
 
ФОРМА ПРОЄКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок коштів 
Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади у 2022 році 
 

Ідентифікаційний номер проєкту, дата реєстрації 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з 
реєстром ) 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1. Назва проєкту (не більше 10 слів):  

 

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

    х великий        малий    

3. Категорія напрямку проєкту 

Енергозбереження та екологія □  Культура, мистецтво, туризм 

□ Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 
телекомунікації 

□ Соціальний захист □ Освіта 

 Х Фізкультура та спорт  Охорона здоров`я 

□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

4. Проєкт буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до 
складу Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву 
населеного пункту, житлового масиву/мікрорайону) 

  

 

  

Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол 

 

Село Малі Крушлинці 



Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.), географічні координати 
місця реалізації проєкту 

 

 

5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

 

6. Опис проєкту (основна мета проєкту; 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 жителів. Описати план робіт, послуг, необхідних для виконання. Опис 
проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути 
потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність 
Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030. Якщо проєкт носить 
капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проєкту особами з особливими потребамикористуватися результатами 
проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту)   

 

 

Село Малі Крушлинці, вулиця Приозерна, 14, територія КЗ 
«Малокрушлинецький ліцей» 

Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол та баскетбол із 
облаштуванням штучного покриття та забезпечення належних умов для 
розвитку спортивних інтересів населення, учнів навчального закладу, що дасть 
можливість з користю проводити дозвілля. Також даний майданчик може 
використовуватись для проведення спортивних свят і змагань, інших 
урочистостей. 

 



 

 

 

 

 

Основна мета проєкту:  створення сучасного спортивного простору шляхом 
побудови універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол. Також 
даний майданчик може використовуватись для гри у теніс. Розвивати спортивні 
інтереси не лише учнівської молоді, а й інших вікових груп населення, в тому 
числі і осіб з інвалідністю.   
      У селі Малі Крушлинці проживає 1680 осіб, з них 260 дітей шкільного віку. 
В населеному пункті практично відсутня можливість займатися спортом та з 
користю проводити своє дозвілля. Відсутня спортивна зала в комунальному 
закладі «Малокрушлинецький ліцей Вінницького району Вінницької області». 
Також населений пункт відділений від адміністративного центру і це утруднює 
молоді відвідувати спортивні гуртки та секції, які діють на базі міста. Молодь 
грає у волейбол на ґрунтовому покритті, що є травмонебезпечно і не відповідає 
санітарним вимогам.  
За результатами опитування місцевого населення 86 % опитаних підтримали 
даний проєкт. Слід зазначити те, що побудова майданчика передбачається на 
земельній  ділянці, яка знаходиться в центрі населеного пункту, що покращує 
зручності добирання. Майданчик створить належні і безпечні умови для занять 
спортом. Також активізується спортивне життя молоді, з’явиться можливість 
організовувати турніри та змагання з даних видів спорту. В рамках проекту 
передбачається проведення змагань з волейболу і баскетболу серед команд 
Вінницької міської територіальної громади.  
Реалізація даного проекту передбачає будівництво спортивного майданчика, 
зокрема, встановлення гумового покриття майданчика, облаштування захисної 
огорожі, встановлення обладнання на майданчику: волейбольні стійки, сітка,   
стаціонарні щити для гри у баскетбол, встановлення зовнішнього освітлення. 
Проведення волейбольного турніру серед мешканців громади з метою 
популяризації спорту. 
Проєкт є доступний для всіх жителів села Малі Крушлинці та навколишніх сіл. 
Відповідає Концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи жителів, які зможуть 
користуватися результатами проекту, яким чином забезпечується 
загальнодоступність проекту) 

 

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт є соціально направленим на фізичне і культурне виховання різних 
вікових груп: учні навчального закладу, молодь, особи старшого віку. 
Майданчик буде у вільному доступі. Також його можна буде використовувати 
під час змагань. 

У разі реалізації проєкту очікуємо: 
- забезпечення виконання «Концепції інтегрованого розвитку Вінниця 

2030»; 
- буде побудовано універсальний майданчик для гри у волейбол та 

баскетбол розмірами 20*16 та захисною зоною 3 метри;  
- придбання спортивного інвентаря; 
- можливість в майбутньому організувати спортивні гуртки; 
- покращення та розвиток спортивної інфраструктури населеного пункту; 
- розвиток спортивних інтересів молоді, покращення її фізичного 

розвитку; 
- можливість організації змагань серед команд навколишніх сіл та міста; 
- створення безпечного середовища для проведення дозвілля жителів та 

активного проведення часу з користю для здоров’я; 
- можливість проводити якісно уроки фізичної культури; 
- підтримка та розвиток спортивно обдарованих дітей; 
- зменшення часу перебування дітей і молоді перед комп’ютерами. 

 



9. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх 
орієнтовна вартість). (Кошторис проєкту, у разі необхідності, має містити 
орієнтовну вартість розробки проєктно-кошторисної документації) 

№ 
з/п 

Найменування товарів (робіт, 
послуг) 

 

Кількіс
ть, од. 

Ціна за 
одиницю, 
грн. 

Орієнтов
на 
вартість, 
грн. 

1. Будівництво універсального 
майданчика для гри у волейбол і 
баскетбол 

320м2 

 

 

 

1008240 

2. ПКД ( проектні роботи, експертиза, 
технічний нагляд, авторський нагляд) 

1 72960 72960 

3. Проведення спортивних змагань, у 
т.ч. 

  18800 

3.1. Придбання спортивної форми   

20 

 

700 

 

14000 

3.2. Придбання спортивного інвентаря: 
м’ячі волейбольні 

м’ячі баскетбольні 

 
2 
 
2 

 
500 
 
400 

 
1000 
 
800 

3.3. Нагородження переможців (нагороди, 
кубки) 

20 150 3000 

 Загальна вартість:   1100000 

11. Контактні дані авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших проєктів, жителів, представників ЗМІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне 
підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
tkachukop@ukr.net     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. 



12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися 
обговорення проєкту з громадськістю в соціальних мережах або на інших 
платформах в мережі Інтернет (за наявності)  Група «Малі Крушлинці» у 
соціальній мережі фейсбук та на сайті КЗ «Малокрушлинецький ліцей». 

 


