
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): 

     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 

□ 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) 

  

 

 

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

проєкту 

 

 

 

5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

    

Створення спортивного осередку мікрорайону "Острівець здоров'я» 

М. Вінниця, Замостянський район 

Вул. Богдана Ступки, буд. 18  

Проєкт спортивного майданчику «Острівець здоров’я» по вулиці Б. Ступки, 18 

для користування мешканцями прилеглих будинків та учнів школи №5. Він  дасть змогу 

дітям  та дорослим мешканцям мікрорайону, а також  учням, їх батькам долучитися до 

занять фізичною культурою та з користю проводити час. Проєкт спрямований на вирішення 

проблеми зайнятості наших дітей, формування свідомості здорового способу життя дітей та 

підлітків мікрорайону. 

Також проєкт надасть змогу систематично використовувати цей майданчик для проведення 

спортивних свят та змагань.  Одним із таких заходів є спортивно-силове змагання до Дня 

сім’ї, яке має намір організувати наш заклад разом із представниками ЖЕКу. Метою заходу 

є залучення місцевого населення до здорового способу життя та популяризації сімейних 

цінностей. 
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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) 

У формуванні особистості громадянина України, його особистісних якостей: інтелектуальних, 

моральних, культурних важливу роль відіграє організація дозвілля. Проєкт відповідає 

Концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030, забезпечує виконання одного з основних 

напрямків: «Охорона здоров’я + спорт». 

Основною метою проекту є турбота за молоде покоління, саме його здоров'я урізноманітнення 

дозвілля, боротьба із залежністю від інтернету. Відомо, що в активний час доби  більшість 

маленьких дітей проводять у русі: стрибають, бігають, катаються з гірки і грають на спеціально 

обладнаних дитячих майданчиках. При цьому діти не тільки отримують задоволення від гри, 

але й непомітно для себе знайомляться з першою фізпідготовкою, яка стане основою їхнього 

фізичного виховання. І якщо в дошкільному віці їм є де проводити свій час з користю для 

здоров'я, то в підлітковому і більш дорослому - справа йде трохи інакше. 

Іншими словами, школярам і старшокласникам ніде займатися фізкультурою. Адже спортивний 

майданчик на території школи знаходиться в дуже жалюгідному стані: іржаві драбинки, зламані 

стійки для баскетболу, вигнуті або поламані турніки й інші спортивні спорядження. 

Про сучасний, якісний, спортивний майданчик жителі мікрорайону, учні та працівники мріяли 

давно. Найкращим розв’язанням цієї проблеми будуть - вуличні тренажери. Дане обладнання 

призначене безпосередньо для вулиці. Має високі показники зносостійкості і тривалий термін 

експлуатації. 

Проєкт спортивного майданчика передбачає: 

 підготовку ґрунтової поверхні для штучного покриття; 

 покриття майданчику гумовим покриттям; 

 встановлення вуличних тренажерів; 

Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики 

захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем. В той же 

час, фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу підростаючого 

покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищенні 

фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, 

збереженні тривалості активного життя населення. 

У даному великому житловому масиві дуже мало спортивних об’єктів та облаштованих дитячих 

майданчиків, один стадіон. Молоді мікрорайону немає де розвиватися фізично та з користю 

проводити вільний час. 

Спорудження майданчика дасть можливість дітям та дорослим різносторонньо розвиватись, 

займатись улюбленими видами спорту, вести здоровий спосіб життя, познайомитися з 

однолітками мікрорайону, покращити фізичний розвиток. Використовувати можливості 

спортивного майданчика матимуть учні ЗШ № 5 та мешканці мікрорайону. Прагнемо 

забезпечити взаємодію між людьми різних поколінь. Ми за здорову націю. 

 

7. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які зможуть користуватися 

результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту)   

Бенефіціарами проєкту учні школи, мешканці мікрорайону, які ведуть здоровий спосіб життя, 

люди з особливими потребами. 

 

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 

Реалізація проєкту дасть змогу: 
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 забезпечити виконання одного з пунктів проєкту «Концепції інтегрованого розвитку м. 

Вінниця 2030»; 

 сприяти комфортному та різноманітному проводженню дозвілля жителів мікрорайону;  

 зростанню інтересу дітей та молоді до різних видів спорту; 

 молодь, яка прагне займатись спортом, зможе реалізувати свої захоплення, проводячи 

час на спортивному майданчику; 

 покращення та розвиток спортивної інфраструктури міста та створення умов для 

задоволення потреб кожного громадянина мікрорайону у зміцненні здоров‘я та 

фізичного розвитку; 

 зростання кількості вінничан, які ведуть здоровий та активний спосіб життя; 

 формування осередку спілкування та активного проведення часу для підлітків та 

дорослих; 

 розкриття спортивного потенціалу дітей та молоді, відкриття нових талантів; 

 систематично проводити спортивні змагання та свята серед жителів мікрорайону; 

 поширення здорового способу життя, як одна зі складових сімейних цінностей; 

 завдяки впровадженню проєкту, також, має підвищуватися соціальна активність 

громадян, поширюватися позитивний досвід, який може бути використаний іншими 

жителями міста. 

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. 

Орієнтовн

а вартість, 

грн. 

1.  Будівництво тренажерного майданчику 

та розробка ПКД 

68 м2  866000 

2.  Проведення спортивно-силового 

змагання до Дня сім’, в т.ч. 

   

2.1. Футболки для команд-учасників 20 шт. 250 5000 
2.2. Кубки для переможців 5 шт. 100 500 
2.3. Грамоти учасникам 20 шт. 10  200 
3. Табличка зроблено за кошти «Бюджет 

громадських ініціатив» 
1 шт. 2000 2000 

 Загальна вартість:   878700 

 

 

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).  

 

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  ……………………………………………...…    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) https://www.facebook.com/groups/953689645084846 

https://www.facebook.com/groups/953689645084846
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scool5vmr@gmail.com 

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 

 

Сокольвак Олена 

Костянтинівна Поштова адреса:  

 

e-mail:  

№ 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:   

Вовковинська Юлія 

 Сергіївна 

№ тел.:  

 
  

 

 

* 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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Список жителів, які підтримують цей проєкт, що реалізовуватиметься за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади у 2022 році (окрім авторів проєкту) 

 

Назва проєкту ………………………………………………………………………………… 

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

Ставлячи підпис в даному списку, 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: 

 

№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище  Адреса проживання Серія та  

№ паспорту 

Підпис 

1 

 

 

(індекс), насел. пункт, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

2 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

3 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв.  

  

4 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

5 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

6 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв..  

  

7 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв..  

  

8 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

9 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

10 

 (індекс), 

____________, вул. 

_____, буд.__, кв. 

  

 

[номер сторінки списку] 

 

 


