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ФормА
проектноi заявки на проект, який може реалiзовуватися за рахунок коштiв субвенuii

з державного бюджету мiсчевим бюджетам на формування iнфраструкryри
об'еднаних територiальних громад

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОi ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙ
можЕ рЕдлIзовувдтися зд рдхунок коштIв суБвЕнцIi з

ДЕРЖДВНОГО БЮДЖЕТУ МIСЦЕВИМ БЮДЖЕТДМ НД ФОРМУВДННЯ
IНФРДСТРУКТУРИ ОБ,€ДНДНИХ ТЕРИТОРIДЛЬНИХ ГРОМДД

<Реконструкчiя баскетбольного майданчика
в с.Волоське, вул.Набережна 42КЗ
"Волоська ЗtII I-III ступенiв">.

вник (найменування виконав
сiльськоiKoMiTeTy MicbKoT, селищноТ,

и)

i назва завдання з плану соцiально-
кономiчного розвитку об'

иторiа,чьноi громали (iз зазначенням дати
прийняття та номеру рiшення ради п

хваJIення такого плану), якому вiдповi

Н;;;" ;;р;r;""", суб"епчii згiдно
пунктом 4 Порялку та умов надання
субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим
юджетам на формування iнфраструктури
'еднаних територiальних гром

рджених постановою Кабiн
MiHicTpiB УкраТни вiд 16 березня 2016
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Новоолександрiвська сiльська

!нiпропетровського району

045 l l 000000
II Включення i активна участь мешканцiв l

культурнiй дiяльностi, розвитку творчостi
lГРОМаДЯНСЬКИХ КОМПеТеНЦiЙ

Рiшення З675-38/VIIвiд l2 грудня 20l8 року

Назва проекту, що може реалlзовуватися за

рахунок коштiв субвенчii з державно
юджету мiсцевим бюджетам

ування iнфраструктури об'сднани
иторiальних громад (далi - проект)

здiйснення iнших заходiв,
комунальноi власностi,

соцlаJtьноl
iнфраструктури Новоолексанлрiвськоi
територiаrrьноТ громади шлях(

реконструкцiТ баскетбольного майданчика
с.Волоське.

Завдання:
l. Створення сприятливих умов для
пропаганди здорового способу життя,
гармонiйного розвитку особистостi. зан
спортом учнiв школи, жителiв мiкрорайону.
молодi прилеглих громад,
2., Провелення змагань, TypHipiB, спартакi
для формування морально-духовн
особистостi з високим piBHеM фiзичноi

U

сднаноТ

щодо оо CKTI

та завдання проекту Мета: Покращення



ичноi пiдготовки та
державнi iнтереси УкраiЪи.

З. Створення безпеки життедiяльностi
Bcix учасникiв нrIвчально-виховно

роцесу та жителiв мiкрорайону, молодi

. Запобiгання ско€нЕю правопорушень

кiлькiсть
поширюв

населення, но

2018 -серпень 2018 рр.iод реа;riзацii проекту (з (мiсяць / piK) -

iкуваний обсяг фiнансування проекту
коштiв субвенцii з держав
мiсцевим бюджетам на формування

iнфраструктури об'еднаних територi
ад (далi - субвенцiя), тис.

,750 тис.грн.г можливого спiвфiнансування проекту з

iсцевого бюджету, тис. грн.

ва населених пунктiв, у яких
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744,6820 тис.грн.

э.Волоське
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1. Анотацiя проекту .

назва проекmу: креконструкчiя баскетбольного майданчика в c.Bo;locbKe КЗ

"Волоська ЗШ I-III ступенiв>,
Акmуulьнiсmь' проекmу Дктуа_lrьнiсть проекту полягае в тому, що в сучасному

cBiTi, коли прогрес, передовi технологiТ, a*опог.itlпi проблеми, i весь спосiб життя часто

мають негативний вплив на здоров'я людей, виникас гостра потреба у cTBopeHHi умов лля

фiзичного розвитку пiдростаючого поколiння, для пропаганди здорового способу життя,

