
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці
у 2017 році

1. Назва проекту ;
Активне дитинство- здорова нація!

2 * Вид проекту

І І малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/м ікрорайопу) :
Староміський

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Пров. Костя Широцького 18 а

4. Короткий опис проекту
Встановлення безпечного спортивнго майданчику у Староміському районі для 
загального користування дітей та молоді, людей середнього та похилого віку.

5. Опис проекту (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 мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суд 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінпиця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ): Основною метою проекту є сприяння
гармонійному психічно-емоційному та фізичному розвитку дітей та молоді. Недостатньо 
розвинена інфраструктура Старого міста проблема що виникла не сьогодні, але все 
гостріше відчувається із зростанням заселення та розбудови житлового комплексу. 
Зокрема, наш будинок па 140 квартир, що був збудований за програмами муніципального 
та молодіжного будівництва у 2014 році заселився майже повністю. Переважна більшість ( 
95% мешканців) - це молоді сім’ї з дітками, або ті, що їх планують. Згідно проект) 
будівництва будинку за адресою пров. К.Широцького 18а на 
територіальній громаді м. Вінниці, було облаштовано лише невел



зокрема: дві гойдалки ( балансир та гойдалка), гірка та пісочниця. Дітки з батьками 
приходять і з приватного сектору і з сусідніх багатоповерхівок, де дитячі і спортивні 
майданчики відсутні, пошкоджені або знаходяться в незадовільному стані. Альтернативи 
проведення вільного часу на свіжому повітрі нажаль в даному мікрорайоні немає.

Всі заходи молодіжно-дитячого клубу «ГАРАЖ», що знаходиться за адресою вул. 
Д.Нечая 77, постійно проводяться в закритому приміщенні в зв’язку з відсутністю якісно 
обладнаного спортивно-ігрового комплексу на відкритому повітрі. Основною проблемою 
майданчика є відсутність спортивних снарядів для дітей старшого віку та молодих людей, 
що проживають в цьому мікрорайоні -  майданчик розрахований для задоволення потреб 
виключно дітей до 7-10 років. Наш дитячий майданчик знаходиться між трьома 
багатоповерхівками та проїжджою частиною провулку, де постійно їздять вантажні машини 
(стоянки ТІЯ, СТО, фірми вантажних автоперевезень тощо), які становлять велику 
небезпеку для діток. Окремо хочеться відмітити наявність великої кількості безпритульних 
собак, що зграями бігають і розносять сміття із сміттєвих баків (будинку №77), який не 
огороджений. Враховуючи це нашим проектом, крім встановлення спортивного 
обладнання, передбачено огородження дитячого майданчика для підвищення безпеки дітей 
та захисту від бродячих собак.

Територія наявного майданчика не перебуває на балансі ні ОСББ , ні ЖЕКу№5, тому 
його обслуговування (прибирання, поточний ремонт, покіс трави і буряну тощо) не 
проводиться.

6. Реалізація нашого проекту дозволить вирішити ряд питань, зокрема сприятиме 
покращенню культурного та фізичного виховання малюків та юнацтва, а також людей 
середнього та похилого віку, що ведуть здоровий та активний спосіб життя, а саме :

• підвищення функціональних можливостей організму;
• сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, 

покращення розумової і фізичної працездатності;
• формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням 

особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб 
життя;

• отримання дітьми та молоддю необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної 
культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та підвищення 
професійної працездатності в майбутньому;

• використання фізичних вправ в лікувально-профілактичній діяльності людей 
старшого віку;

• оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
• виховання організаторських навиків, особистої гігієни та загартовування організму;
• уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;
• виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;
• удосконалення спортивної майстерності студентів та учнів, що займаються окремими 

видами спорту.
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7. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Спортивно-дитячий майданчик розрахований на всі вікові категорії, як місце 

загального користування.

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Сподіваємось виховати в наших дітях любов до прекрасного, фізично загартованих та 

комунікабельних особистостей. Надати молоді альтернативу проведення вільного часу. 
Забезпечити безпеку дітей та покращити рейтинг Староміського мікрорайону.

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання К-ть, шт Орієнтовна 
вартість, гри

1. Придбання і встановлення лавок 4 9200

2. Придбання і встановлення урн 4 3200

3. Придбання і встановлення тренажерів:

3.1. Тренажер батерфляй 8Ь 128 1
13000

3.2. Жим сидячи від грудей 81 101.1 1 ■■ —
10700

3.3. Тренажер для сідничних м’язів 8Ь 104.1 1
5200

3.4. Тренажер черевного пресу Э1 108 1
4600

3.5. Орбітрек 81 116 1 6600

3.6. Турнік-драбина 5 836,2 1
9800

3.7. Спортивний комплекс Воркаут 8 831.7 1
11200

4. Придбання і встановлення паркану з сітки 
рабиці

1
25000

5* Підготовка покриття площадки (8 150м2)
- дренаж, відсів, бордюр
- плити модульного покриття

92450

ВСЬОГО; 190950 я
її

10. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається.

З



11. 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) 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. Примітка;
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
12. Інші додатки
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13. Автор проекту та його контактні дані

Ім’я та Прізвище** Контактні дані

1. гь шпілцл,

І І Г І  І І І І

І І І І І І

JLL
2.

С е р г /с ?

Uf/WfWolz

Вінниця,
J  ~  ш?

e-mail: j

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

І І І І І І І І

і і і і і і і і
з.

/ІЄ 0 М І0

W/ZO

Поштова адоеса: (тоексу, м. оінниця,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

*** Підписуючи документ* я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
Додаток до Форми проекту
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