
 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 1 
 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який проводить 

Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Голові Організаційного комітету  з 

проведення конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

                                                                                                       «Майбутнє громади в наших руках» 

 

                                                                                               Гульдасу Ю. Л. 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку на « Креативний багатофункціональний 

майданчик для малят «Дитячий АРТмайданчик» для участі в конкурсі міні-проектів 

місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. 

 

Конкурсант (ГО,ОСББ,ініціативна група) Ініціативна група « РОМАШКА» 

П.І.Б. представника конкурсанта Драгун Олена Анатоліївна 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова) : м.Мала Виска, вул.Спортивна ,9 

 

П.І.Б. керівника проекту: Радзієвська Людмила Іванівна 

Контактний тел./факс: 095-645-60-99 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, Радзієвська Людмила Іванівна, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає мою готовність 

(моєї організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 

червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою комп’ютерних систем у базі 

персональних даних фізичних осіб   моїх персональних даних, за наявності: особисті відомості, прізвище, ім'я, по 

батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця проживання, дані щодо посади, контактна інформація (телефон, 

електронна пошта, адреса для листування). 

 

«___» _________________ 2019 р.                                                       (підпис) 

 

                                                                     М.П. 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 

 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ,  ЩО  МОЖЕ  РЕАЛІЗУВАТИСЯ   У  КОНКУРСІ  МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  В 2019  РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1.Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту 

Креативний багатофункціональний 

майданчик для малят «Дитячий 

АРТмайданчик». 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 

Розвиток освіти, культури, охорони 

здоров’я та підтримка інституції 

громадського суспільства 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 

Територія Маловисківського закладу 

дошкільної освіти «Ромашка» 

3. Період реалізації міні-проекту  01.06.2019 року – 01.12.2019 року 

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Радзієвська Людмила Іванівна 

2. 
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  

М.Мала Виска , вул.Спортивна ,9 

0956456099; dnzromashka.mv@ukr.net 

1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

47 862 грн 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 50 862  грн 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; 

проблема, на вирішення якої спрямований проект):  Даний проект  допоможе  

вирішити одну із ключових проблем: через відсутність в 

Маловисківській ОТГ клубів за інтересами та гуртків для дошкільнят, 

коли мода та цінності опираються на сучасні технології, а люди, як 

дорослі, так і малі, стали залежними від впливу телевізійних та 

інформаційних мереж, і діти дошкільного віку в родинах залишаються 

без належної уваги. Вони знаходяться під впливом сучасних 

телепередач, фільмів, мультфільмів та сучасних дитячих героїв, які не 

завжди пропагують своєю поведінкою загальнолюдські цінності та 

духовні чесноти. Останнім часом діти почали забувати про добро, 

порядність, любов, повагу - і не тільки до своїх рідних, але й до своєї 

країни.  
 

 

 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту: Забезпечення можливостей відродження сімейних 

традицій, родинного виховання дітей шляхом створення на 

території ДНЗ «Ромашка» вільного громадського креативного 

простору для сімейного дозвілля з осередками для театралізованої 

діяльності, художньо – естетичного розвитку та оздоровчої роботи 

для дітей дошкільного віку  Маловисківської ОТГ та членів  їх 

родин  на свіжому повітрі у теплу пору року.  
 

 



Завдання міні-проекту: В рамках реалізації проекту передбачається 

 1.Створити максимально сприятливі умови для розвитку та самореалізації 

дітей дошкільного віку через театралізовану діяльність для того, щоб 

стимулювати дитину до образного й вільного сприйняття навколишнього 

світу; розвивати в дітях творчі, акторські, естетичні здібності; активізувати 

розумові, мовленнєві , пізнавальні процеси; допомагати їм опановувати 

навички спілкування й колективної творчості; формувати в дітей здатність 

творити добро. 

2. Створити комфортне, психологічно безпечне розвивально – освітнього 

середовище, у якому дитина має можливість вільного самовиявлення та 

індивідуального творчого розвитку,  

3. Створити належні умови та поповнити обладнання для впровадження у 

освітньо–виховний процес новітньої  здоров’язбережувальної  технології  -

  «сендплей». Особливу увагу приділити облаштуванню осередків для ігор з 

піском. Адже, звичайний  пісок – це щось незвичайно чарівне й привабливе. 

