
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноваж ений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Майданчики для пляжного футболу та волейболу спортивного комплексу Вінницького 
технічного коледжу

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,.х", який в казус розмір 
витрат):

Ж  великий П  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
мікрорайон Вишенька, спортивні майданчики Вінницького технічного коледжу

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул.. Хмельницьке шосе 91/2, Вінницький технічний
коледж........................................................................................................... ............................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 сл ів)
У Вінницькому технічному коледжі с відкритий спортивний комплекс, який 

потребує реконструкції. Згідно з планом розбудови даного комплексу пропонуємо 
виділити частину території комплексу під обладнання майданчиків для пляжних видів 
спорту -  пляжного футболу та пляжного волейболу, для спортивних занять студен тів, 
жителів мікрорайону Вишенька та проведення міських та обласних змагань.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої в і) і 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реаіізоване і яким чином його реалізація вт ине на подаїьше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідність Стратегії ро звитку 
«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітиіьний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ): 

Основною метою проекту € створення умов дт--реалйащ г-тірограм іт  
запровадження здорового способу життя громадянами міртй,‘ а "саме студентами
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навчальних закладів та мешканцями мікрорайону Вишенька шляхом залучення їх V 
спортивних та оздоровчих заходах.

У м. Вінниця немає майданчиків, обладнаних для занять пляжними видами 
спорту, що не сприяє їх розвитку.

Дренажна система, яку містить один із спортивних майданчиків коледжу 
знаходиться в задовільному стані та може бути використана для обладнання 
майданчиків для пляжного футболу та волейболу. Це дозволить зменшити обсяг 
використання коштів на будівництво майданчиків. Площадка за розмірами відповідає 
стандартам. Зручне розміщення території дає змогу підключення до каналізаційних 
споруд. Дана споруда органічно вписується в План розбудови спортивного комплексу 
Вінницького технічного коледжу.

Згідно п. 7.4.3 «Ціль ЗіЗдорове місто» розділу 7.1 «Стратегічний пріоритет 4 
ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ» стратегії розвитку міста «ВІННИЦЯ 2020» одним 
із заходів реалізації цілі є «Забезпечення більш здорового способу життя у активній 
громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та 
оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в удосконалення спортивних споруд, 
підтримку спортивних об'єднань, а також розширення участі городян у різноманітних 
спортивних заходах (відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а також заходи з 
популяризації здорового образу життя.», а одним із першочергових заходів розділу 
«Вінниця як сучасний регіональний центр» є «Об’єднання зусиль обласної та міської 
влади для посилення потенціалу вищих навчальних закладів міста, зміцнення їхньої 
бази, розширення співпраці з вузами інших європейських міст».

Враховуючи відповідність даного проекту стратегії розвитку міста «Вінниця 
2020» вважаємо, реалізація даного проекту є важливим кроком для розширення 
спортивної структури міста Вінниці і залучення студентської молоді та населення до 
ведення здорового способу життя.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Спортивним майданчиком можуть користуватись студенти Вінницького 
технічного коледжу за розкладом занять. Вінницького технологічно-промислового 
коледжу ВНАУ, Вінницького національного технічного університету у вільний від 
занять час. вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, жителі мікрорайону. Дана 
споруда може використовуватись для проведення міських та обласних змагань з 
пляжних видів спорту.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту Заохочення 
молоді до занять спортом та ведення здорового способу життя .активного проведення 
вільного часу жителями Вінниці
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Облаштування бордюрів

2. Облаштування доріжок та місць для вболівальників

3. Облаштування металевої огорожі

4, Завезення річкового піску

5. Облаштування спортивним інвентарем

6. Облаштування прилеглої території

7. Заробітна плата

РАЗОМ: 1 000 000 |

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), іцо додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 
таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал 
списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити) '

а) Я. Феліксов Юрій Леонтійович. висловлюю свою згоду на використання моєї 
електронної адреси feliksov69@rnail.ru для зазначених вище цілей ^

Підпис особи, що да£ згоду на використання своєї електронної адреси .........................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазна^їених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фото графі я/ї. які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту'.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проект)' та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні лані Підпис***

1. Феліксов Юрій 
Леонтійович

Поштова адреса: (02ПН).м. Вінниця.
аул. І I  P I l l ' H V  V / .  Ч /  I  \ S  »  9  W  .  f \ u .  V /

e-mail: feliksov69ffimail.ru

№
тел.:

Серія іа 

,М'
паспорту

с

2. Бурбела Олександр 
Сергійович

Поштова адреса: (2102і),м. Вінниця.
пр _ _ ___ _ _  _  -  ___

e-mail:

№
тел.:

Ссрін Гй
Хм

ПсіСМОріЛ
І І І 1 і І

** Будь-ласка. вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я. разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Віниці.
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Додаток Л 
План-схема

4
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Додаток Б
Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
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Додаток В 
3-0 вигляд майбутньої площадки
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Додаток Г 
Фото спортивної площадки в даний час
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