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БЛАНК-ЗАЯВКА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

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

підтримують цю пропозицію

Ідентиф ікаційний  ном ер проекту

В ид проекту  (великий/м алий) малий

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та
містити не більше 15 слів):

«SPORT LAND -  РОГОЗІВКА». Створення спортивно-тренажерного 
майданчика для занять фізкультурою та спортом людей різних вікових груп та 
зони відпочинку.

2. * Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 
проектім.Бобринець, вул. Пушкіна. Будівництво універсального спортивного 
майданчика буде здійснюватися на узбіччі вулиці Пушкіна, що розташовується 
між вулицями Щаслива та Соколівська.

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).



Повний опис проекту 

Спортивно-тренажерний майданчик
«SPORT LAND -  РОГОЗІВКА»



Зростаючі вимоги до якості інфраструктури для відпочинку і спорту 
диктують необхідність проведення робіт зі створення об’єктів з мінімальною 
шкодою для навколишнього середовища.

Даний проект передбачає такий порядок дій:
1. Будівництво спортивно-тренажерного майданчика: зона тренажерів з 

необхідним обладнанням для занять фізкультурою та спортом різних вікових 
груп та зона відпочинку.

2. Благоустрій прилеглої території із застосуванням ландшафтного 
дизайну надасть майданчику, вулиці Пушкіна та й місту в цілому естетичний 
вигляд).

3. Урочисте відкриття спортивного-тренажерного майданчику та 
передача на баланс утримувача.

1. Основна мета реалізації проекту

Із стрімким розвитком електронних технологій останнім часом стався не 
тільки підйом в економічному плані, але і спад в культурі спорту у населення. 
Все менше людей вважають за краще займатися фізкультурою та спортом, 
віддаючи свій вільний час новомодним гаджетам і занурюючись в кіберпростір. 
Молодь віддає перевагу проводити своє дозвілля у випробуванні нових течій в 
будь-якій сфері, будь то нова гра, або тренд який диктує суспільство в 
інтернеті. Безліч негативних факторів впливає на сучасних людей та їх 
здоров’я. Не у кожного є фінансова можливість та час відвідувати спортзали та 
зміцнювати своє здоров’я.

Найголовніша мета проекту передбачає заняття спортом на свіжому 
повітрі для всіх бажаючих в будь-який час та безкоштовно. Таким чином дана 
програма має широку соціальну спрямованість. Ми впевнені, що встановлення 
майданчика створить передумови залучення мешканців та мешканок 
мікрорайону «Рогозівка» до рухової активності, поліпшення стану здоров'я, 
доступ до спортивного майданчика буде вільний, жителі різних вікових 
категорій зможуть займатися спортом та фізкультурою.

Зона спортивного дозвілля буде спонукати дітей та їх батьків незалежно 
від віку займатися спортом та силовими навантаженнями на тренажерах. Також 
цей спортивно-тренажерний майданчик дасть можливість зблизити не лише 
підлітків між собою, але і дітей з батьками та з людьми поважного віку.



2. Проблема, якої він стосується

На сьогоднішній день серйозно постає проблема живого спілкування, яке зараз 
замінюють комп’ютерні ігри, соціальні мережі та інше. Великою проблемою 
для нашого району є відсутність спеціально обладнаних місць відпочинку та 
проведення вільного часу. Більшість спортивних ігрових майданчиків, 
знаходяться в центрі міста і мешканцям інших мікрорайонів не завжди є змога 
їх відвідувати. Це призводить до того, що майбутнє покоління мало 
спілкуються з ровесниками, погано розвиваються фізично, свій вільний час 
проводять в небезпечних для здоров’я місцях. Пенсіонери збираються 
поодиноко окремо на лавках біля своїх будівель.

Також гострою проблемою залишається широке розповсюдження 
тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів у 
зв’язку з відсутністю спортивних майданчиків, сталих традицій здорового 
способу життя та активного дозвілля. Як наслідок, зростають антигромадські 
прояви та загострюється криміногенна ситуація, особливо у молодіжному 
середовищі. Проблема формування стійких цінностей здорового способу життя 
у підростаючого покоління є надзвичайно актуальною.