Гра з піском - універсальна, захоплююча й цікава для дітей будь-якого 

віку.  Дитина будує з піску і невеличких фігурок свій індивідуальний і 

неповторний світ у мініатюрі,  включається в гру повністю — емоційно, 

психічно та фізично. В групах це можливо , але не практично і тому виникла 

необхідність створити осередок «Сендплею» на АРТмайданчику. Заняття з 

піском поліпшують емоційний стан дітей: гіперактивних пісок врівноважує, 

скутих — розслаблює, тривожних — заспокоює, агресивних — втихомирює. 

Під час занять та після них усі діти задоволені і виходять з бажанням 

зустрітися знову. І це, мабуть, найголовніше, що дають дітям ігри з піском. 

4. Створити належні умови та поповнити обладнання для ігор та розваг з 

водою на прогулянці , для яких потрібно лише вода та позитивний настрій. 

Ігри з водою це і театр, і сфера творчої діяльності дитини, де розвиваються 

комунікативні та мовні здібності. Цей вид діяльності є одним із засобів 

збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дошкільників, який 

допомагає зробити життя малюків протягом літа повноцінним, цікавим та 

яскравим.  

5.Обладнати на АРТмайданчику осередок художньої творчості. А для цього 

потрібно обладнання для малювання та інших  : різноманітні мольберти, 

стійки  для плівки, столики , дошки для виставки робіт, що 

надасть  можливість самостійно зображувати предмети, тварин, дерева, 

транспорт, людей, та інше. 

 6. Створення місця для ігор з мильними бульбашками. Без ігор з ними будь-

яке дитинство – не дитинство. 

 

 



2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, структури, 

громадські групи): 190 дітей , які відвідують ДНЗ « Ромашка», з них, 30 дітей 

ясельного віку, 160 старшого та середнього дошкільного віку; 

140 дітей ДНЗ «Чебурашка» ; 

32 дітей Паліївського та Олександрівського НВК; 

Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей ОТГ, які не мають можливості 

забезпечити якісне дозвілля своїм дітям поза межами ДНЗ; 

Діти батьків –учасників АТО та діти батьків – чорнобильців; 

Діти початкової школи; 

42 працівника ДНЗ « Ромашка» та ДНЗ «Чебурашка»,  

Та інші мешканці Маловисківської ОТГ , які будуть запрошені і стануть 

глядачами та активними учасниками різноманітних заходів та дійств. 
    

 2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на яку 

буде розповсюджуватись проект: жінки,чоловіки,діти, літні особи, особи з обмеженими 

фізичними можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні сімї, національні 

меншини. 

 Кількісні результати: 

- Залучення до реалізації проекту батьків та інших членів родин 

вихованців 6 вікових груп в кількості до 1000 чоловік кожного року.( 

залучення мешканців  інших населених пунктів громади буде 

відбуватися через їх участь у всіх заходах, і частково у підготовці ( 

створення сімейних команд, активізація дітей не охоплених дошкільною 

освітою), використання креативних ідей щодо згуртування дітей міста та 

села. Дітей та членів їх родин із сіл Паліїка та Олександрівка плануємо 

підвозити шкільними автобусами, що на балансі Відділу остіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету Маловисківської ОТГ. 

 Створення креативного багатофункціонального дитячого АРТ- 

майданчика розміром 150 кв.м на території ЗДО «Ромашка» для 

театральної діяльності та художньо-естетичного розвитку дітей, який 

буде використовуватись як в повсякденній роботі педагогів так і для 

проведення свят і розваг та фізкультурно – оздоровчих заходів  на 

свіжому повітрі для мешканців Маловисківської ОТГ. 

