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ФормА
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об' сднаних територiальних громад

L ЗАГАЛЪНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОi ЗДЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙможЕ рЕАлIзовувАтися зА рАхунок коштIв суБвЕйцii,^*"-
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МIСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАНIlЯ
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та завдання проекту

а:}ва проекту, що може реа_rriзовуватися
рахунок коштiв субвенцii з де
бюджету мiсцевим бюджетам на формування
iнфраструктури об'еднаних територiа_rrьних

майданчика в c,CTapi Кодаки вул.Шкiльна
2-Б КЗ <Старокодацька ЗШ I-П

Новоолександрiвська сiльська
iпропетровського району

rПснення lнших заходiв,
комунаJIьноi власностi.

iнфраструктури Новоолександрi
,риторiа.пьноi громади

нструкцii баскетбольного майданчи
c.CTapi Кодаки.

Завдання:
1. Створення сприятливих умов
ропЕганди здорового способу життя
ермонiйного розвитку особистостi

занять спортом yrHiB школи, жителi
мiкрорайону, молодi прилеглих |ромад.. Проведення змагань, TypHipi
партакiад, для формування MopBJIbHl

lBHoi особистостi з високим piBHeM
чноТ пiдготовки та здатнiстю



державнi iнтереси Украiни.
. Створення безпеки житгедiяльностi
ix учасникiв нав

роцесу та жителiв мiкрорайону,

рилеглих громад.
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1. Анотацiя проекгу.
Назва проекmу: кРеконструкцiя баскетбопьного майданчика в c.CTapi Кодаки КЗ

Старокодацька ЗШ I-II ступенiв>.
Акmушtьнiсmь проекmу: Акryа.пьнiсть проекry поляга€ в тому, що в сучасному

cBiTi, коли прогрес, передовi технологii, екологiчнi проблеми, i весь спосiб життя часто

мають негативний вплив на здоров'я людей, виникае гостра потреба у cTBopeHHi уruов для

фiзичного розвитку пiдростаючого поколiння, для пропаганди здорового способу життя,

занять спортом. Громада мае соцiшlьно-активну групу молодих людей, якi бажають

створити комплекс дозвiлля та на своему прикладi зчrлr{ати дiтей та молодь до здорового

способу життя. Саме влаштування спортивного ядра (баскетбопьного мйданчика) стане

початковим кроком длrя реалiзацiТ ixHix починань та планiв. Фiзичне виховання вiдiграе

нйважливiшу роль у формуваннi здорового способу життя.
проект мас соцiально-економiчну спрямованiсть, е реальна можливiсть його

виконання та вирiшення проблеми в повному обсязi.
На територii Новоолександрiвськоi сiльськоi об'днаноi територiальноi громади

функцiонУе б навчаЛьних закJIадiв. У c.CTapi КодакИ з населеЕНям 1785 жителiв - один

навча-гlьний закJIад. Старокодацька зоШ I-п ступенiв нараховуе 83 учнi однак в

примiщеннi школи немае спортивного залу для занять фiзичною культурою та спортом е

пише пристосована земельна дiлянка пiд спортивний майданчик, однак умови для занять

фiзичною культурою та спортом незадовiльнi - спортивне ядро потребуе вiдновлення та

модернiзацii.
Очiкуванi результати вiд реалiзацii проекry:
1. Вiдновлено та осучаснено баскетбольний майданчик вiдповiдно до вимог

законодавства;
2. Створено вiдкриту лiтню площадку для проведенЕя культурно-дозвlльниХ

заходiв;
3. У батькiв знято зайву психологiчну напругу та тривожнiсть за cBoik дiтей знаючи

що ix дiти проводять свiй вiльний час неподапiк мiсця проживання;
4. Пiдвищено привабливiсть життя та занять фiзичною культурою та спортом;

5. ЗалученО дiтеЙ дО занятЬ фiзичноЮ культурою i спортом, попуJUIризацiя

здорового способу жит,гя; l00%;
6. Створено можливiсть для дорослих жителiв (55%), також жителiв сусiднiх

вулиць (З5%) займатися спортом;
7. Знижено piBeHb захворюваностi населення на 30Оlо;

8. З'явилась можливiсть проведення спортивних змагань, rypHipiB; 100%.

