
Додаток 1 
до Положення 

про Громадський бюджет Гніздичівської 
ОТГ

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 
Громадського бюджету Гніздичівської ОТГ у

2021 році.

Ідентифікаційний номер проекту (вписує 
уповноважена особа селищної ради або 

Координаційної ради)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту «Облаштування зони спілкування,
відпочинку і творчого розвитку дітей та молодих батьків в центрі 
селища»

2. Номер і назва завдання з Стратегії розвитку на період до 2025 року

Гніздичівської об’єднаної територіальної громади, якому відповідає проект
(Стратегія Г ніздичівської ОТГ -

Стратегічний напрямок 1. Інституційний розвиток, розвиток освіти, культури та 
спорту духовного середовища, патріотичного виховання.
Стратегічна ціль -  1.1 Підтримка проектів громадських об’єднань, ініціативних 
груп.

3. Адреса об’єкта, якого стосуться проект:

Селище міського типу Гніздичів, вул. Грушевського, 198, Територія за будинком 
Центру культури і дозвілля Гніздичівської селищної ради.

4. Короткий опис проекту (не більше 3-4 речень):
Проектом передбачається - вибір, закупівля і встановлення споруд дитячого 

майданчика за підтримки проекту ініціативною групою.



Облаштування дитячого майданчика для дітей дошкільників і молодших 
школярів на території Центру культури і дозвілля Гніздичівської селищної 
ради -  потреба громадська.

Дитячий майданчик згуртовуватиме та сприятиме формуванню навиків 
ранньої комунікації малюків, відіграватиме роль місця фізичного і 
пізнавального розвитку малолітніх дітей, організації цікавого дозвілля 
молодих сімей і спілкування між ними.

5. Детальний опис проекту: - основна мета проекту:

Мета проекту
-  облаштування дитячого майданчика для дітей дошкільників і 
молодших школярів, сприяння згуртуванню мешканців з числа молодих 
батьків, налагодження їх комунікації.
Реалізація проекту важлива для родин з дітьми - мешканців великої 
частини селища, гостей та віддалених інших частин селища.
Територія за будинком Центру культури і дозвілля Гніздичівської селищної 
ради
є привабливою для проведення святкових дійств та забав з творчими 
конкурсами, інтерактивними та інтелектуальними іграми, спортивними 
турнірами, розважальною програмою для дітей різного віку.
Перебування на свіжому повітрі та ігри є важлива частина 
оздоровлення дітей та їх розвитку.

- проблема на вирішення якої спрямований проект:
Проблема відсутності облаштованої розвиткової площадки для малюків та 
молодших школярів значної частини селища, відсутності умов комфортного 
дозвілля для молодих батьків з дітьми. Звичне дозвілля в домашніх умовах 
обмежує молодих батьків в спілкуванні та не сприяє формування навиків 
комунікації самих дітей та їх розвитку.

- перелік заходів передбачених проектом:
^заходи організаційного змісту.
- вибір споруд дитячого майданчика
- акумуляція коштів для придбання споруд
- закупівля споруд дитячого майданчика
- вибір допоміжних матеріалів по закріпленню споруд
- встановлення споруд дитячого розвиткового майданчика.



- вплив проекту на розвиток ОТГ та її громади:
- зростання кількості активних мешканців у громадських проектах
- створення умов змістовного дозвілля та розвитку дітей

- категорія мешканців, на яких спрямовані результати проекту:
- дошкільники та молодші школярі, молоді батьки частини селища вулиць 
Франка, Грушевського, Шевченка, Долуди.
- інші мешканці поважного віку з онуками.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Результатом проекту передбачається облаштований дитячий майданчик - 
креативний громадський простір розвитку і цікавого дозвілля дошкільників, 
молодших школярів, місце відпочинку сімей з малолітніми дітьми. 
Прогнозований рівень відвідуваності об’єкту протягом тижня - 100 дітей 
(дошкільників та школярів молодшого шкільного віку смт. Гніздичів, така ж 
кількість батьків, що будуть супроводжувати дітей.

7. Орієнтовний бюджет проекту:

№  з/п Статті витрат Орієнтована 
вартість грн

1 . Придбання споруд дитячого майданчика 20 000,00
- гойдалка 9 700,00
- каруселька 10 300,00

2 Внесок ініціативної групи 7 000,00
- Лавки 3000.00
- М атеріали на встановлення дитячих 

споруд(цемент і гравій)
1000,00

.3 Нефінансовий внесок роботами 3 000,00
Разом: 27 000,00

До проекту додаються такі додатки :

- Список мешканців, що підтримують проект
- Автори проекту та їх контактні дані 

Контактна особа команди авторів проекту -

- Фото об’єкту з вільними місцями для облаштування дитячого майданчика
- Фото прогнозованих встановлених дитячих споруд.



Фото об’єкту з вільними місцями для облаштування дитячого майданчика



Фото прогнозованих встановлених дитячих споруд.


