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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) 

 

  

Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ» 

с. Великі Крушлинці Вінницької міської територіальної громади 
  

 

вул.Українська 31А,с.Великі Крушлинці, територія КЗ «Великокрушлинецька 
гімназія», 49º 14´01´´ПН.Ш.,  28º 43´41´´СХ.Д. 

 

Спортивно-ігровий майданчик загальнодоступний як для малюків, які ще не 
відвідують школу, так для дітей шкільного віку облаштований тренажерами 
для старшокласників, підлітків та батьків, які проводять дозвілля і відпочинок 
разом зі своїми дітьми. Родинно - спортивне свято громади «Тато, мама, я – 
спортивна сім´я» стане відкриттям спортивно- ігрового комплексу. 
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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) 

 
 
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 
 
У разі реалізації проєкту очікуємо: 

- збільшення охоплення населення руховою активністю; 
- покращення проінформованості та обізнаності різних груп населення, щодо      
    формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ  
    серед дітей та молоді;  
 - забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг   
    спортивними секціями та гуртками, які функціонуватимуть в навчальному    

Основна мета проєкту – створення сучасного спортивно-ігрового 
майданчика для занять  на свіжому повітрі, який виховуватиме 
здоровий дух та покращуватиме фізично-емоційний та 
психофізіологічний розвиток дітей, підлітків, дорослих та особам з 
особливими потребами. Наше село, яке ввійшло до Вінницької 
територіальної громади знаходиться найдалі від міста, і діти та підлітки 
не мають змоги відвідувати в місті спортивні секції та гуртки, так як це 
є матеріально недоступним для батьків і недостатнє транспортне 
сполучення з містом, а даний проект приблизить розвиток громади 
населеного пункту  до   Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030.  
Втілення даного проекту дасть змогу нашим дітям, підліткам та молоді 
відчути себе сучасними, фізично розвинутими, а територія села матиме 
естетичний вигляд. Мешканці села зацікавлені в даному проекті і 
виявляють бажання бути учасниками проведення родинного – 
спортивного свята громади «Тато, мама, я – спортивна сім´я» 
 

 

Спортивно-ігровий майданчик зможуть використовувати здобувачі 
освіти навчального закладу за розкладом занять, діти дошкільного віку 
та бажаючі активні мешканці населеного пункту. 
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    закладі; 
 - підвищення культурного рівня життя закладу, організовуючи спортивні та   
    культурні заходи; 
 - підвищення рівня охоплення дітей та підлітків фізично-оздоровчою та  
   спортивно-масовою роботою і розширення можливостей займатися тими  
    видами спорту, які не мали змогу розвиватись через відсутність   
    спеціалізованого обладнання;  
- поліпшення результатів виступів учнівських команд в чемпіонатах,      
   спартакіадах. 
-урочисте відкриття спортивно-ігрового комплексу «ДРАЙВ» родинно-
спортивним святом «Тато, мама, я – спортивна сім´я». 
 

 

9.Вартість (кошторис) 

проекту будівництва спортивно-ігрового комплексу «ДРАЙВ»  

по вул. Українська, 31А в с. В. Крушлинці ВМТГ. 

 

№п/п Найменування товарів (робіт, послуг) Орієнтовна вартість , 
грн. 

1. Будівництво спортивно-ігрового комплексу 
«ДРАЙВ» в т.ч. проектні роботи. 

902000 

1.1 Підготовчі роботи 41000 
1.2 Дитяче ігрове обладнання 425000 
1.3 Спортивне обладнання 80000 
1.4 Штучне покриття майданчика 160000 
1.5 Огорожа майданчика 38000 
1.6 Зовнішній благоустрій, в т.ч. зовнішнє 

освітлення 
78000 

1.7 Проектні роботи, експертиза, технагляд, 
авторський нагляд 

80000 

2 Проведення родинного свята «Мама, тато , 
я – спортивна сім’я» (подарунки, призи 
учасникам) 

6000 

3 Стенд «Виконано за кошти БГІ» 2000 
 Загальна вартість 910000 
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