Щiльовi групи проекту. У реалiзацii вищевказаних заходiв зацiкавленi Bci учасники
навчально-виховного процесу Старокодачькоi зоШ I-II ступенiв, громада села та сусiднiх
населених пунктiв, органи мiсцевого самоврядувulння та виконulВчоi влаДИ.

на сьогоднi вже закуплене необхiдне обладнання, а в Рап,Iках даного проекту ми

плануемо його устаткувати (провести необхiднi роботи).
Обсяг коштiв, необхiдних для реалiзацiТ проекту -872.528 тис. грн.

. Основнiзаходи проекту
1. Проведення булiвельно-монтажних робiт
2. Введення об'екта в експлуатацiю;
3. Звiт про реалiзацiю проекту.

о Очiкуванi результати проекту
Перспекmuвнllfollt наслidкамu реалiзацii dаноzо проекmу dля мешканцiв

Новоолексанdрiвськоi mерumорiальноt zромаdu буdуmь :

Покращення iнфраструктури громади шJIяхом реконструкцii баскетбОЛЬНОГО

майданчика в c.CTapi Кодаки КЗ Старокодацька ЗШ I-II ступенiв.

цiльовi групи проекry: реаrriзацiя проекту охопить населення c.CTapi КоДаКи -

1785 осiб.
. обсяг коштiв, необхiдних для реалiзацii проекту та дя(ерела його
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фiнансування:
.Щля реалiзацii проекту необхiдно 872,528 тис.грн. закупiвля матерiалiв та встановлення
баскетбольного майданчика.

Проект передбачае наступнi джерела фiнансування:. Субвенцiя на iнфраструктуру об'еднаних громад - 786,368 тис.грн.;
. Спiвфiнансування вiд сiльськоТ ради - 86,1б0 тис.грн..

. оргапiзацii-партнери,спiввиконавцiпроекту:
1 .Новоолександрiвська територiальна громада;
2. ЗМI - районна г&}ета.Щнiпровського району -"Щнiпровська зоря";
3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя;
4. Приватнi пiдприемцi територiальноi громади;

5. Мiсцевi жителi.

2. Щетальний опис проекту.
2.|. Опuс проблемu, на розв'язання якоi спряJчrованuй проекm.
Недосконалiсть спортивноi бази сiльських шкiл освiтнього окруц, скорочення

кiлькостi молодi, яка зймаеться фiзичною культурою i спортом обмеження

фiнансування, яке в свою чергу спричинило занепад матерiально-технiчноТ бази суггево
вплинуло на piBeHb iнтелектуального, культурного, фiзичного розвитку людей села,
зниження спортивного рiвня пiдготовки учнiв школи, молодi села i привело до
безкультурноi поведiнки, пияцтва, пiдвищення рiвня злочинностi, безпритульностi,
вiдсутностi поваги до сtlп,{их себе та до середовища, що нас оточуе, а те населення яке
прагне займатися спортом не мае належних умов.

Громада мас соцiа.тlьно-активну групу молодих людей, якi бажають створити
комплекс дозвiлrrя та на своему прикладi зЕrлrlати дiтей та молодь до здорового способу
життя. Cш,re влаштування спортивного ядра (баскетбольного майданчика) стане
початковим кроком дrя реалiзацii ixHix починань та планiв. Фiзичне виховання вiдiграе
найважливiшу роль у формуваннi здорового способу життя.

Проект мае соцiально-економiчну спрямованiсть, е ре€шьна можливiсть його
виконання та вирiшення проблеми в повному обсязi.

2.2.Мета та завдання проекту.
Мета: Покращення соцiальноi iнфраструкryри Новоолександрiвськоi територiа.rrьноi
громади шJuIхом реконструкцii баскетбольного майданчика.

Завдання:
1. Створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонiйного

розвитку особистостi, зtlнять спортом yrHiB школи, жителiв мiкрорайону, молодi
прилеглих громад.
2. Проведення змагань, TypHipiB, спартакiад, дJIя формування морtшьно-луховноi
особистостi з високим piBHeM фiзичноi пiдготовки та здатнiстю зчlхищати державнi
iнтереси Украiни.
3. Створення безпеки житrедiяльностi для Bcix учасникiв нtlвчtшьно-виховного процесу та
жителiв мiкрорайону, молодi прилеглих громад.
4. Запобiгання скоенню trравопорушень у позаурочний час.

