
Додаток 1 
до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2021 РОЦІ

Заповнюється оператором

7 7 <7 & о 0
7Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

ПІП та підпис особи, що реєструє:

Інформація про проект

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)

Відновлення зони розвитку та відпочинку « Дитяче Містечко»

2. Категорія проекту*

3. Локалізація проекту (місто, село, район)*________________________________________________________

Оріхівський район . Запорізька область.

4. Житловий масив / мікрорайон, населений пункт*

Село Мирне

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

Вулиця Виноградна

6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)_____ ___ _____________________________________________

Проект «відновлення зони розвитку та відпочинку «Дитяче містечко»» покликаний створити 
простір де батьки могли б проводити час зі своїми дітьми, грати з ними в рухливі ігри, навчати та 
відпочивати. На сьогодні в селі немає жодного дитячого майданчика. До села приїздять молоді 
родини, родини переселенців з дітьми, але не кожна родина хоче залишитись і однією з причин є 
відсутність зон розвитку та відпочинку.



Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*

Віддаленість с.Мирного від центральної частини (м. Оріхів)громади створює певні незручності у 
проведенні активного дозвілля та відпочинку жителів. Прогулянка та ігри з дітьми на дитячих 
майданчиках - обов’язковий пункт духовного та фізичного розвитку дітей. Саме тут діти 
дихають свіжим повітрям, розвиваються, відпочивають ,набувають навичок спілкування з 
однолітками. Відновлення зони розвитку та відпочинку « Дитяче містечко» - це створення 
соціальних та інфраструктурних умов для поліпшення якості життя сімей, підвищення рівня 
народжуваності, формування почуття захищеності, впевненості і стабільності українського села.

8. Мета проекту*

-організація дозвілля та відпочинку дітей.
- створення соціального середовища для фізичного і духовного розвитку дітей та їх батьків
- створення простору для активностей
- формування активної позиції та здорового способу життя
- сприяння покращення умов проживання сільського населення

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*

Проект « відновлення зони розвитку та відпочинку « Дитяче містечко»» - це найкращий засіб 
направити невгамовну дитячу енергію в правильне русло і забезпечити оптимальне поєднання 
«приємного» та «корисного». Необхідно створити таке місце, де б батьки могли спілкуватись з 
дітьми і між собою на свіжому повітрі а діти при цьому грати на дитячому майданчику зі своїми 
однолітками, а не сидіти перед телевізором чи комп’ютером.

1. Відновлення зони розвитку:
Придбання, доставка, встановлення обладнання для ігрового майданчика. 
Придбання, доставка, встановлення обладнання спортивних елементів.

- Відновлення існуючого дитячого лабіринту, дитячого будиночка
2. Відновлення зони відпочинку:

- Придбання, доставка, встановлення лав та урн для сміття.
- Озеленення та освітлення території

3. Впорядкування .оформлення, благоустрій території «Дитяче містечко» та прилеглої 
території ( здійснюється за рахунок благодійників) :

- планування основи(вирівнювання, завіз піску.щебеню)
- розбиття території на зони розвитку та відпочинку, розбивка та впорядкування клумб

10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами 
реалізації завдання)

Для всіх дітей, підлітків та дорослих , які проживають в селі Мирне ,та наших гостей.



11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1) Етап
- Придбання, доставка обладнання
- Установка обладнання
- Впорядкування та оформлення території

2) Етап
- Залучення мешканців села до благоустрою території

3) Етап- заключний
- Відкриття « Дитячого містечка»
- Проведення виховних, розважальних заходів
- Залучення мешканців села в активному сімейному дозвіллю.

12. Ключові показники оцінки результату проекту*: економічні (наприклад, збільшення надходжень 
до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей 
фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення 
навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки 
досягнення результатів практичної реалізації проекту.

Суспільна значущість проекту полягає в тому,що він сприяє активності населення.встановлює 
тісний зв’язок між батьками та дітьми.
На прикладі реалізованого проекту буде продемонстровано сучасний європейський підхід до 
використання занедбаних територій з користю для громадян різного віку і статусу, ефективність 
проекту безсумнівна:
-формування здорового населення;
- підтримка сімейних цінностей;
- організація дозвілля і відпочинку дітей та дорослих;
- зниження рівня дитячого травматизму;
- популяризація українського села.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту*

200 000 грн.

14. Очікуваний термін реалізації проекту*

Травень - вересень 2021 року.

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Основний ризик - інфляція в країні ,що може вплинути на зменшення обсягів реалізації проекту.

16. Приклади (кейси) схожих рішень

Благоустрій зон відпочинку, дитячих майданчиків на території України.

‘зірочкою позначені обов’язкові до заповнення повнення поля