занять спортом. Громала мае соцlально-активн{ .pyny молодих людей, якi бажають

створити комплекс дозвiлля та на свосму приклалi зшIучати дiтей та молодь до здорового

способу життя. саме влаштуванч:.:;;Йr""о.о "лрu 
(бu.*етбольного майдалч_ijl.:,:11:

початковим кроком для реалlзацtt txHix починань та планiв, Фiзичне виховання вlдlграс

найважливiшу роль у формуваннi здорового способу життя,

Проект 
"ua 

-aоцi-ьно-економiчну 
спрямованiсть, е реаJIьна можливlсть иого

виконання та вирlшення проблеми в повному обсязi,

на територii Новоолександрiвськоi Ъiльськот об'сднанот територiальнот громади

функuiонуе б навчшtьних закладiв. У с.волоське з населенням 1415 жителiв - один

навчальний заклад. кЗ ..Волоська зш I-III ступенiв в примiщеннi школи нема€

спортивного зilлу'для занять фiзичною культурою та спортом с лише пристосована

земельна дiлянка пiд спортивний майданчик, однак умови для занять фiзичною культурою

та спортом незадовiльнi - спорти"п" 
"оро 

потребус вiдновлення та модернiзацiт,

очiкуванi результати вiд реа_пiзацiт проекту: 
овiдно до вимог

1.ВiдновленоТаосУчасненобаскетбольниймаЙданчикВ1.I[П
законодавства;

2. Створено вiлкриту лiтню площадку для проведення культурно-дозвlльних

3. У батькiв знято зайву психологiчну напругу та тривожнlсть за с

цо ix дiти проводять свiй вiльний час неподалiк мiсця проживання;

+. ПiдвиЩЁно привабливiстЬ життЯ та занять фiзичною культурою та спортом;

5. Залучено дiтей до занять фiзичною культурою i спортом, популяризацiя

здорового способу життя; l00%; _--_л-:_ /((о./_\ тоилч
6.Створепо'о,пп'вiстьДляДорослихжителiв(55%)'такожЖитеЛtВсУсlДНlХ

вулиць (З5Уо) займатися спортом;
7. Знижено piBeHb захворюваностi населення на 30%; 

---|-2
8. З'явилась можливiсть проведення спортивних змагань, TypHipiB; l00%,

I-{iльовi групи проекту. У реалiзашiТ вищевказаних заходiв зацiкавленi Bci учасники

навчаJIьно-виховного процесу КЗ "Волоська ЗШ I-III ступенiв, громада села та сусiлнiх

населенихпУнктiв,ор.u"'мiсцевогосамоВряДУВаннятаВиконаВЧоlВЛаДи.
на сьогоднi вже закуплене необхiдне обладнання, а В рамках даного проекту ми

планусмо його устаткувати (провести необхiднi роботи),

обсяг коштiв, необхiдних для реа-rriзачii проекту - 827,4З2 тис, грн,

. OcHoBHi заходи проекту
1. Провелення булiвельно-монтажних робiт
2. Введення обОскта в експлуатацiю;
3. Звiт про реалiзацiю проекту,

о Очiкуванi результати проекту
перспе*йurr*i 

- 

наслidкамi реапiзацii daHozo проекmу dля ,меu,lканцlв

НовоолеiСанdрiвськоi' mерumорiальноi zpoMadu буdуmь :

покращення iнфраструктури громч1_ шляхом реконструкчiт баскетбольного

майданчика в с.Воло."*. кЗ "Волоська зш I-III ступенiв,

4



групи проекry: реалiзацiя проекту охопить населення с,Волоське - l4l5
цiльовi

осiб.
. обсяг коштiв, необхiдних для реалiзаrrii проекту та джерела його

I фiнансування: о^4 А,rл
Для реалiзачiт проекту необхiдно 82,1,432 тис,грн, закупiвля MaTeplaJIlB та

встановлення баскетбольного майданчика,
Проект передбачае наступнi джерела фiнансування:

1. субвенчiя на iнфраструктуру об,сднаних громад _,744,6820 тис,грн,;

2. Спiвфiнан.у"urr" вiд сiльськоТ рали - 82,750 тис,грн"
. органiзацii-партнериrспiввиконавцi проекrу:

l .новоолександрiвська територiаJIьна громада;

2.Зш_районнагазета.ЩнiпровськогорайонУ-''.ЩнiпроВсЬказоря'';
3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя;

4. Приватнi пiдприемui територiа,гlьноТ громади;

5. Мiсцевi жителi.

