
Додаток 2
до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) у 
Бобринецькій міській
об’єднаній територіальній
громаді на 2020 рік

БЛАНК-ЗАЯВКА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2020рік, та список осіб, які

підтримують цю пропозицію

Ідентиф ікац ійний  ном ер проекту

В ид проекту малий

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та
містити не більше 15 слів): СПОРТИВНЕ СЕЛО
2. * Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 

проект: село Червона Долина, с.Коржеве, с.Богданівка
3. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета 

реалізації проекту; проблема, якої він стосується; запропоновані рішення; 
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання).

Масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фізичної 
культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під 
час їх дозвілля для зміцнення здоров'я.

Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним 
засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та 
розв’язання різних соціальних проблем. В той же час фізична культура і спорт є 
складовою частиною освітнього процесу підростаючого покоління.

Спортивні майданчики по селам громади були збудованими ще за 
радянських часів, деякі з них неодноразово зазнавали ремонтних робіт, а інші 
взагалі стали непридатними для користування. Тому, з метою відновлення 
даних споруд активними жителями сіл громади був розроблений план дій, та 
проведено моніторинг наявності спортивних споруд та майданчиків.





За даними моніторингу було визначено, що в даних населених пунктах 
відсутня будь яка спортивна інфраструктура. Для вивчення попиту громадян 
було проведено анкетування. За результатами даного опитування було 
визначено, що найбільшу кількість голосів по селам громади отримали 
футбольні поля, на другому місці спортивні споруди (турніки) на третьому 
настільний теніс (рис. 1)
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Рис А.Результати опитування жителів сіл громади 

На основі аналізу анкетування жителів було розроблено таблицю попиту 

завдяки якій вдалося досконало визначити потреби громадян.

Основна мета реалізації проектуй формування здорового способу 

життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі 

розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних 

засадах, а також задоволення потреб кожного громадянина, що проживає на 

території Бобринецької ОТГ в фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

послугах, масовому спорті.

Головна проблема̂відсутні або напівзруйновані спортивні об’єкти, на 

яких й досі проводять своє дозвілля жителі даних сіл;

Запропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його 

обгрунтування: встановлення сучасних спортивних об’єктів (майданчиків) на 

території даних сіл громади та благоустрій території поряд з ними. Це, в свою 

чергу збільшить зацікавлення молоді до масового спорту, надасть можливості 

нового дозвілля, а також вплине на якісний показник здоров’я в громаді.



Остені показники реалізації проектуй

Показник витрат: загальний обсяг видатків на реалізацію Проекту становить 

49255грн з урахуванням підвищення цін.

Показник продукту: орієнтовна мінімальна кількість користувачів 

майданчиком становить 441 особа.

Показник ефективності: сума витрат на одного користувача становить 111,7 

грн./ос.

Показник якості: частка користувачів від загальної кількості населення 

громади -  3,8%, з них 2% жінки та дівчатка.

Встановлення даних спортивний об’єктів та благоустрій території поряд з 

ними буде здійснюватись власними силами та коштом жителів даних сіл.



4.* Розгорнутий фінансовий опис всіх складових проекту, якщо потрібно вартість робіт чи монтажу..

№
з/п

Найменування 
обладнання, чи робіт

Одиниця
виміру

Кількість Вартість одиниці Загальна вартість, 
грн.

Непередбачувані 
витрати -10% Примітка

1. Турнік потрійний ТТ1
шт. 2 3990 7980 8778 https://kiddie.com.ua/sDortiv

nve-ploschadki/sportivnve-
elementv/brusva-tt-l.htm!

2.

