
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Переяслав-хмельницького у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
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Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)
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Прізвище, ім'я, по батькові особи уповноваж еного робочого  

органу що реєст рує проект: ( / С^ущдпис)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 с л і в ):

«Здорова нація - починається з тебе»

2.Пріоритетні напрямки проекту (необхіднепідкреслити і поставити знак

•  облаштування тротуарів - □  •  естетичне облаштування міста - □

•  дороги — будівництво спортивних та дитячих майданчиків — □
•  облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 
доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм-□  •  
вуличне освітлення розвиток вело- та бігової інфраструктури - □  •  
заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -  □  •  
інше - □

- Облаштування благоустрою земельної ділянки;
- Встановлення спортивного майданчику;
- Встановлення зони відпочинку;
- Підключення зони інтернету;
- Освітлення;
- Встановлення дощових каналізацій;

3. Місце реалізації завдання(афеш, назва житлового масиву/мікрорайону, 
установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо): 
м. Переяслав-Хмельницький вул. Гімназійна 18 , „ ,

.. .ш м 'М . и .. .............................
Ш . . Лш. Сф^ЛР. . - . . (%>&&■.. . .

     '

4.Короткий опис проекту («є більше 50 слів):



У сучасних умовах зниження духовного потенціалу та здоров'я молоді, стає 
відчутною реальністю необхідність формування їхніх духовних потреб, здорових 
звичок, фізичного загартування, в цілому здорового способу життя.
Поступове усвідомлення на державному рівні значущості профілактики, 
збереження, підтримки та відновлення здоров'я нації передбачає знаходження 
шляхів підвищення у молодого покоління усвідомлення цінності здоров'я, 
здорового способу життя.
Мета програми полягає у створенні умов, а саме спортивного майданчику, для 
покращення якості та тривалості активного життя молоді м. Переяслав- 
Хмельницький, завдяки впровадженню здорового способу життя, зниження 
показників захворюваності, що передбачає оптимальну рухову активність та 
запобігання шкідливим звичкам.

5. Опис проекту (основнамета проекту; проблема, на вирішення якої він
спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це 
завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на 
подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на 
суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обоє ’язково 
зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. 
Якщо проект має капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими

Виховання відповідального ставлення до збереження особистого 
здоров'я та життя, пропагування здорового способу життяв місті 
Переяслав-Хмельницький, шляхом встановлення спортивного 
майданчику.

Сьогоднімайже 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають 
відхилення у здоров'ї. Тільки за останні 5 років на 41% збільшилася 
кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров'я до спеціальних 
медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають 
наркотики, палять, п'ють.
Місто Переяслав-Хмельницький налічує около 28 тисяч мешканців, із них 
біля 30% хворіють і більшоюкількістю є діти та молодь, щовідображається 
у зростаннірівнязахворюваності та скороченнятривалостіжиття.



Шляхом впровадження даного проекту плануємо підвищити рівень 
обізнаності дітей та молоді Переяслав-Хмельницький, щодо здорового 
способу життя, надати альтернативу проводження вільного часу, що в 
свою чергу зменшить використання шкідливих звичок та зменшить 
захворюваність.
Для більшого залучення мешканців містечка Переяслав-Хмельницький до 
проекту «Здорова нація - починається з тебе», будуть залученімісцеві ЗМІ 
та волонтери.

Даний проект відповідає стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста, 
адже він спрямований на розвиток здорового образу життя нації, 
пропаганда спорту, виховання і дисциплінованість дітей та юнаків, які 
завжди досягають хороших результатів та є майбутнім нашого міста і 
прикладом для громади нашого міста.

б.Обґрунтування бенефіціарів п роекту (основи і групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами п р о е к т у >):

Дитячо-юнацька спортивна школа приєднується до проекту для подальшого 
виховання молоді та розвитку фізичних якостей.
Підтримав депутат цього району Калашник. О з метою стратегічного розвитку 
здорової нації.
Жителі цього району приєднуються до реалізації проекту для подальшого 
розвитку своїх дітей та юнаків, які будуть слугувати прикладом для 
підростаючого покоління.
Благодійний фонд «Пліч-о-пліч разом» за підвищення рівня залучення молоді 
до активного громадського життя на середньоєвропейському рівні.



7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:

Внаслідок реалізації проекту по вул. Гімназійна 18, з*явиться спортивний 
майданчик.
Підвищиться спортивна інфраструктура, яка впроваджує в себе стратегічний 
розвиток міста, внаслідок чого посприяє на дітей та юнаків, які вживають 
алкогольні напої чи мають шкідливі звички, що зможе підвищити кругозір 
обізнаності про здоровий спосіб життя, духовні якості, фізичний розвиток, 
виховання, самореалізації та правильно використовувати свій час. Забезпечить 
потреби молоді та розкриє творчий чи професійний потенціал. Молодь 
отримає змогу вплвати на рівень якості власного життя, зросте самостійність 
та самодостатність молодої особистості. Молодь відчує власні сили, роль та 
свої перспективи у побудові майбутнього. Державним пріоритетом має стати 
розвиток людини, формування для неї найбільш комфортного середовища 
проживання. Основним адресатом такого підходу є молодь. Вона становить 
основу тієї частини людського ресурсу, яку ще можна вдосконалювати, яка 
найменш обтяжена стереотипам, а тому здатна до динамічної реакції на виклик 
середовища.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту складові проекту та їх
орієнтовна вартість,): ______

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гривень

1. Будівельні роботи та гумове покриття ЗО 000 грн.



2. Лавочки для відпочинку, вай фай, освітлення 9 000 грн.

3. Гімнастичний турнік та гімнастичні кільця 15 000 грн.

4. Рукохід та турніки звичайні 40 000 грн

5. Брус двоє 10 000 грн.

6. Жим лежачи 12 000 грн.

7. Дві боксерські груші 10 000 грн.

РАЗОМ: 118 000 грн.

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які
зареєстровані або проживають на території м. Переяслав-Хмельницького, що 
підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, 
служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та 
підтримують цей проект (окрім його авторів), що 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 автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших проектів, мешканців, представників засобів масової 
інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень 
тощо (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 проектів (тільки для Переяслав-Хмельницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)

сторінку необхідно роздрукувати на окремому аркуші



Пдоект оеалізаиії на розміщення спортивного майданчика

Спортивний майданчик 
"Здорова нація - починається з тебе" 

м. Переяслав-Хмельницький 
вулиця Гімназійна №18

2018 р
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НАЙМЕНУВАННЯ СПОРТИВНОГО ПРИЛАПЛЯ
Видіі приладдя Назва Кількість

Боксерський мішок
2-шт

3?
Лавка для жиму 1-шт

Турнік 1-шт

іОС ) Гімнастичні кільця 1-шт

ІЦУ- Гімнастичні бруси 2-шт

і

Гімнастичний турнік 1-шт

ГІГ II Лавка для відпочинку 2-шт

Гумовий настил для площадки 400 м2