2. .Щетальний опис проекту,

2.|.опаспроблемu,нарозв'язанняяко.iспрм,tованuЙпроекm.
НеДосконалiстьспортивноiбазисiльськихшкiлосвiтньогоокрУГУ,скороЧення

кiлькостi молодi, яка займаеться фiзичною культурою i спортом обмеження

фiнансування, яке в свою чергу спричинило занепад матерiапьно-технiчнот бази сутт€во

вплинуло на plBeнb iнтелектушlьного, *уп::1l:ого, фiiичл::: _|":::тку 
людей села,

зниження спортивного рiвня пlдготовки учнlв rIIколи, молОli_л:,'Пu_ i ПР"":a:лл1:

безкультурнот поведiнки, пияцтва, пiдвищення рiвня злочинностiо безпритульностl,

вiдсутностi по"аa, оо a*r" себе та до середовища, цо нас оточуе, а те населення яке

npuin. займатися спортом не мас наJIежних умов,

громала мае Ъоцiально-активну .групу 
молj]дих людей, якi бажають створити

комплекС дозвiллЯ та на своему приклалi iалу"аr" дiтей та молодь до здорового способу

життя. Саме влаштуванп". anopr""no.o "opu 
(баскетбольного майланчика) стане

початковим кроком для реалlзацrt TxHix починань та планiв, Фiзичне виховання вiдiграс

найважливiшу роль у формуваннi здорового способу життя,

проект ,,ua 
-aоцi*ьно-економiчну 

спрямованiсть, с реальна можливiсть його

виконання та вирiшення проблеми в повному обсязi,

2.2. Мета та завдання проекту,

мета: Покращення соцiальнот iнфраструктури ..новоолександрiвськот 
територlальноl

гроМаДишляхомреконстрУкцiТбаскетбольногомайДанчика.Завдання: ._

1.СтвореннясприятлиВихУМоВДляпропаганДи:.ороВо.:.:.::::лбУ.}:''''ГарМонlиного
розвитку особиЪтостi, занять спортом yIHiB школи, жителiв мiкрорайону, молодi

прилеглиХ громад' 
шя формування морально-духовноТ

2. Провелення змагань, TypHipiB, спартакlад, Д 
tахиIцати державнi

особистостi з високим piBHeM фiзичноТ пiдготовки та здатнlстю :

iнтереси Украiни.
3. Створення безпеки життсдiяльностi для Bcix учасникiв навчаJIьно-виховного процесу та

жителiв мiкрорайону, молодi прилеглих громад,

4. Запобiгання скоснню правопорушень у позаурочний час,

2.3. OcHoBHi заходи проекту
1. Провелення булiвельно-монтажних робiт
2. Введення об'екта в експлуатацlю;

3. Звiт про решriзачiю проекту,



2.4. План-графiк реалiзачii заходiв проекту,

r

2.5. очiкуванi кiлькiснi та якiснi результати вiд реалiзачп IIо::::}:;"

якiснi: Покращення iнфраструктури громади шляхом реконструкцll

баскебольного майданчика в с,Волосi*" кЗ "Волоська зш I-III ступенiв,

Кiлькiснi:
1. Побуловано сучасний баскетбольний майданчик вiдповiдно до вимог

зllконодавства.
2. Пiдвищено привабливiсть життя та занять фiзичною культурою та спортом,

3. Знижено piBeHb захворюваностi населення на 30%,

4. З'явилась можливiсть проведення спортивних змагань, TypHipiB; l00%,

5. ЗалIучено дiтей до занять фiзичною культурою i спортом, популяризацiя

здорвого способу житгя; l00%,

6. Створено можливiсть для дорослих

вулиць (З5%) займатися спортом,

7. Створення спортивного майданчику

загальноТ культури населення, зниженню

закрiпленню на селi молодих сiмей,

жителiв (55%), також жителiв сусiлнiх

сприятиме пiдвищенню рiвня фiзичноТ та

рiвня злочинностi та правопорушень,

6

!,жерела фiнансування
(видатки поточнi/капiтальнi)

