
                                                                                    Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 12 
 

 
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 Юрію Леонідовичу 

Ініціативна група учнів  

«За здоровий спосіб життя» 

              

Прошу зареєструвати проектну заявку групи учнів «За здоровий спосіб життя» для 

участі в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 

2019 році. 

 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група) ініціативна група «За здоровий спосіб життя» 

П.І.Б. представника конкурсанта Умрихіна Тетяна 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова): 26200, Кіровоградська область, м. Мала 

Виска,  вул. Європейська,17 

 

П.І.Б. керівника проекту: Сагайдак Марина 

Контактний тел./факс: 0978803394 

 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, Сагайдак Марина, 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). 

 

« 03 »  травня 2019 р.                                                          _______________                                                  

                                                                           

 

 

 



                                     Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 12 

 

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 « За здоровий спосіб життя» 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 
Продовження реалізації проекту «Шкільна 

зона відпочинку 2019 року» 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 

Ліва частина пришкільної території 

Маловисківської ЗШ №4 

3. Період реалізації міні-проекту  01 червня по 15 серпня 2019 року 

1.2. Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Сагайдак Марина 

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  
 

1.3. Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

50 тис. 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 55 тис. 

 

2. Інформація про міні-проект 

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

проблема, на вирішення якої спрямований проект):   

Продовження реалізації проекту « Шкільна зона відпочинку 2019 року» з  

встановлення спортивного комплексу  та місць для відпочинку. Дитячий  ігровий  

майданчик  з  елементами  спортивного  комплексу  є  важливою  складовою  

фізичного, психологічного  і  розумового розвитку  дитини.   У  сучасному  світі,  

коли прогрес,  передові  технології,  екологічні  проблеми  і  весь  спосіб  життя  

часто  мають  негативний  вплив  на  здоров´я  людей,  виникає  гостра  потреба  у  

створенні  умов  для  фізичного  розвитку  підростаючого  покоління,  для  

пропаганди здорового  способу  життя,  занять  спортом.  Гра  та  заняття спортом  

на  такому  майданчику  додадуть  силу, здоров´я,  спритність  нашому  

майбутньому  поколінню. спрямований на вирішення проблеми організації 

змістового здорового сімейного дозвілля сімей з дітьми дошкільного та шкільного 

віку на території окремого мікрорайону міста Мала Виска, віддаленого від центра 

громади. 

 



2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту:е  встановлення  спортивного  комплексу  відповідно  до  санітарних  

вимог, створення  належних  умов  для  організації  дозвілля  учнів,  занять  фізичною  

культурою  та спортом,  для  впровадження  здорового  способу  життя. 

Завдання міні-проекту:  

- Підготувати  земельну  ділянку  для  встановлення спортивного комплексу 

- Придбати  комлекс  та спортивне  обладнання для майданчика,  виконати  комплекс  

робіт  по  його доставці  та  встановленні 

- Організувати  відкриття ігрового  майданчика  з  елементами  спортивного  

комплексу. 

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

структури, громадські групи): 

учні – 325осіб, працівники школи – 50ос., батьки – 450ос. , жителі міста. 

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. 

 -Поява спортивного комплексу та місць для ігор і відпочинку дітей.  

-Залучення учнів до активних форм відпочинку. 

-Створити  сучасні  умови  для  розваг  та  занять  фізкультурою  на  території 

спортивного майданчика  на  перервах  та в позаурочний  час. 

- Організувати дозвілля  населення  територіальної  громади, в  особливості дітей  

дошкільного  віку,  школярів та  молоді. 

- Вирішити актуальні  проблеми  незайнятості  дітей,  підлітків,  молоді. 

- Формувати фізичне, соціальне  і духовне  здоров´я  молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Витрати  міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 
грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

при 

наявності 

(вказати) 
1 2 3 4 5 6 

 Обладнання 

1 Спортивний комплекс 1*45 159,00 45 200,00 45 200,00  

2 Садові лавки 4* 1200 4800,00 4800,00  

      

 Будівельні матеріали та інструменти 

3 Пісок 3т 3*350 350,00  1050,00 

4  Цемент 7*70 420,00  420,00 

5 Камінь 4 куб 4*800 3200,00  3200,00 

 Інші витрати 

6 Хвойні насадження 2* 165 330,00  330,00 

      

      

Всього:  55 000,00 50 000,00 5000,00 

 


