Затверджено
Рішення 12 сесії Барської міської ради
8 скликання від 22.08.2017р.
Програма
встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки
1.Паспорт програми
Найменування
Програма встановлення дитячих ігрових та
спортивних майданчиків на території
Барської міської об’єднаної територіальної
громади на 2017-2022 роки (далі Програма).
Підстава для розроблення

Ініціатор розроблення програми
Замовник
Розробник Програми
Виконавці заходів

1.пп. 22 п.1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», наказ
Мінекономіки України від 04.12.2006 року
№367 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу
та звітності про їх виконання», Бюджетний
кодекс України;
2. Покращення стану прибудинкових
територій, створення
належних умов
відпочинку для дітей різної вікової категорії.
3. Рішення 10 сесії Барської міської ради 8
скликання від 11.07.2017р. «Про розгляд
депутатських звернень депутатів міської
ради
щодо
облаштування
дитячих
майданчиків».
Барська міська рада, вуличний комітет,
ОСББ,
староста
населеного
пункту,
громадські організації, громадяни
Барська
міська
рада,
КП
«БАРБЛАГОУСТРІЙ»
Барська міська рада

Барська міська рада, КП «Бар-благоустрій»
вуличний
комітет,
ОСББ,
староста
населеного пункту, організації - виробники,
які спеціалізуються або мають досвід
виготовлення
та
встановлення
такої
продукції
і
володіють
необхідною
виробничою базою, громадські організації та
інші .
Головний розпорядник бюджетних коштів Барська міська рада
Відповідальний виконавець Програми
Барська міська рада
Термін реалізації програми
2017-2022
Етапи виконання програми
І-ІV
Перелік бюджетів які беруть участь у Бюджет Барської міської ради, інші
виконанні Програми
незаборонені законом кошти
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми
На співфінансування кошти в бюджеті

Барської міської ОТГ планувати згідно
діючих цін на відповідний бюджетний рік
Мета

Завдання

Очікувані результати

Створення умов для покращення фізичного і
духовного здоров’я населення, на розвиток
рекреаційної інфраструктури та забезпечення
належних умов для оздоровлення та
сімейного виховання дітей дошкільного,
молодшого середнього шкільного віку на
території Барської міської ОТГ.
Визначення місць розміщення дитячих
ігрових
та
спортивних
майданчиків,
придбання безпечного та
призначеного для всесезонного використання
дитячого ігрового обладнання та проведення
робіт з його встановлення
Забезпечення більш комфортних умов для
сімейного відпочинку та виховання дітей

2. Загальні положення
Програма встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Барської
міської ОТГ на 2017-2022роки (далі – Програма) передбачена для створення належних умов
відпочинку дітей різної вікової категорії.
На сьогоднішній день у м. Бар на прибудинкових територіях житлових будинків
знаходиться переважна більшість дитячих майданчиків обладнання яких морально застаріло,
а подекуди потребує заміни або модернізації , в мікрорайонах приватної забудови відсутні
взагалі.
Необхідність розробки Програми є продиктованою потребою у вишуканні більш
прогресивного, цілеспрямованого підходу до питань з встановлення та облаштування
дитячих майданчиків на прибудинкових територіях міста та мікрорайонах приватної
забудови.
Програма спрямована на поступову до комплектацію застарілих дитячих майданчиків на
нові, які відповідають сучасним нормам безпеки та передбачає встановлення в місті нових
спортивно-ігрових майданчиків, часткову реставрацією вже наявних.
Дана програма актуальна і сучасна. Основною її проблемою є необхідність створення
сучасних дитячих ігрових майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх
використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового
способу життя.
Програма має соціально – економічну спрямованість, є реальна можливість її
виконання.
Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони
заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись,
повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя,
які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно
врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання.
Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити найкращі стартові умови для
її життя та сприяти розвитку індивідуальних здібностей в безпечному середовищі. У такому
випадку українська сім'я буде щасливою та стійкою до глобальних світових змін.

Проблеми встановлення дитячих майданчиків на території міста потребують
вирішення. З цією метою було розроблено Програму.