Тому проблема облаштування такого майданчика є пріоритетною для 
жителів нашого мікрорайону задля підтримання у дорослих та дітей здорового 
способу життя. Мешканці району зможуть проводити з користю для себе 
вільний час.



Ключові показники оцінки результату проекту
На наш погляд, соціальний показник є найголовнішим в оцінці результату 
проекту, адже, безумовно, буде підвищений рівень охоплення мешканців 
фізкультурою, активізується мотивація здорового способу життя.

3. Запропоноване рішення

Для вирішення проблеми пропонується встановити спортивний 
майданчик з вуличними тренажерами для занять спортом та фізкультурою 
жителями мікрорайону «Рогозівка» в м. Бобринець, що розрахований на різні 
вікові категорії жителів. Майданчик забезпечать їм приємне та безпечне 
дозвілля, а пенсіонерам радість спілкування та можливість хоч на трішки 
покращити свій стан здоров’я.

Створення сучасного спортивно-оздоровчого майданчику сприятиме 
підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення і вирішить 
проблему незайнятості дітей, підлітків та молоді. Тренування на такому 
майданчику додадуть силу, здоров’я, спритність нашому майбутньому 
поколінню. Безкоштовні вуличні тренажери -  альтернатива сучасним 
тренажерним залам, що надасть можливість виконувати спортивні вправи в 
зручний час поблизу свого помешкання.

При реалізації цього проекту територія стане більше доглянутою, частина 
мешканців середнього покоління зі своїми дітьми стануть проводити дозвілля 
на спортивно-тренажерному майданчику. Це дасть можливість «живого» 
спілкування, а не спілкування у мережі. При реалізації, проект матиме 
позитивний вплив на свідомість дітей та підлітків, які зможуть відмовитись від 
шкідливих звичок, а результаті організації змістовного і активного дозвілля 
зменшиться кількість дітей групи ризику в місті.

4. Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців

Пропаганда здорового способу життя, створення сучасного спортивного 
осередку для зміцнення та збереження здоров’я громади мікрорайону, за 
короткий термін створення продукту довготривалого використання, що має 
користь для здоров’я мешканців та мешканок (підростаючого покоління, 
молоді, людей середнього та похилого віку, зокрема з фізичними вадами). 
Майданчик стане місцем фізичної та психологічної реабілітації, за місцем 
проживання, учасників АТО та ООС.

Наша пропозиція зі встановлення спортивного-тринажноного майданчику 
з вуличними тренажерами є дуже пріоритетною, адже:

1) Надасть можливість займатись фізкультурою дорослим, що своїм 
прикладом надихатимуть хлопчиків та дівчаток.



2) Створить умови для занять фізкультурою людям поважного віку.

3) «Відірве» молодь від комп’ютерів, дасть альтернативу «планшетному» 
дозвіллю.

4) Продемонструє жителям співпрацю міської влади та громади.

5. Основні групи мешканців, які зможуть користуватися 
результатами реалізації завдання

Для всіх категорій населення, небайдужих до здорового способу життя: 
молодих родин, підлітків, людей середнього та старшого віку, учасників АТО 
та ООС, людей з обмеженими фізичними можливостями.
Населення мікрорайону «Рогозівка» налічує близько 1000 чоловік, з них 500 - 
дітей та молоді. Проживають тут представники різних 
національностей:українці, молдовани, роми та інші. Проживають здебільшого 
родини з невеликим достатком.

6. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які 
слід звернути увагу

Реалізація проекту може бути відтермінована в часі через:

1. Продовження карантину та посилення протиепідемічних заходів щодо 
поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусомБ АІІБ-Со V-2.

2. Підвищення цін на матеріал, який необхідний для реалізації проекту.

7. Внесок жителів мікрорайону в реалізації проекту

Громада готова долучитися слідуючими діями:
- комплекс робіт з розчищення та озеленення території;
- встановлення спортивного обладнання та тренажерів власними силами;
- встановлення столиків, лавок, квітників та урн виготовлених власноруч.

