
ФОРМА ПРОЄКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади у 2022 році

Ідентифікаційний номер проекту, дата реєстрації 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ва пункти с обов'язковими лля заповнення;

1. Назва проекту (не більше 10 слів):

Багатство нації - спортивні і здорові діти

2. Вид проекту’ (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
- великий і__і малий

3. Категорія напрямку проекту'
□ Енергозбереження та екологія □ Культура, мистецтво, туризм
+ Благоустрій локальних іеригорій. □ Інформаційні іехнолоіії. зв’язок, 
комунальне господарство телекомунікації
□ Соціальний захист + Освіта
+ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров’я
□ Транспорт та вело-інфраструктура + Інше
4. Проект буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу Вінницької 
міської герн горіа.іьної громади (впишіть назву населеного пункту, житлового 
масиву мікрорайону)

Вінницька міська територіальна громада

Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.), географічні координати місця реалізації
11 рот кту ______________________ ___ ________________ ____ ___________________

вул. Хмельницьке шосе 27 (територія КЗ «ЗШ І-ІІІ ст.№26 ВМР»)

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Реконструкція простору спортивних майданчиків для комфортних га безпечних занять спортом і 
фізичною культурою мешканців мікрорайону Слов’янка на території школи №26 шляхом заміни 
зношеного, травмонебезпечного покриття га огородження футбольного, волейбольного та 
баскетбольного полів.



6. Опис проскіу (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 жителів. Описати план робіт, послуг, необхідних для 
виконання. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обоє ’язково зазначити відповідність Концепції інтегрованого розвитку 
м. Вінниці 2030. Якщо проект носить капітаїьний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами)

У Концепції інтегрованого розвитку Вінниця-2030 серед цілей розвитку міста є 
створення умов для широкого залучення молоді до здорового і безпечного способу 
життя. надання можливості громадянам будь-якого віку дбати про фізичну форму.

Місто пишається великою кількість зелених зон. спортивних майданчиків у 
приватному секторі та на прибудинкових територіях міста. Один із таких майданчиків 
збудовано завдяки зусиллям міської ради та особисто Моргу нова С. у мікрорайоні 
школи №26 для активного відпочинку та занять спортом жителів міста. Сучасний 
спортивний простір включає футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, майданчик із 
іренажерами. Спортивні локації даного простору активно використовують 1760 учнів 
школи для занять фізичною культурою, на футбольному полі проводять грену вання дія 
дітей 6-7 років тренери спортивної школи «Нива», займаються спортом жителі прилеглих

новобудов житлового комплексу «Авалон». Через інтенсивне використання спортивного 
простору, його покриття зазнало пошкоджень і стало травмонебезпечним та непридатним 
для безпечного використання, що загрожує житло та здоров'ю учнів школи та мешканців 
мікрорайону. Для подальшої експлуатації спортивних майданчиків необхідно провести 
заміну покриття та огорожі, що надаси, можливість використовувати їх протягом 
щонайменше 10 років. Оновлене покриття майданчиків не лише продовжнії, спортивні 
традиції мікрорайону міста, а також наддасть можливість:

• долучатись до фізичної культури людям із обмеженими можливостями та 
дітям із особливими потребами.

• використовувати спортивні майданчики для занять позашкільних закладів 
міста (ДЮСШ «Прем'єр-Нива», Вінницький осередок бойового гопака 
«Козаки Вінця»),

• проводити заняття різними видами спорту для дітей пришкільного табору 
«Школограй»,

• у різноманііпюваги дозвілля мешканців мікрорайону Слов'янка.
• проводити спортивні змагання та спартакіади для мешканців міста.

Під час реконструкції спортивного простору буде здійснено облаштування доступу до 
майданчику із тренажерами, замінено хвіртки огородження, що зробить локації 
доступними для використання людьми з особливими потребами.
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1. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи жителів, які зможуть користуватися 
результатами проекту, яким чином забезпечується загальнодоступність проекту)

1700 учнів школи, понад 50 гуртківців спортивної школи ДЮСШ «Прсм’єр-Нива», близько 3000 
осіб жителів мікрорайону Слов’янка. Не зважаючи на те, що майданчики розташовані на 
території навчального закладу, вони є загальнодоступними 24 години на добу та 7 днів на 
тиждень усім бажаючим вести здоровий спосіб життя

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Реалізація проекту надасть можливість безпечного та безперешкодного використання наявних 
спортивних майданчиків дітям та молоді мікрорайону. Сприятиме популяризації занять 
фізичною культурою та спортом, збільшенню кількості мешканців міста, які дбають про своє 
здоров’я та фізичну форму, покращить ефективність використання майданчиків для проведення 
спортивних свят, змагань, занять секцій та гуртків міста.