Футбольні ворота 
Hudora 300x200x90 см 

+ сітка Німеччина

шт. 6 4499 26994 29693 https://eurobest.com.ua/pl2 
05717509-futbolni-vorota- 

hudora.html?gclid=CiOKCQiw 

3ZX4BRDmARIsAFYh7ZL-

3

М'яч для футболу 
Winner Street Cup для 

гри на асфальті

шт. 6 534 3204 3524 https://onlvballs.com.ua/kupi
t-mvachi-futbolnve/kupit-
mvach-dla-futbola/winner-

street-cup-

4 Стіл тенісний GSI- 
sport Hobby Light Gk-1

шт. 1 3100 3100 3410 https://groosha.ua/catalog/st 

olv tennisnve/stol tennisnvv 
gsi sport gk 1 gp l/?gclid 

=CiOKCQiw3ZX4BRDmARIsAF 
Yh7ZKppa5d5l0ae4z3ONth54

5
Доставка товару

шт.. 1 3500 3500 3850

Разом:
8 44778 49255

(з урахуванням підвищення цін)

https://kiddie.com.ua/sDortiv
https://eurobest.com.ua/pl2
https://onlvballs.com.ua/kupi
https://groosha.ua/catalog/st


1. Заповніть таблицю.
Визначте очікуваний результат від реалізації проекту та групу осіб, на яку буде розповсюджуватись проект.

№

Очікуваний 
результат від 

реалізації 
проекту

Група осіб

Жінки Чоловіки Діти Літні особи Особи з 
фізичними 

вадами

Внутрішньо
переміщені

особи

Багатодітні
сімї

Національні
меншини

1. Спортивне
село

165 176 100 60 50 33 20 10



№ Найменування Зовнішній вигляд Характеристика Вік
користувача
(роки)

1 Турнік
потрійний ТТ1

кісМі ^

Використовується тільки міцна труба з 
товщиною стінки не менше 2 мм 
Застосовується порошкове фарбування 
для металу
Легкість монтажу, так як всі гайки 
уварені в основу труби 
Вся фурнітура в наявності - болти, 
заглушки пластикові, шайби 
пластикові декоративні

Від 6 років

2 Футбольні 
ворота Нисіога 
300x200x90 см 
+ сітка 
Німеччина

1 Ні ш Ш  Ш Н и О О й А  я  В Б 1
'
1 Н 

1 й

■ :  
1 * 1 
1

металевий каркас з розмірами 300 х 
200 х 90 см
кубічна рама з порошковим 
забарвленням з розмірами 60/30 мм 
опорні стрижні діаметром 38/32 мм 
нейлонова сітка, стійка до погодних 
умов, виготовлена з міцного поліефіру 
7 контактів для надійної фіксації воріт 

швидка установка - система засувки, 
поперечини та стійки закріплені 
болтами 
вага 16,4 кг 
вік 3 +

Від 5 років



продукт німецької компании Hudora. 
гарантія 1 рік

Шлюз забезпечить задоволення 
для молодих гравців, які розвивають у 
дитини витривалість, швидкість, силу і 
координацію.

3 М'яч для 
футболу Winner 
Street Cup для 
гри на асфальті

ф

Матеріал: синтетична шкіра, вкрита 
гумою
Розробка: Winner 
Камера: бутилова.
Розмір: 5.
Ручне зшивання.

Від 3 років

4 Стіл тенісний 
GSI-sport Hobby 
Light Gk-1

Конструкція складаний 
Категорія аматорський 
Габарити (см) 274x152,5x76 / 
152,5x9x137
Особливості Покриття антивїдблиску, 
незалежна розбірна конструкція з 
колесами для кожної половини столу 
Матеріал стільниці ДСП 
Колір поверхні синій, зелений 
Товщина стільниці, мм 16

Від 10 років

Таблиця пропозицій















(Https://Kiddie.Com.Ua/)

Наши работы (/ustanovlennye-oborudovanie) | Оплата (/oplata) | Доставка (/dostavka)
| О производстве (/proizvodstvo’ ploshhadok) | Контакты (/contact)

(044)232-19-59
(067)573-32-20
(095)474-54-18

Вы здесь: Спортивные площадки (/$рогШпуе-р(о5с1^кО

Спортивные элементы (/5рогЬ1упуе-р1о5сЬас1к1/5рогЫупуе-е1етепСу) Турник тройной ТТ1

(https://kiddie.com.ua/images/stories/virtuemart/product/turnik.jpg)

Турник тройной ТТ1

ТУРНИК ТРОЙНОЙ ТТ1

"ЭООО ггм  і

Хотите,, перезвоним Вам
за 30 секунд? Ваш номер телефона

Https://Kiddie.Com.Ua/
https://kiddie.com.ua/images/stories/virtuemart/product/turnik.jpg


1 В КОРЗИНУ

Длина, метров 

Ширина, метров 

Высота, метров

3,00 м 

0,10 м

2,50 м (с учетом закладных 0,3м)

Описание

Используется только прочная труба с толщиной стенки не менее 2 мм

Применяется порошковая покраска для металла

Легкость монтажа, так как все гайки вварены в основание трубы

Вся фурнитура в наличии - болты, заглушки пластиковые, шайбы пластиковые декоративные

Напишите вопрос или комментарий 

0  Подписаться

Напишите ваш вопрос или комментарий...

