замостя, район військового містечка 

місто Вінниця, вулиця О.Антонова, 50 

Облаштування фітнес-залу в бібліотеці-філії №6 для проведення занять із загальної 
фізичної підготовки, проведення спортивних змагань. У сучасному світі, коли прогрес, 
передові технології, екологічні проблеми, і весь спосіб життя часто мають негативний 
вплив на здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного 
розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя, занять 
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носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 
проекту )   
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

 

 

 

 

У сучасних умовах здоровий спосіб життя – визначальний фактор збереження та 
зміцнення здоров’я молоді. В сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із 
станом здоров’я підростаючого покоління. Майже 90% учнів мають відхилення у 
здоров’ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку, близько 60% – мають низький 
рівень фізичного розвитку. 

Головною метою проекту є облаштування фітнес-залу відповідно до санітарних вимог, 
створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, занять фізичною 
культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя.  

Облаштування фітнес-залу сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної 
культури населення та вирішить проблему незайнятості дітей, підлітків та молоді. 
Заняття спортом додадуть силу, здоров’я, спритність нашому майбутньому поколінню. 
Реалізація проекту дасть можливість поліпшити умови для виховання та відпочинку 
дітей, молоді, вжити заходів щодо попередження травматизму, безпеки 
життєдіяльності дітей. Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді. 

Також проект направлений на впровадження інноваційних форм бібліотечної роботи 
по залученню нових користувачів, популяризація здорового життя серед різних 
категорій користувачів, особливо дітей та молоді.  

Заняття із загальної фізичної підготовки будуть проходити безкоштовно раз на 
тиждень. Тренером буде Душенін Андрій, студент 2-го курсу факультету фізичного 
виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. В планах також проведення спортивних змагань. 

Варто зазначити, що даний проект  відповідає Стратегічному пріоритету 5. 
Збалансований просторовий розвиток Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме: 7.5.5. 
Ціль 5: Формування креативного міського середовища «Стратегії розвитку Вінниця 
2020», що передбачає формування мережі творчих установ. 

Фітнес-зал забезпечить місце для занять спортом дітей, підлітків та дорослих з 
прилеглих будинків вул. Олега Антонова, вул.Чехова, вул.Залізничної, вул. М.Шимка 
та усіх бажаючих району Замостя. 

Реалізація проекту «3Д: ДІТИ, ДОЗВІЛЛЯ, ДРАЙВ» дасть можливість: 

- створити сучасні умови у фітнес-залі: організувати дозвілля населення територіальної 
громади, в особливості дітей дошкільного віку, школярів та молоді; 

- вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді; 

- підвищити рівень фізичної та загальної культури населення; 

- формувати фізичне, соціальне і духовне здоров'я молоді. 
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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). 

 
№ 
з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
 

Кількі
сть, од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 
вартість, 

грн. 
1. Розробка проектно-кошторисної документації  1 35000 35000 
2. Спортивне обладнання для фітнес-залу 1 75000 75000 
3. Будівельні матеріали та елементи декору, 

допоміжна будівельна продукція для 
облаштування фітнес-зали  

1 100000 100000 

4. Будівельні роботи для облаштування фітнес-
зали 

1 100000 100000 

5. Кондиціонер сплит-система Zanussi Elegante 
Іnverter ZACS/I-12HE/A15 

1 20000 20000 

6. Кулер для води HotFrost D65Е 1 2000 2000 
7. Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55" UHD 4K для 

фітнес зали 
1 14000 14000 

8. Шафа для спортивного інвентаря 1 16000 16000 
9. Література про спорт та фізичне виховання 100 140 14000 
10. Придбання бібліотечних меблів  1 150000 150000 
11. Вентиляційна система 1 100000 100000 
12. Вивіска та реклама 1 30000 30000 
13. Друкована та супутня продукція 1 20000 20000 

 Загальна вартість:   676000 
 
9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади, які підтримують проект (окрім його 
автора), 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 проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  
il.com    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. 

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). ……………………………………………………………………… 

12. Інші додатки (якщо необхідно): 
a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 
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 ДО:  

    
 
ПІСЛЯ:  

    
 
 
б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 
 

 
 
 
в)  інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми 

тощо)  ……………………………………………………………………………………. 
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  
 
13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати 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-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди. 
 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької  міської ради: 

Прізвище, ім’я, по батькові* * Контактні дані Підпис 

Богданюк Лариса Андріївна  
 

Поштова адреса: _______________ 
__2  
вул 8 
___________________________ 
______________________________ 

 

e-mail:larysabohdaniuk@gmail.com 

№ тел.  

Серія, № 
паспорту    

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності 
автора (без довіреності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

Верещак Тетяна Анатоліївна e-mail: ail.com  

 № тел.: 0  
   

 
 
* Автор надає додаткову інформацію  (за бажанням): 

Ст.:   чол.       жін.          

Вік:    16-20     21-31      31-40    41-50    51-60     понад 60          

Рід занять:    Студент    Працюю   Безробітний   Пенсіонер   Підприємець  

Участь в конкурсі:    1 раз      2 рази      3 і більше 

Про конкурс дізнався:     Сайт конкурсу (міської ради)    Соціальні мережі 

   Рекламні плакати    Засоби масової інформації    Друзі, знайомі    
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