3.Мета програми
Метою програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
ефективності державної політики у сфері дошкільного виховання, розвитку фізичної
культури і спорту, створення умов для покращення фізичного і духовного здоров’я
населення, на розвиток рекреаційної інфраструктури та забезпечення належних умов для
оздоровлення та сімейного виховання дітей дошкільного, молодшого і середнього шкільного
віку на території Барської міської ОТГ.
4. Типовий дитячий майданчик та вартість його виготовлення
Типовий дитячий майданчик – це комплекс ігрових споруд, та спортивних споруд для
дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку, які розміщені на визначеній
території і призначені для ігрового, розвиваючого відпочинку та оздоровлення дітей як під
наглядом дорослих, так і самостійно.
Обладнання для дитячого майданчика виготовляється з використанням екологічно
безпечних матеріалів і підлягає санітарному контролю.
До виготовлення дитячих майданчиків допускаються організації-виробники, які
спеціалізуються або мають досвід виготовлення такої продукції і володіють необхідною
виробничою базою.
До виконання програми передбачається залучення кількох виробників.
5. Фінансування програми
Фінансування Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених в міському
бюджеті на відповідні роки в розмірі 80%, з урахуванням реальної потреби в дитячих
майданчиках та дольова участь 20 % інших джерел фінансування, у відповідності до чинного
законодавства.
6. Перелік завдань і заходів та результативні показники
Основним та першочерговим завданням Програми є:
- визначення місць розміщення дитячих ігрових та спортивних майданчиків відповідно
до їхнього призначення та розробки переліку адрес для проведення відповідних робіт;
- облаштування дитячих ігрових майданчиків визначених місцях на території Барської
ОТГ;
- створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та
школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та
соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих;
- підвищення престижу сім’ї та сімейного відпочинку;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту за місцем
проживання населення.
7. Адміністрування та управління виконанням програми
Загальне адміністрування та управління програмою здійснюють Барська міська ОТГ,
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Барської міської
ради, КП «Бар – благоустрій».
Замовником на виготовлення дитячих майданчиків виступає Барська міська рада.
Експлуатацію дитячого майданчика, нагляд здійснює комунальне підприємство «Бар -

благоустрій» відповідальне за благоустрій, яке обслуговує прибудинкові території даних
будинків .
Контроль за станом експлуатації загальноміської мережі дитячих майданчиків
здійснює відділ земельних відносин та відділ містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Барської міської ради.
Контроль за технічним станом кожного окремого дитячого майданчика та його дрібний і
косметичний ремонт (фарбування, дрібні зварювальні роботи, ремонт дрібних елементів
тощо) здійснює комунальне підприємство міста відповідальне за благоустрій, яке обслуговує
дану прибудинкову територію та за участі мешканців даної території.
8. Основні принципи та та нормативно-правові засади розміщення дитячих та
спортивних майданчиків на території Барської міської ОТГ.
8.1. Принципи розміщення дитячих та спортивних майданчиків.
Розміщення дитячих та спортивних майданчиків на території Барської ОТГ здійснюється у
місцях визначених схемою.
Функціональне призначення розміщення дитячих та спортивних майданчиків визначається з
урахуванням положень Генерального плану міста Бар , проекту забудови кварталу,
функціональної та економічної доцільності, поліпшення формування міського середовища,
забезпечення комфортності та соціальної збалансованості умов життєдіяльності.
При розробці проектних пропозицій розміщення дитячих та спортивних майданчиків
урахувуються наявність оточуючої забудови, особливості візуального сприйняття,
ландшафту, рельєфу, санітарно- гігієничних вимог, проходження інженерно-транспортної
мережі.
8.2 Правові вимоги щодо розміщення та експлуатації дитячих та спортивних
майданчиків.
Принципи закладені у концепції розміщення дитячих та спортивних майданчиків
враховуються та деталізуються у відповідній проектній документації, яка погоджуется у
встановленому порядку.
У детальних планах територій, планах забудови ділянок ураховуються положення концепції
щодо розміщення дитячих та спортивних майданчиків.
Вибір ділянки для розміщення майданчиків необхідно здійснювати з урахуванням раніше
розроблених проектних рішень забудови кварталів, нормативних вимог щодо
функціонально-планувальної організації кварталу (району) із урахуванням впливу оточуючої
забудови.
8.3 Нормативні вимоги щодо розміщення ігрових дитячих та спортивних майданчиків.
Розміщення дитячих та спортивних майданчиків здійснюється з :
дотриманням нормативних вимог при проектуванні об`єктів нового
будівництва та в існуючій забудові;
- дотриманням нормативних умов озеленення прибудинкових територій;
- забезпечення надійності, безпечної експлуатації та інших умов, що гарантують безпеку при
експлуатації.
Для обґрунтування місця розміщення меж ділянок для розміщення майданчиків
необхідно виконати:
- нормативно-планувальний аналіз забудови житлового кварталу ( району);
- розрахунок забезпеченості населення майданчиками в межах функціонально-планувальних
утворень;
- світло-кліматичні розрахунки в умовах забудови, що склалася.
Ділянка для майданчика повинна формуватися як самостійне функціонально-планувальне
утворення, що є об’єктом нормування.
Площу для майданчиків необхідно передбачати не менше:
- для гри дошкільної, молодшо-дошкільного віку – 0,7 кв.м. на чол.;
- для занять фізкультурою – 0,2 кв.м. на чол.;