2.3. Осповнi заходи проекту
1. Проведення булiвельно-монтажних робiт
2. Введення об'екта в експлуатацiю;
3. Звiт про реалiзацiю проекту.

2.4. План-графiк реалiзацii заходiв проекту.
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Тривалiсть
заходу

Захid

Щжерела фiнансування
(видатки поточнi/капiтальнi)

тис. грн.

дБ Мiсцеви
й

бюджет

Органiзацi
i'-партнери

I етап

листопад
20|'7р.

Будiвельно-монтажнi роботи
78б,3б8 87б,lб0

0

II етап

Листопад -
грудень
20|'7 р

Введення об'скта в експлуатацiю
0 0

0

III етап Пiдведення пiдсумкiв

грудень
201.1 р.

Звiт про реалiзацiю проекту 0 0 0

Всього: 872,528
78б,368 87б,lб0

0

2.5. Очiкуванi кiлькiснi та якiснi результати вiд реалiзацii ПРОеКry.

Якiснi: Покращення iнфраструктури громади шJIяхом реконструкцii
баскетбольного майданчика в c.CTapi Кодаки КЗ Старокодацька зш I_II ступенiв.

Кiлькiснi:
1. Побуловано суrасний баскетбольний майданчик вiдповiдно до вимог

законодавства.
2. Пiдвищено привабливiсть життя та занять фiзичною культурою та спортом.

3. Знижено piBeHb захворюваностi населення на 300/о.

4. З'явилась можливiсть проведення спортивних змагtшь, TypHipiB; 100%.

5. ЗалученО дiтеЙ дО занять фiзичноЮ культурою i спортом, попуJIяризацiя

здорового способу житtя; l00%.
6. Створено можливiсть для дорослих жителiв (55%), також жителiв сусiднiх

вулиць (З5%) займатися спортом.
7. Створення спортивного майданчику сприятиме пiдвищенню рiвня фiзичноi та

зага.гlьноi культури населення, зниженню рiвня злочинностi та правопорушень,

закрiпленню на селi молодих сiмей.
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ry. БюджЕт проЕкту

4.2. розкл Бю ЗА СТАТТЯМИ В

IНАНСУВАННЯ

4.4. локАльний кошторис

ч. IнФормАцlя про ).чАсникIв рЕАлIз.tцli проЕкту
1 .Новоолександрiвська територittльна громада -,Щнiпропетровська обл.,

.Щнiпропетровський р-н, с. Новоолександрiвка вул. Сурська 7 4; тел./факс.
(05 6) 7 1 2-З 3 -86, Web :http ://dnnovoolekssil. dp. gov.ua

E-mail: novool.silrada@i.ua ; - зобов'язання вiднайти та вiдвести територiю пiд
спортивний майданчик, реалiзацiя проекту, оформлення проектно-кошторисноi
документацii.
2. ЗМI - районна гzвета.Щнiпровського району -",Щнiпровська зоря",

3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя - .Щнiпропетровська обл.,

,Щнiпровський р-н, с. Новоолександрiвка вул. Сурська 74; - заIrrIення до процесу
здiйснення проекту, контроль за ходом реалiзачii проекту.

й4.1. зАгАльнии Бю проЕкту

Найменування заходiв, що
здiйснюватимуться за

проектом

Загальна
BapTicTb
(тис. грн)

ДжеDела фiнансуванняr тпс. грн
y першому бюджетному роцi у наступнi бюджетнi роки

дерэкавншй
бюджет

мiсцевий
бюджет

iншi
учасник

и
пDоектч

державн
ий

бюджет

мiсцевий
бюдясет

iншi
учасllики
проекту

l. Булiвельно-монтажнi роботи,
872,528 786,3б8 8б,lб0

2. Введення об'скга в
експлуатацiю

0 0 0

3. Звiт про реалiзацiю проекгу 0 0 0

РАЗоМ:
872,528 78б,3б8 8б,lб0

CTaTTi видаткiв

4.3. очIкувАнI ЕрЕлА Ф

Щжерела фiнансування
Сума

(тис. грн)

Частка у 7о вц
загального обсяry

фiнансування
пDоектч

1. Фiнансування з державного бюджету 786,з68 90%

2. Фiнансування з мiсцевого бюджету 8б,l60 l0%



vI. додАтки
1. Iнформацiйний лист.
2. План соцiально-економiчного розвитку.
3. Рiшення про затвердження плану соцiально-економiчного розвитку.
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