РЕЦЕНЗИИ

Еще нет отзывов об этом товаре.

Другие элементы для спортивных площадок

Хотите,, перезвоним Вам
за 30 секунд? Ваш номер телефона

Войти



09.07.2020 Купить Футбольні ворота Нискэга 300x200x90 см + сітка Німеччина с доставкой по Украине | Ёвробест (Львов)

Надійний продавець Prom.ua 393 відгуків

Інтернет-
магазин
"ЄВРОБЕСТ"

Ф  Н аявність  
докум ент ів

Пошук... (Д  +380665031343

^  +380665031343 

+380965031343

Велосипеди Пневматика Уопеїо Велопарковки Капсіаг Ріауііуе

Категоріїтоварів 

Оплата і доставка 

Повернення та обмін 

Про нас 

Наші партнери

>
■А1 > Категоріїтоварів > Активний відпочинок > Футбольні ворота Иисіога *

Під замовлення, 10 днів 
Код: РУН в

Футбольні 
ворота Нисіога 
300x200x90 см + 
сітка Німеччина

Відгуки

Бренди

4 499 грн.
Мінімальна сума замовлення 
-  240 грн.

Статьи
Купити

Останні відгуки Ваш телефон

т  Евгений

Ш  01.07.2020 Відмінно 

Угода підтверджена Prom.ua

Искал плетеную корзину с 
текстильным вкладышем для 
женского велика и нашел лучшее 
предложение - в плане эстетики.
Не оказалось нужной модели, но 
аналог был не хуже и даже дешевле.

Как быстро с вами связались 
после заказа/сообщения?

+380665031343 ©

Дізнатися партнерські ціни

®  Умови оплати і доставки Ш  Графік роботи <§> Контакти 

Умови повернення:

Повернення товару протягом 14 днів за домовленістю 
Д етальніше >

Хочете, зателефонуємо Вам
за ЗО секунд? Ваш номер телефону

Ми онлайн! Запитуйте.

ОН у і

Ьйрз://еигоЬе8І.сот.иа/р1205717509-Ги1ЬоІпі-\сігсЛа”ЬигіогаІіІті?дсІіб=Сі0КСОІ\лв2Х4ВКОгпАРІвАРУИ72І-9Н М иірООУ-иЬіи\е90СЮР2оусСЬіЧ598... 1/4



69.07.2020 Купить Футбольні ворота Нибога 300x200x90 см + сітка  Німеччина с доставкой по Украине | Евробест (Львов)

Заказ был выполнен (доставлен) в
оговоренные сроки?

Технічні характеристики:

• металевий каркас з розмірами 300 х 200 х 90 см
Так

Коментар продавця • кубічна рама з порошковим забарвленням з
Ш  03.07.2020 розмірами 60/30 мм

Доброго дня! Д якуємо за відгук, хай • опорні стрижні діаметром 38/32 мм
щастить!)

• нейлонова сітка, стійка до погодних умов, 
виготовлена з міцного поліефіру

• • 7 контактів  для надійної фіксації воріт

ОМ) 29.06.2020 Відмінно * швидка установка - система засувки, поперечини та 
стійки закріплені болтами

Доброго дня! Рекомендую магазин. • вага 16,4 кг
Замовляли бустер СНІСС0 Quasar
Plus 15-36 к г  сірого кольору, дитині • в ікЗ  +

вагою 27 кг, 135 см відповідає за - продукт німецької компании Нисіога.
параметрами. Від спілкування з

• гарантія 1 рік
працівниками сайту лише позитивні 
враження та емоції. Приємно
здивував бонус: 5 % на наступне Шлюз забезпечить задоволення для молодих гравців, які
замовлення. Щиро дякуємо! розвивають у дитини витривалість, швидкість, силу і 

координацію.
Как быстро с вами связались 
после заказа/сообщения?

