
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Заводському на 2018 рік та список мешканців міста Заводського, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

 

 

            ГБ-1 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Облаштування ігорових майданчиків ДНЗ №2 «Теремок» сучасним спортивно-ігровим 

обладнанням. 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 

витрат): 
  

 

видатки:    поточні      Х  капітальні          

 

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

мікрорайон «Спиртокомбінат» 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

37240, м.Заводське, вул.Озерна, б.9, Дошкільний навчальний заклад №2 «Теремок»  

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

  Пріоритетним завданням сучасного освітнього процесу у дошкіллі є  фізичний 

розвиток   дітей, що реалізується, зокрема, через  спортивно-ігрове середовище, що 

впливає на фізичний та психологічний розвиток дошкільників.. Даний проект 

передбачає оновлення матеріальної бази дошкільного закладу, модернізацію  

спортивно-ігрових осередків, які б відповідали сучасним освітнім  вимогам,  сприяли б 

активізації рухової активності  дітей. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Проект охоплює  мікрорайон міста загальною чисельністю понад 3000 чоловік. Об’єкт 

проекту, дитячий садок, розміщений в центральній частині житлового масиву. 

Середньорічна чисельність вихованців дошкільного закладу становить 120 дітей віком 

від 1,5 до 6 років. 

 Педагогічний колектив навчального закладу плідно працює над реалізацією 

Державних програм розвитку та навчання дітей дошкільного віку, має власні досвіди 



роботи з використання нестандартного фізкультурного обладнання з підручного 

матеріалу, який успішно реалізується у навчальних закладах різних регіонів України.. 

Вихователі креативно підходять до організації  спортивно-ігрової діяльності як 

колективної, так і індивідуальної. Власноруч виготовлено доріжки здоров’я з 

підручного матеріали, які сприяють профілактиці плоскостопості. У тісному 

співробітництві з батьками вихованців ігрові майданчики усіх вікових груп 

поповнилися нестандартним обладнанням із шин та пластикових пляшок.  

  Наявне ігрове обладнання ДНЗ вичерпало свій ресурс, потребує  заміни. В останнє 

заміна ігрового обладнання  майданчиків  здійснювалася у  1992 році. Придбання 

сучасних  спортивно-ігрових осередків для  майданчиків дитсадка  забезпечить 

оптимальну організацію предметно-ігрового середовища, сприятиме розвитку рухової 

активності дітей, позитивно впливатиме на  загальний фізичний розвиток дітей, 

спонукатиме  вихованців до активної самостійної діяльності, позитивно впливатиме на 

їх емоційну сферу. 

  Сучасне спортивно-ігрове обладнання вже встановлено в деяких дошкільних закладах 

району за сприяння місцевих сільських рад,  у селах: Піски, Яхники, Вирішальне. 

  Спортивно-ігрове обладнання  буде розміщене  на ігрових  майданчиках   п’яти  

різновікових  груп: 1а молодша, 1б молодша,2 молодша, середня, старша.  

  Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати сучасне  

спортивно-ігрове обладнання: 

будинок ігровий - 3шт., 

будинок «Карапуз» - 2 шт., 

гойдалка-балансир – 3 шт., 

гірка «Малюк» - 2 шт., 

гірка «Велика» - 1 шт., 

гойдалка на пружині – 5 шт., 

альтанка для дитячого садка «Самоцвітик» -1 шт; 

котрі відповідають санітарним нормам, естетичним вимогам та віковим особливостям 

дітей. Нове обладнання є безпечним у використанні, рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України для  застосування у  навчальних закладів різних типів. 

   Учасники проекту гарантують часткове співфінансування , доставку до установи,  

монтаж обладнання та подальше проведення поточного ремонту, беруть повну 

відповідальність за збереження і використання матеріальних цінностей лише за 

призначенням без подальшого обміну, продажу чи реконструкції устаткування. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Заводське у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

  Реалізація даного проекту забезпечить безкоштовний доступ усіх вихованців дитячого 

садка, що становить 45% дітей дошкільного віку міста, оскільки кожна вікова група 

щорічно переходить до нового майданчика. Обладнання, придбане за рахунок проекту,  

відповідає фізичному розвитку вихованців від 2 до 6 років, матиме вільний доступ для 

кожної дитини відповідно до режиму роботи закладу ( робочі дні тижня крім святкових, 



вихідних, неробочих днів,  під час проведення поточних ремонтів) та відповідно до 

режиму дня кожної вікової групи. 

 Очікувані результати: 

а/ покращення матеріальної бази дошкільного закладу, 

б/створення умов для фізичного розвитку дітей відповідно до сучасних освітніх вимог, 

в/покращення надання освітніх послуг мешканцям громади, 

г/ розвиток самостійності  вихованців, 

ґ/ прищеплення естетичного смаку, 

д/ уміння  співпрацювати у дитячому колективі, 

е/ залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі, 

є/ підвищення іміджу навчального закладу, 

ж/ реклама спортивно-ігрового обладнання, 

з/ популяризація досвіду роботи з використання спортивно-ігрового обладнання. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно 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)   

  Мета проекту – створення умов реалізації сучасних освітніх програм і завдань у сфері 

дошкільної  освіти; вирішення проблеми  заміни  морально застарілого обладнання та 

придбання нового; підвищення іміджу навчального закладу Заводської громади. 

 Реалізація цього проекту є  на сьогодні нагальною. Порівнюючи матеріальну базу 

міських садків  області і України, спортивно-ігрове обладнання дитсадка «Теремок» є 

застарілим, відсутність сучасних дитячих  ігрових осередків впливає на престижність 

закладу, що за результатами експертної комісії був визнаний як «Зразковий дошкільний 

заклад».  На базі ДНЗ неодноразово проводилися районні, обласні й Всеукраїнські 

семінари. Та головна мета – надати дітям сучасні комфортні умови, де б маленькі 

мешканці нашого міста могли реалізовувати свої потреби у розвитку фізичних 

здібностей, отримувати позитивні емоції від колективної та самостійної гри.  Така 

кількість осередків  одночасно забезпечить участь у грі кілька груп дітей за інтересами. 

Можливо саме в грі хтось вперше ужитті подолає страх чи невпевненість, відчує 

допомогу старшого для реалізації своєї мети бути кращим, сильнішим, впевненішим… 

Батьки вихованців готові надати фінансову та фізичну допомогу у придбанні й 

встановленні нового спортивно 

- ігрового обладнання. 

   

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 

Придбання: 

Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Будик ігровий – 3 шт.            43500 грн. 

2.Будино «Карапуз» - 2 шт.            25200 грн. 

3.Гойдалка-балансир – 3 шт.             12000 грн. 
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