
ПРОЕКТ, 

реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1. Назва проекту;

«Капітальний ремонт шкільного басейну - забезпечення повноцінного життя та активного 

відпочинку людини».

Вид проекту.

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:

Ленінський район міста Вінниці, мікрорайон «Вишенька».

Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21030, м. Вінниця, вул. Келецька, 97, заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 

Вінницької міської ради»

2. Короткий опис проекту:

Капітальний ремонт шкільного басейну закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№18 Вінницької міської ради» для забезпечення комфортних умов навчання плаванню дітей 

молодшого шкільного віку, а також для дітей з особливими фізичними потребами (забезпечено 

вільний доступ в басейн інвалідів-візочників).

3. Опис проекту:

Не випадково, підкреслюючи нікчемність того чи іншого співгромадянина, стародавні 

греки зауважували: «Він не вміє ні читати, ні плавати». Заняття плаванням та проведення 

дозвілля на воді є дуже важливим чинником здорового способу життя, оптимальним видом 

рухової активності для кожної людини незалежно від віку і статі, ефективним лікувально- 

профілактичним засобом та життєво необхідною навичкою. В Україні в 10 разів менше 

басейнів, ніж потрібно. Відтак більше половини українців сьогодні не вміють плавати і не 

мають де навчитися. Майже 70% українців зовсім не вміють плавати. Щорічно у водоймах 

країни тонуть понад 2,5 тисячі співвітчизників. Причому кожен десятий - дитина. Справа не 

тільки в неувазі дорослих: у дітвори немає елементарних навичок плавання.
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Національні інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів та координації 

дій усіх гілок влади, громадських організацій для вирішення соціально значущої проблеми 

забезпечення розвитку масового плавання українських школярів.

Такий підхід грунтується на засадах Конституції України та чинного законодавства, 

зокрема, на законі України «Про фізичну культуру і спорт», Національній стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий 

спосіб життя — здорова нація». Проект «Капітальний ремонт шкільного басейну - 

забезпечення повноцінного життя та активного відпочинку людини» відповідає Стратегії 

розвитку міста «Вінниця-2020», а саме Стратегічному пріоритету 4 (7.4.2. Ціль 2: Місто 

молодих. Реалізація заходів, спрямованих на охорону здоров’я).

Даний проект є продовженням розпочатих заходів. Впродовж 2013-2016 років за рахунок 

позабюджетних коштів було виконано ремонт рекреацій, що межують зі шкільним басейном. 

Приміщення оформлено у вигляді морського казкового царства (додаток, фото), замінено на 

дерев’яні двері в басейн. В опалювальний сезон впродовж всього існування закладу басейн 

постійно функціонував, завдяки чому більше тисячі школярів опанували техніку плавання.

Однак басейн потребує капітального ремонту. Для розв’язання цієї проблеми потрібно 

виконати ремонтно-будівельні роботи по герметизації та облаштування плиткою чаші 

басейну, встановити енергозберігаючі вікна та двері, відремонтувати стіни, стелю та підлогу 

всіх приміщень басейну, провести сантехнічні ремонтні роботи душових та санвузлів.

4. Обгрунтування бенефіціарів проекту: бенефіціарами проекту є учні закладу (1614 

чоловік) та працівники закладу (123).

5. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Реалізація проекту дасть можливість отримати такі вагомі результати: 

створити умови для занять плаванням, у тому числі оздоровчим, для дітей молодшого 

шкільного віку, а також для учнів з особливими фізичними потребами; 

сформувати в школярів 1-4-х класів життєві необхідні навички плавання та активного 

дозвілля;

-  відкрити гуртки з плавання, які будуть функціонувати в позаурочний час; 

організувати «Групи здоров’я» для занять з учнями з вадами опорно-рухового апарату;

-  зменшити статистику трагічних випадків на воді;

-  сприяти зміцненню здоров’я та профілактиці захворювань дітей;

підвищити міжнародний імідж України як держави європейського спрямування, в якій 

створюються умови для відновлення індивідуального здоров’я, фізичного та психічного 

благополуччя населення, доведення тривалості життя до рівня розвинутих країн.
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Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Плитка, 700 м2 120000

2. Крани 6000

3. Батареї 40000

4. Клей для плитки 28000

5. Труби 60000

6. Меблі та компакта 3000

7. Сушарки 25000

8. Трапи 5000

9. Витяжки 10000

10. Перегородки 40000

11. Змішувачі 30000

12. Меблі 40000

13. Освітлення 20000

14. Електричні робота 10000

15. Сантехнічні роботи та плитка 140000

16. Клей, цемент, пісок 65000

17. Гіпсокартон 13000

18. Демонтаж 5000

19. Вивезення сміття 5000

20. Вікна 45000

21. Двері 40000

РАЗОМ: 750000
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Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 

(окрім його авторів), що додається.

Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень:

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної 

адреси schl8@galaxy.yn.ua для зазначених вище цілей.

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адрес

8. Інші додатки: фотографії, які стосуються цього проекту

9. Автор проекту та його контактні дані:

U

Ім’я та прізвище Контактні дані Підпис

Мельник

Анатолій Васильович

Поштова адреса:

e-mail:

№

тел.:

Серія та 

№

паспорту

Л

mailto:schl8@galaxy.yn.ua
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Додаток до Форми проекту

Р О З К Л А Д  УРОКІВ

КОРИСНО ДЛЯ ЗДОРОВ яЦЕ ЦІКАВО
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