В течение 30 минут
Г

Цена, наличие и описание товара 
(услуги) были указаны правильно?

Так

Заказ был выполнен (доставлен) в 
оговоренные сроки?

Так

Коментар продавця

Ш  01.07.2020

Доброго дня. Щиро дякуємо вам за 
відгук! Бажаємо вам захоплюючих 
поїздок!)

(Ш] 27.06.2020 Відмінно 

Угода підтверджена Prom.ua

Хорошая цена, быстро отправили 
товар, спасибо!

Как быстро с вами связались 
после заказа/сообщения?

чете, зателефонуємо Вам
эп' ~ч Ваш номер телефонуза эи секунд г

Ми онлайн! Запитуйте.

https://eurobest.com.ua/p1205717509-futbol ni-\orota-hudora.html?gclid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARisAFYh7ZL-9HMUjpQGV-UbtLAe9Q0QP2oyDChRs98..

https://eurobest.com.ua/p1205717509-futbol


07.2020

Заказ был выполнен (доставлен) в 
оговоренные сроки?

Куіить Футбольні ворота Нибога 300x200)30 см + сітка Німеччина с доставкой по Украине | Евробест (Львов)

Так

Коментар продавця

(1 01.07.2020

Доброго дня. Щиро дякуємо вам за 
відгук! Бажаємо захоплюючих 
поїздок на велосипеді!)

Додати відгук Всі відгуки >

Подібні товари компанії

Футбольні ворота БНЕЕКІСК 
НІШСША 213 X 152 см

1 990 грн. З

З цим товаром також 
замовляють

Набор игровой железной дороги

зателефонуємо Вам
за ЗО секунд? Ваш номер телефону Зателефонуйте

Ми онлайн! Запитуйте.

https://eurobest.com.ua/p1205717509-МЬоІпі-югоІа-ЬиЬога.ИітІ?д сі іб= СіОКСОім32Х4ВРОгМРІзАРУЬ72І_-9Н М І) ]рСЮ\/-и Ь11_Ае9СЮОР2оусСИРз98... 3/4

https://eurobest.com.ua/p1205717509-%d0%9c%d0%ac%d0%be%d0%86%d0%bf%d1%96-%d1%8e%d0%b3%d0%be%d0%86%d0%b0-%d0%ac%d0%b8%d0%ac%d0%be%d0%b3%d0%b0.%d0%98%d1%96%d1%82%d0%86?%d0%b4


09.07.2020 Мяч для футбола Winner Street Cup для игры на асфальте (оранжевый)

О Русский ЯЗЫК vr @1 Помощь V

nlyBalls
com.ua
+38 (050)137 33 47 V

675 7363 

©  Пн.-Пт. с 9.00-18.00

Принимаем звонки с 9.00 до 18.00 

О нас Доставка Гарантии Отзывы Контакти

Личный кабинет ^

Везде v

В£ЗД£
3££км а.для ваннр.й комнаты

Сумки и портфели

Баскетбольные мячи 
Волейбольные мячи 
Гандбольные мячи 
Мячи для регби 
Мячи для фитнеса 
Аксессуары для мячей 
Печать фото на мячах 
Наши акции!
Спорт и увлечения

Поиск товара по каталогу

0 товаров, на 0

Футбольные мячи 
Баскетбольные мячи 
Волейбольные мячи 
Гандбольные мячи 
Мячи для регби 
Мячи для фитнеса 
Аксессуары для мячей 
Печать фото на мячах

Мяч для футбола Winner Street Cup для игры на асфальте (оранжевый)

+
+

+
+

+
4-

Мяч для футбола Winner Street Cup для игры на асфальте
(оранжевый) Есть вопрос? Напишите нам ;)

Производитель: Winner Код товара: Street Cup ★ ★ ★ ★ ★  2 отзывов 
<9 >

Только мячи

https://oniyballs.com.ua/kupit-m^ichi-futbolnys/kjpit>my0ch~dia-futbola/winner-street-cup-orange?mfp=price%5B34O%2C55O%5D%2Cstock_status%5B7%... 1/6

https://oniyballs.com.ua/kupit-m%5eichi-futbolnys/kjpit%3emy0ch~dia-futbola/winner-street-cup-orange?mfp=price%5B34O%2C55O%5D%2Cstock_status%5B7%25


.07.2020

Более 34С моделей

Мяч для футбола Winner Street Cup для игры на асфальте (оранжевый)

Бесплатная доставка

При заказе от 3 мячей

Гарантия

Гарантия на мячи -1 год!

