
 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської 

міської ради 

від 28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 2 
 

 

Голові Організаційного комітету   

з проведення конкурсу міні-проектів  

місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках»     

Гульдасу  Юрію Леонідовичу 

 

ЗАЯВА 

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

проводить Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Прошу зареєструвати ініціативну групу  «Світ молодих ініціатив» як учасника 

конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 

році. 

 

Конкурсант (ГО,ОСББ,ініціативна група) «Світ молодих ініціатив» 

П.І.Б. представника конкурсанта Романенко Вікторія Анатоліївна 

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

Виска, вул. Шевченка 56/1 

Адреса ел.пошти:_ viktoriya_romanenko1@ukr.net 

 

П.І.Б. керівника проекту: Онойко Влад Юрійович 

Контактний тел./факс: (096-917-83-76) 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 

Я, Онойко Влад Юрійович, 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, 

Онойко Влад Юрійович  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.                                                       ___________ 

 

                                           

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

М.П. 
 

 

 

mailto:viktoriya_romanenko1@ukr.net


 

Додаток №4 

до рішення Маловисківської 

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюєтьсяадміністратором 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 
«Вуличні тренажери для сільської молоді» 

 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів  

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
с. Олександрівка,  Олександрівський НВК 

3. Період реалізації міні-проекту  червень – липень 2019 року 

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Онойко Влад Юрійович 

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e-mail 
+380969178376 

1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

50000 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 72500 

 

2. Інформація про міні-проект 

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

проблема, на вирішення якої спрямований проект):  Плануємо встановити вуличні 

тренажери на різні групи м'язів на території Олександрівського НВК с. 

Олександрівки з вільним доступом для усіх мешканців села.  

Здоров’я – це активний спосіб життя то ж важливо займатись спортом на повітрі, 

причому, в будь-який час року. Тому відмінною альтернативою спортивним залам є 

майданчики на вулиці, обладнані вуличними тренажерами. Заняття спортом 

допоможуть вам і вашим дітям підвищити імунітет та збільшити опірність 

організму до різних хвороб!  

 

 

 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту: Встановлення вуличних тренажерів сприятиме залучення мешканців 

громади до занять спортом та популяризації здорового способу життя 

 

 
Завдання міні-проекту: Створення якісного спортивного майданчику  з вуличними 

тренажерами для забезпечення активного культурного спортивного відпочинку на 

свіжому повітрі. 

Всього: 

 



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

структури, громадські групи): учні Олександрівського НВК, жителі с. 

Олександрівка, працююча молодь громади у вільний від роботи час, гості села. 

2.4. Робочий план реалізації міні-проекту 

 
 Вид робіт Терміни виконання Виконавці 

 Розроблення плану роботи Червень 2019 Члени ініціативної 

групи  «Світ 

молодих ініціатив» 

 Замовлення та доставка матеріалів Червень 2019 Керівник проекту 

 Встановлення вуличних тренажерів Липень 2019 Члени ініціативної 

групи «Світ 

молодих ініціатив» 

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

яку буде розповсюджуватись проект:  

- залучення молоді до активного та змістовного дозвілля з метою зменшення 

негативних явищ в суспільстві (тютюнопаління, вживання наркотичних 

засобів та алкоголю) та пропаганди до здорового способу життя; 

- зменшення рівня правопорушень серед молоді; 

- розвиток інтелектуальних та фізичних якостей молоді; 

- розширення мережі спортивних споруд міст громади; 

- активне проведення вільного часу жителями та гостей громади.  

Проект буде розповсюджуватись на такі групи людей: 

 жінки, 

 чоловіки, 

 діти,  

 літні особи, 

 особи з обмеженими фізичними можливостями,  

 внутрішньо переміщені особи,багатодітні сім’ї,  

 національні меншини. 

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 

1. Обладнання 

1.1. Жим ногами 1х 8250 8250  0 

1.2. Орбітрек 1х 8625 8625  0 



1.3. Грибний тренажер 1х 6550 6550  0 

1.4 
Жим от грудей і тяга 

зверху  
1х 16175 16175  16175 

1.5 Степер 1х 13125 13125  13125 

1.6 
Тренажер для сідничних 

м’язів  
1х 6750 6750 

 0 

1.7 Доставка   1х 6500 6500  0 

2.1 Інші витрати 

2.2 Монтаж тренажерів 1х 9500 9500  0 

2.3 
Випуск підсумкового 

буклету 
1х500 500 

 0 

2.4 Випуск афіші 3 х10 30 
 0 

2.5 Кава 1х200 200  0 

2.6 Чай 1х30 30  0 

2.7 

 

Паперові стаканчики 1х50 50  0 

2.8 

 

Солодощі, печиво 2х45 90  0 

 

2.9 

Фотограф заходів  

 

1 х400 400  400 

Всього: 72500   29700 

 

 

 

Додати Список з підписами щонайменше 25 осіб, які підтримують цей проект (окрім його 

авторів), наведений у додатку № 5 до цього бланка-заявки. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