Головна цільова аудиторія: 

Сім’ї дітей дошкільного віку Маловисквської ОТГ, в тому числі: 

- Діти дошкільних закладів ОТГ;  

- Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей ОТГ, які не мають можливості 

забезпечити якісне дозвілля своїм дітям поза межами ДНЗ; 

- Діти батьків –учасників АТО та діти батьків – чорнобильців; 

- Діти початкової школи; 

- Педагоги будуть використовувати майданчик у освітньо-виховній та 

повсякденній роботі ( свята, розваги, міні-конкурси, загартувальні  

заходи, концерти, театральні вистави для членів родин ( батьки, дідусі, 

бабусі, брати та сестри) та дітей інших ЗДО та учнів початкової школи 

), для впровадження інноваційних методів роботи з дітьми; 

-дошкільники від 2 до 6 років, які відвідують ЗДО «Ромашка» - 190 дітей 

кожного року; 

- Вихователі і діти інших дитячих закладів, під час обміну досвідом 



( не менше 50 чоловік кожного року); 

      Якісні результати: 

1.Придбання та встановлення павільйону, який буде мати декілька 

функцій : використання , як сцени для театральних вистав, 

концертів ,свят, як ширми для лялькових вистав, як тіньового 

навісу, як ігрової споруди для самостійної діяльності дошкільників 

( сюжетні ігри « Магазин», «Лікарня», «Сім’я», «Поїзд», «Театр» та 

інші.) 

2.Придбання складних лавок, які в холодну пору року будуть 

використовуватись у залі, як місця  для глядачів. 

3.Виготовлення мобільної ширми для лялькового театру. 

4.Придбання тканини та пошиття сценічних костюмів казкових 

героїв. 

5.Придбання  та встановлення пісочниці з кришкою, яка при 

відкритті перетворюється на лавочки , столика з лавочками та 

іншого ігрового обладнання 

6.Придбання матеріалу та виготовлення каркасів для ємкостей для 

ігор з піском та водою та встановлення їх на майданчику  

7.Облаштування осередку із зображувальної діяльності 

мольбертами, стійками для плівки 

          8. Викладання доріжки при вході на майданчик. 

    - Урочисте відкриття АРТмайданчика із залученням керівництва 

громади, батьків, членів родин дітей та працівників і дітей з інших 

дошкільних закладів 

- Презентація відеоролика про урочисте відкриття на сторінках 

соціальних мереж та сайті ЗДО та з  онлайн-трансляцією  на LED-

екрані міської ради. 

- Передача обладнання на баланс засновника ЗДО. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати міні-проекту 

 

3.1. Бюджет міні-проекту    

№  

з/п  

Стаття витрат  

  

Розрахунок 

витрат  

Сума, 

грн.  

Джерела фінансування, грн.  

грант  

міської ради  

власні   

кошти  

(вказати)  

1  2  3  4  5  6  

1.  Обладнання    

1.1.   Павільйон  

« Піднавіс» 

 35 000  35 000 34 000  1000 

1.2 Лавки складні  1 553   6 шт 9318+200 9318 200 

(доставка) 

2.  Будівельні матеріали 

та інструменти  

     

2.1.   Фарба для пеньків, 

пісочниць, столиків 

150.00     6 бан   900. 00  900. 00  

2.2 Труби пластикові  

для ширми. 

 80 .00    10 шт      800. 00 800. 00   

2.3. З’єднання для 

пластикових труб 

різні 

 6.00      30 шт  180. 00 180.00  

2.4 Рейки для столика з 

лавочками,  

80.00   30 шт  2 400  2 400  

2.5 Саморізи для 

монтажу лавок та 

пісочниці  

0.70     100 шт 70. 00  70 00 

2.6 Труби пластикові для 

каркасів під ємкості 

для води та піску 

66.00     4 шт 264.00 264.00  

2.7 Ємкості для води та 

піску 

80.00      3 шт 240.00  240.00 

2,8  Тканина для пошиття 

сценічних костюмів 

65.00      6 м 390.00  390.00 

2.9  Матеріал для 500.00 500.00  500.00 



виготовлення 

декорацій: хатинки, 

дерев.  

 

 

     

3.  Інші витрати 

(роботи) 

    

3.1.   Встановлення 

придбаних споруд : 

підготовка подушки 

під павільйон. 

       

3.2 Виготовлення 

каркасів під ємкості 

для води і піску 

 150.00                 150.00    150.00 

3.3 Виготовлення з 

пластикових труб 

ширми для 

лялькового театру 

150.00 150.00  150.00 

3.4 Виготовлення 

декорацій 

150.00 150.00   150.00 

 3.5 Пошиття костюмів 150.00 150.00  150.00 

    50 862.00  50 862.00 47.862 3000 

Всього:      

      

     

  

               Керівник міні-проекту                                                         Радзієвська 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


