
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 
Х Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 
телекомунікації 

□ Соціальний захист Х Освіта 

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

проєкту 
 
 
 
5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

  

Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в 
мікрорайоні Кумбари.  

м. Вінниця, Центральний район, мікрорайон Кумбари (карта в додатках). 

вул. М. Оводова, 2, м. Вінниця, територія КЗ ЗШ І-ІІІ ст. №3. 

Будівництво спортивного майданчика із облаштуванням штучного покриття, 
огородження, освітлення для занять ігровими видами спорту мешканців 
мікрорайону та учнів навчального закладу. Проведення дружніх турнірів. 
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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 
потребами) 

 
 
 
 
 

Проект спрямований на залучення до занять спортом та популяризацію 
здорового способу життя мешканців мікрорайону та учнів школи за рахунок 
створення належних та безпечних умов для улюблених ігор з м’ячем. 
На даний час у мікрорайоні Кумбари не встановлено жодного майданчика, де 
мешканці житлових масивів та учні навчального закладу могли б займатися 
спортом безкоштовно протягом усього року, тому наявність достатньої 
прилеглої території навчального закладу для створення зручного спортивного 
майданчика з ігрових видів спорту. 
На сьогодні діти та дорослі району змушені грати на «полі», на якому 
покриттям слугує ґрунт, порослий травою, з відсутнім огородженням та 
освітленням. Це призводить до частого травмування, відсутність огородження 
підвищує ризик потрапляння м’яча на проїжджу частину та територію скверу 
Кумбари, 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 різних видів 
ігор з м’ячем . Також популяризуватиме спортивний спосіб життя учнів шкіл, 
жителів ВМТГ та мотивуватиме до активного проведення дозвілля. До того ж 
можна буде влаштовувати дружні турніри між командами з різних районів 
міста та проводити міські змагання. 
Разом з мешканцями давно мріємо проводити спортивні заходи та змагання 
для всього району на постійній основі. В рамках проекту хочемо провести 
турніри з волейболу для дітей та дорослих. До заходу залучимо не тільки 
мешканців району, учнів навчального закладу, а й охочих із сусідніх районів 
інших навчальних закладів. Подібні заходи вже проводилися та мали 
позитивний результат. 
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. 
Проект є загальнодоступний для всіх вінничан. 
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7. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які зможуть користуватися 
результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту)   

 
8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 

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) 
 

Кількість, 
од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 
вартість, 

грн. 
1. Будівництво спортивного 

майданчика, в т.ч. 
320 м2  1020000,00 

1.1. Підготовчі роботи 1 шт 41000,00 41 000,00 

1.2. Загальнобудівельні роботи 1 шт 239 000,00 239 000,00 

1.3. Покриття із синтетичної трави 320 м2 1140,62 365 000,00 

1.4. Огорожа майданчика 84 м.п. 2976,19 250 000,00 

1.5. Освітлення: 
Опори  
Ліхтарі 

 
2 шт 
2 шт 

2500 100 000,00 

1.6. Водовідведення 1 шт 25 000,00 25 000,00 

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

1 шт 74 000,00 74 000,00 

3. Проведення турніру серед шкіл ВМТГ 
(заохочувані сувеніри) 

600 шт. 10 6 000,00 

 Загальна вартість:   1 100 000,00 
* Кошторис додається. 
 
10. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької 
міської територіальної громади, які підтримують проєкт (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).  
 

Сучасним спортивним майданчиком зможуть користуватись учні навчального 
закладу, учні інших шкіл ВМТГ та бажаючі активні вінничани. Ця споруда 
надалі може використовуватись для проведення змагань з різних видів спорту. 

У разі реалізації проекту очікуємо: 
- підвищення інтересу до волейболу 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 змагань з ігрових 
видів спорту серед мешканців ВМТГ; 
- розвиток спортивної інфраструктури ВМТГ. 
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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 sch3@galaxy.vn.ua 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) …………………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
13. Інші додатки (якщо необхідно): 
a)  фотографія/ї, які стосуються цього проєкту, 
б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 
в)  інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (презентація, креслення, схеми 

тощо)  …………………………………………………………………………………….
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  
 
13. Автор проєкту, 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 

 
Давискиба Денис Вікторович Поштова адреса: 2  

Вінниця,пр   

e-mail: s n.ua 

№ тел.  

Серія, № 
паспорту    

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

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані Підпис 

 e-mail: s y.vn.ua  

Якубенко Алла Олександрівн  № тел.: +3  
   

 
 
* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням): 

Ст.: Х чол.       жін.          
Вік:    16-20     21-31  Х    31-40    41-50    51-60     понад 60          
Рід занять:    Студент  Х  Працюю   Безробітний   Пенсіонер   Підприємець  
Участь в конкурсі:   Х 1 раз      2 рази      3 і більше 
Про конкурс дізнався:   Х  Сайт конкурсу (міської ради)  Х  Соціальні мережі 

   Рекламні плакати   Х Засоби масової інформації    Друзі, знайомі    
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