Планування ділянки слід використовувати з урахуванням по організації безперешкодного
доступу для мало мобільних груп населення.
В районі ділянок розміщення дитячих та спортивних майданчиків необхідно здійснити
оцінку мікрокліматичних показників повітряного середовища, концентрацію забруднюючих
речовин, рівня зовнішнього шуму та вібрації.
9. Прогнозований результат виконання програми
Виконання Програми дозволить забезпечити:
- суттєве поліпшення умов для збереження фізичного і духовного здоров’я населення.
- розвиток загальноміської рекреаційної інфраструктури, забезпечення більш комфортних
умов для сімейного відпочинку та виховання дітей.
- залучення дітей до активного оздоровлення, регулярних занять фізичною культурою та
спортом.
10. Напрями діяльності та заходи програми
Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які дадуть змогу на
території ОТГ встановити дитячі ігрові та спортивні майданчики:
- здійснити інвентаризацію існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків на
території ОТГ;
- підготувати пропозиції щодо встановлення дитячих майданчиків, а саме перелік адрес
для їх встановлення;
- забезпечити придбання дитячого ігрового обладнання та проведення робіт з його
монтажу на ігрових дитячих майданчиках (додаток 1 до Програми).
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
- розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових ігрових дитячих
майданчиків;
- більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання;
- створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей
різних вікових категорій;
- підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля;
- забезпечення належних умов для відпочинку населення.

Секретар міської ради

В. М. Подуфалов

Додаток 1 до Програми встановлення дитячих
ігрових та спортивних майданчиків на території
Барської міської ОТГ на 2017-2022 роки
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встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Барської міської ОТГ на 2017-2022роки
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проведення відповідних робіт

3

Забезпечити
придбання
дитячого
ігрового
обладнання та проведення
робіт з його монтажу

Здійснити
інвентаризацію
існуючих дитячих ігрових та
2017 рік
спортивних
майданчиків
на
30,09
прибудинкових територіях ОТГ

Встановлення дитячих ігрових та
спортивних
майданчиків
на 2018-2022
визначених місцях. Забезпечити роки
цільове
та
ефективне

5
Барська
міська рада,
КП
«Барблагоустрій»
вуличний
комітет,
ОСББ,
староста
населеного
пункту,
організації виробники,
які
спеціалізують
ся або мають
досвід
виготовлення
та
встановлення
такої

6

0

7

8

0

Визначення кількості
місць
розміщення
дитячих
ігрових
майданчиків

Встановлення
територій,
потребують
застосування
програми

Загальний
фонд
міського
бюджету
Загальний
фонд
міського
бюджету

На
співфінансув
ання кошти
в
бюджеті

які

Створення
сприятливих
довготермінових умов
для
відпочинку

використання
і
збереження
майна дитячих ігрових та
спортивних майданчиків.
Забезпечення
залучення
населення до впорядкування
зелених насаджень, газонів та
квітників
навколо
дитячих
ігрових
майданчиків
на
Організація різних форм територіях ОТГ;
відпочинку,
спілкування
дітей,
підлітків
та
2018-2022
мешканців
роки
багатоповерхових будинків,
задоволення різноманітних
інтересів дітей та підлітків

Секретар міської ради

продукції
і
володіють
необхідною
виробничою
базою,
громадські
організації та
інші .

Барської
мешканців
міської ОТГ багатоповерхових
планувати
будинків
згідно
діючих цін
на
відповідний
бюджетний
рік

В. М. Подуфалов