8. БюджетнаеФективність проекту

Об'єкт не потребує великих витрат на утримання та передається на баланс 
утримувача.

Після реалізації не потребують подальшого фінансування з боку 
бюджету.



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.

Примітка

1.

Спортивний комплекс "Дачник" шт. 1 23000 ІШрз://кіпсІегІапсІ. in.ua/ua/sDort- 
рІОБсИасІкі/зоогГіУпуе- 
котрекзу/зрогйупуі-котріекз- 
dachnik-549.html

2. Вуличний тренажер "Повітряний ходок" шт. 1 5800 https://grig.ua/trenazherv/trenazh
vozdushnvi-xodok-201.html

Іі«Р5://кіпгіегІапгі. in.ua/ua/sport- 
ріозсіїагікі/иііс+іпуе- 
ігепаг^іегу/иІісітуИгепагІїег-кІ-і: 
17-ll-17.htm l

3. Тренажер "М'язів стегна" шт. 1 6300 https://grig.ua/uk/trenazherv/tren
her-mvshts-bedra-203.html

https://kinderland.in.ua/ua/sport-
ріозсіїагікі/иіісіїт/е-
ігепагІіеп//иІісЬпуИгепагІіег-кІ-і:
01-ll-01 .htm l

https://grig.ua/trenazherv/trenazh
https://grig.ua/uk/trenazherv/tren
https://kinderland.in.ua/ua/sport-


4. Карусель "Стандарт" шт. 1
8500

https://grig.ua/karuseii/karusel-

standart-1102.htm l

5. Балансир "Базилио" 

* Г

?

П ІТ . 1 1950 https://grig.ua/balansirv/balansir

bazilio-0609179.htm l

https://kinderland .in .ua/ua/igrov

-рІозсИаЬкі/ЬаІапБІгу/касЬеІ-

balansir-nrcaliutka-2011.html

6 . Доставка товару 4400

7. Столик та лавки для зони відпочинку 1 безкоштовно Силами жителів мікрорайону

8. Урна для сміття, клумба для квітів Ш Т , 1 безкоштовно Силами жителів мікрорайону

09. Монтажні роботи безкоштовно Силами жителів мікрорайону

Разом: 49950

https://grig.ua/karuseii/karusel-
https://grig.ua/balansirv/balansir
https://kinderland.in.ua/ua/igrov


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

Очікувані результати від 
реалізації проекту

Група осіб

Жінки Чоловіки Діти Літні особи Багатодітні Внутрішньо Національні Особи з
сім’ї переміщені меншини фізичними

особи/учасники вадами
АТО/ООС

Створення сучасного 
спортивного осередку 
для зміцнення та 
збереження здоров’я 
громади мікрорайону.

Надасть можливість займатись фізкультурою дорослим, що своїм прикладом 
надихатимуть хлопчиків та дівчаток. Створить умови для занять фізкультурою лю дям 
поважного віку. «Відірве» молодь від комп’ютерів, дасть альтернативу «планшетному» 
дозвіллю. Продемонструє жителям співпрацю міської влади та громади. Майданчик стане 
місцем фізичної та психологічної реабілітації, за місцем проживання, учасників АТО та ООС.

Однаково для всіх зазначених категорій небайдужих до здорового способу життя: 
молодих родин, підлітків, людей середнього та старшого віку, учасників АТО та ООС, лю дей з 
обмеженими фізичними можливостями.

Сприятиме підвищенню 
рівня фізичної та 
загальної культури 
населення і вирішить 
проблему незайнятості 
дітей, підлітків та 
молоді.

Проект матиме позитивний вплив на свідомість дітей та підлітків, які зможуть 
відмовитись від шкідливих звичок, зменшиться кількість дітей групи ризику в місті.











П лан-схема
баж аного місця розташ ування вуличного спортивно-тренаж ерного м айданчика на мікрорайоні «Рогозівка»

м. Бобринець, по вул. П уш кін а (між будинками №  52 та № 58).

: ... - оажане місце розташування земельної ділянки та орієнтовна площа

и. д Х .ч Л /-Х  2020р.


