
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):  

 

Сучасне спортивне поле в м-ні «Військове містечко» (поруч 13 школи). 

 

 

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат): 

   Х  великий        малий    

       

3. Категорія напрямку проекту 

 

□ Енергозбереження та екологія □  Культура, туризм 

Х Благоустрій локальних територій □ Інформаційні технології 

□ Соціальний захист □ Освіта 

Х 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): 

 

М-н Військове містечко  

 

Адреса (назва населеного пункту, № будинку та інше) 

 

вул. Максима Шимка, 1 

 

 

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  

 

Реконструкція існуючого спортивного майданчика із облаштуванням штучного покриття, 

огородження, освітлення для занять ігровими видами спорту (футбол, баскетбол) 

мешканців м-ну Військове містечко та прилеглих м-нів. Проведення дружнього турніру 

серед мешканців. 

 

 

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 
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обов’язково зазначити відповідність до Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування 

результатами проекту особами з особливими потребами ): 

 

Проект спрямований на залучення до занять спортом та популяризацію здорового способу 

життя мешканців мікрорайону за рахунок створення належних та безпечних умов для 

улюблених ігор з м’ячем – футболу, волейболу та баскетболу. 

 

На сьогодні діти та дорослі мікрорайону змушені грати на «полі», на якому покриттям слугує 

асфальт, порослий травою, з відсутнім огородженням. Це призводить до частого 

травмування, відсутність огородження підвищує ризик потрапляння м’яча на проїжджу 

частину, яка знаходиться поблизу. Особливої шкоди приносить пилюка, яка під час гри 

здіймається. Нею дихають не тільки гравці, а й мешканці, які відпочивають поблизу. 

 

Оновлений майданчик створить належні та безпечні умови для занять футболом, 

баскетболом, волейболом. Також мотивуватиме до активного проведення дозвілля. До того 

ж можна буде влаштовувати дружні турніри між командами з різних мікрорайонів міста та 

проводити міські змагання. 

 

Разом з мешканцями давно мріємо проводити спортивні заходи та змагання для всього 

мікрорайону на постійній основі. В рамках проекту хочемо провести турніри з ігрових видів 

спорту (футболу, волейболу, баскетболу) окремо для дітей та дорослих. До заходу залучимо 

не тільки мешканців Військового містечка, а й охочих із сусідніх м-нів Тяжилова та 

Масложиру. Подібні заходи вже проводилися та мали позитивний результат в м-нах 

Вишенька та Тяжилів. 

 

Даний проект відповідає Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 – «Комфортне 

культурне та соціально відповідальне місто», враховуючи факт пріоритетності розвитку 

спортивної інфраструктури міста для ігрових видів спорту. 

 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність 

проекту )   

 

Мешканці мікрорайону Військове містечко, сусідніх мікрорайонів та усього міста. 

 

 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

У разі реалізації проекту очікуємо: 

- підвищення інтересу до ігрових видів спорту серед мешканців мікрорайону 

- заохочення до активного дозвілля за рахунок створення належних умов 

- забезпечення безпеки під час ігор з м’ячем 

- створення можливості для проведення дружніх турнірів та міських змагань серед 

мешканців міста 

- розвиток спортивної інфраструктури міста 

 

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). 
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№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 

 

Орієнтовна 

вартість, 

грн. 

1. Основа для спортивного майданчика (розробка 

грунту екскаватором з вивезенням та 

утилізацією, укладка мембрани, щебінь з 

доставкою, робота з облаштування основи з 

пошаровим ущільненням) 

235 000 

2. Встановлення гумового покриття, розмітка 433 440 

3. Інвентар (баскетбольні щити, кільця, сітки, 

ворота футбольні, сітка) 

70 000 

4. Облаштування огорожі 250 000 

5. Встановлення ліхтарів – 2 шт 20 000 

7. Послуги доставки 25000 

8. Забезпечення проведення дружнього турніру: 

закупка медалей 6 шт, кубків 2 шт, м’ячів 3 шт, 

друк оголошень. 

5 000 

9. Проектно-кошторисна документація 60000 

 Загальна вартість: 1 098 440 

   

 

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  ……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

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 (Додаток А) 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту (Додаток Б, В) 
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Додаток А 
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Додаток Б 
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Додаток В 

 