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проєктно- 
кошторисної документації)
№ 
з/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість 
, од.

Ціна за 
одиницю, 

гри.

Орієнтовн 
а вартість, 

гри.
1. Покриття та монтаж для футбольного поля 

Огееп 42 РКО ЕІРА
580 м2 360 208 800

2. Покриття Сапіриг 8Р для волейбольного 
майданчика, його монтаж.

240 м2 750 180 000

3. Покриття Сапіриг 8Р для баскетбольного 
майданчика та його монтаж

220 м2 750 165 000

4. Спортивне огородження Ь 4 м та його 
встановлення

182 м.п. 1923 349 986

5.
Загальна вартість: 903 786

10. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької міської 
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).

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

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси уіасіухіау.х.хігукі^таіі.сот для
зазначених вище цілей / І/

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зданачених вище цілей.

З



12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності) ЕасеЬоок спільнота «Вінниця - безпечне та комфортне місто!», УіЬег спільнота «Вінниця 
- комфортне та безпечне місто», телеграм канал «Вінницька_Інформ_Агенція», сайт новин 
№\У8опІіпе24, інші соціальні мережі та спільноти.
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б) мана і зазначеним місцем реалізації проекту.

в) інші матеріали, суттєві для заявника нроєкіу (презентація, креслення, схеми гошо).
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Авюр проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних дата 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно Оо вимог Закону України 

Про захист персональних даних ” від 01.06 2010 року №229~-П. Забороняю надавити 
інформацію третім особами без моєї згоди

Доступ до цієї інформації: лише п, аз Вінницької міської ради:

Сірик Владислав Сергійович

Контактні дані Підпис

1 Іоштова адреса: м Вінниця, вуї. 
(

п/ ' 
й й 
' < /

е-гпаіі: УІас1у8Іау.8.8Ігук@вгпа^-сот

№ тел.
111111

1 1 1 1 1
Серія, № 
паспорту

------------- 1-------------- 1-------------- 1------------- 1 1 1 1

1

11111-і 1 1 і1——

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

Прввншс, ім’я, по батькові Контактні дані

Комісарчук Артем
Едуардович

е-іпаіі: < у@£таі1.сот

№ тел.: (
г-

і
і

★ Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

Ст.: + чол. □ жін.
Вік: 16-20 + 21-31 П 31-40 П 41-50 □ 51-60 понадбО
Рід занять: Студені Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець
Участь в конкурсі: + 1 раз 2 рази . .) З і більше
Про конкурс дізнався: + Сайт конкурсу (міської ради) + Соціальні мережі
•+- Рекламні плакати О Засоби масової інформації □ Друзі, знайомі
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Список жителів, які підтримують цей проект, то реалізовуватиметься за 
рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади у 2021 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту БАГАТСТВО НАЦІЇ - СПОРТИВНІ І ЗДОРОВІ ДІТИ

(іпив.іячи 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 01.06.20Н) року №2297-УІ. Забороняю надавати 
інформацію третім особами без моєї згоди

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

і

З

4

5

6

і 7

Я

Ім'я та Прізвище

ї) /?гк$

м.Вінниця 
вул.

//г / А

ї а/іимО( р
7рі

/иеЯеі'ії «ук
Рм Го У

) ( л і г О

с> лл

бСсе* с • < ’

буд.

охд

оуд.

м. Вії
вул.

м.Він 
вул.

Серія та 
№ паспорту

оуд.

м.Він
вул.,

буд.
м.Він 
вул. ,

буд.

м.Він 
вул.

буд. 
м.Він 
вул.

Адреса проживання

/и

б

Д/с\ и /1

Я
г /'в
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м.Вінниця
вул.

буд. , кв.
м.Вінниця
вул.

буд. , кв.

20
м.Вінниця 
вул.

буд. , КВ. ............
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