тис. грн.

l й |i'-партнери
l бюд*е, l

Захid

Тривалiсть
заходу

I етап Йiй.r.""" пiдготовчих робiт та
пеалiзаrriя пDоекту

744,6820 82,750
0

травень -

жовтень
20 1 9р.

ffi".п"rо-монтажнi роботи

Введення обОскта в експлуатацiю

Введення об'скта в експлуатацiю

II етап

0 0

0
Листопад -
грудень
201,1 р

III етап Tli препетrнq пi lтcvМKlB
0 0 0

грудень
20t1 р.

Звiт про реалiзачiю проекту

827,432 744,б820 82,750 0Всього:
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IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
ро кту

нсувАння

4.4. локАльний кошторис

ч. IнФормдцIя про учдсникIв рЕдлIздцli проЕкту
l.Новоолексанлрiвська територiальна громада - .Щнiпропетровська обл.,

.Щнiпропетровський р-н, с. Новоолексанлрiвка вул. Сурсь ка 7 4; тел./факс.

(056) 7 l 2-3 3 -86, Web :http ://dnnovoolekssil.dp. gov. uа

E-mail: novool.silrada@.yandex.ua ; novool.silrada@i.ua ; - зобов'язання вiднаЙти Та

вiдвести територiю пiд спортивний майданчик, реа,riзаuiя проекту, оформлення проектно-

кошторисноi документацii.
2. ЗМI - районна газета.Щнiпровського району -".Щнiпровська зоря",

З. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя -,Щнiпропетровська обл.,

,Щнiпровський р-н, с. Новоолександрiвка вул, Сурська 74; - з.rлучення до проЦесУ

здiйснення проекту, контроль за ходом реалiзачiТ проекту.

vI. додАтки
Iнформачiйний лист
План соцiально-економiчного розвитку.

l.
2.

4.1. зАгАльнии Бю п Е

Найменування заходiв, що
здiйснюватимуться за

проектом

Загальна
BapTicTb
(тис. грн)

ДжеDела фiнансчвання, тис. грн
v пеDшому бюджетному роцi у настyпнi бюлжетнi роки

державний
бюджет

мiсцевий
бюджет

iншi
ччасн и к

и
пDоектч

дерrкавн
ий

бюдrrсет

м lсuеви и

бюдiкеr,

iHttti

Yчасн ики
ll рое Kl }

l. Булiвельно-монтажнi роботи.
827,432 144,6820 82,750

2. Введення об'скта в

експлуатацiю
0 0 0

3. Звiт про реалiзачiю проекту 0 0 0

РдЗоМ:
827,432 144,6820 82,750

4.2. ро: кл Б оджЕтl V зА стАття див TKIB
CTaTTi видаткiв Загальна

сума,
тис. грн.

Джерела фiнансування, тис. гр!ц

ч першомy бюджетному poui ч наступнi бюджетнi роки

субвен uiя
мiсцевий
бюджет

iншi
учасни

ки
проект

д
мiсuевий
бюджет

iншi учасники
п роеlсгу

1. Видатки
споживання:

0 0 0

2. Видатки
розвитку:

82,7.432
(кЕкв
зl32)

744,6820
(кЕкв
зl32)

82,7 50
(кЕкв
Jl32)

РАЗоМ: 827.432
(кЕкв
зl32)

744,6820
(кЕкв
]l32)

82,7 50
(кЕкв
3 lJ2)

4.3. очIкувАнI ЕРЕЛА ФIНА

Щжерела фiнансування
Сума

(тис. грн)

Частка у 7о вiл
загального обсягу

фiнансчвання проекту

l. Фiнансування з державного бюджету 711,б82 0 90%

2. Фiнансування з мiсцевого бюджету 82,750 10%



3. Рiшення про затвердження плану соцiально-економiчного розвитку,

,
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