628 г-рн.- *  Ьй»

Б34 грн.

Есть в наличии

Доступные модели

Цвет
Белый Оранжевый

;)

Мяч ДЛЯ футбола Winner Street Cup для игры на асфальте

• Материал: синтетическая кожа, покрытая резиной
• Разработка: W inner
• Камера: бутиловая. Есть вопрос? Напишите нам ;)
•  Размер: 5.
• Ручная сшивка.

Описание: Мяч обработан специальным нестирающимся покрытием. Предназначен для игр на асфальтовых площам

2 слоя подкладочной ткани из полиестера. Благодаря высокой износостойкости мяч W inner Street Cup станет удачным гю ^ р к о м  для 
ребенка!

https ://onlybal Is .com.ua/kjpit- myachi-futbol nye/kupi t-myach-dl a-futbo! a/wi nner-street-cup-orang e?mfp= price%5B340%2C550%5D %2Cstock_status%5B7%... 2/6



09.07.2020 Купить Стол теннисный GSi-sport Hobby Light Gk-1 Gk-1 в Киеве и Украине | Цены на groosha.ua

Главная О компании Доставка Оплата Гарантия и сервис Акции Статьи и Новости Контакты &  Ли*-

V. Заказать звонок +38 063 - 177 77 90 © Режм
О 800 30 10 22 ? +38 099 -1 77 77 90 поневыw ww sw ятл* Суббота; 1

+38 044 - 392 0154  +38 098-177 77 90 Воскрееен

КАТ АЛ О Г ТО ВАР О В Поиск по сайту

Спорттовары > Игровые виды спорта > Настольный теннис > Теннисные столы > Стол теннисный GSI-sport Hobby Light Gk-1 Gk-1

ЕКОМЕНДУЕМЫЕ

TPfT

Стол теннисный GSI-sport Hobby Light 
Gk-1

Стол теннисный GSI-sport Hobby Light Gk-1 - купить в Киеве и Украине

Q  ес ть  в н а л и ч и и  КОД ТО ВАРА:08855 добавить  к сравнению  ф

3100 грн
РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА НА ТОВАР

Обмен/возврат товар 
в течение 14 дней.

ПОДРОБНЕЕ О ГАРАНТИИ

Акция
Теннисный стол ОБ^роИ:
подарит вам набор для
интересной и динамичной игры!

к  ПОДРОБНЕЕ >

В КОРЗИНУ X!

в один клик "Н

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 
ОПЛАТЫ

Доставка

Курьер. Киев

на 10.07.2021

На склад 
от 150 гр

Характеристики Описание

Общее

Производитель

Тип

Комплектация 

Вес, кг

Основные характеристики 

Конструкция 

Категория 

Габариты (см)

Особенности

Материал столешницы 

Цвет поверхности 

Толщина столешницы, мм

GSI-sport

для закрытых помещений

сетка

59

складной

любительский

274x152,5x76/152,5x9x137

Антибликовое покрытие, независимая 
разборная конструкция с колёсами для 
каждой половины стола

ДСП

синий, зеленый 

16

Теннисные столы С51-5роП: отличаются современными решениями и 
качеством разработки и исполнения, отменной функциональностью

Видео

Хотите, перезвоним Вам
за 30 секунд? Ваш номер телефона 29

https://groosha.ua/catalog/stojy_tennisnyg/stol_tennisn^jgsi_sport_g k_1_g p_1/?g clid=Cj0KCQjw3ZX4BRDmARIsAFYh7ZKppa5d5l0qe423ONth54ij8k5A... 1/2

https://groosha.ua/catalog/stojy_tennisnyg/stol_tennisn%5ejgsi_sport_g
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10.07.2020 Google Карты
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