Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат
6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)
Одна із основних проблем – відсутність місць для відпочинку та занять
фізичною культурою і спортом на селі. Реалізація проекту спрямована на
забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення
здоров'я та зменшить соціальну напругу, кількість хуліганських проявів та
інших правопорушень і злочинів серед молоді. На території села проживає
більше 1 500 чоловік. В селі відсутній сільський клуб, місце де молодь могла
проводити свій вільний час. Спортивний майданчик буде доступний для
різних верст населення, доступ до тренажерів безкоштовний. Бажаючі
можуть займатись на тренажерах цілодобово. Спортивний майданчик буде
освітлюватись у нічний час. Заняття на тренажерах дасть можливість молоді
загартуватись, розвиватись фізично та підготуватись до служби в армії,
національній гвардії, поліції. Створення комфортних умов проживання для
громади села – головне завдання проекту. Впровадження проекту – це
згуртування громади навколо вирішення даної проблеми, залучення
додаткових фінансових джерел, створення умов для гармонійного розвитку
кожного члена територіальної громади, поширення досвіду на інші сільські
території району, області, держави.
7. Мета проекту
Виконання вимог ст. 27 Закону України «Про фізичну культуру і
спорт» в частині забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності
та фізкультурно-спортивної реабілітації за місцем проживання та відпочинку
громадян.
Метою проекту є - гарантування рівних прав та можливостей громадян
у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення безпеки життя та здоров'я
осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів
спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, сприяння безперервності та
послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних
вікових груп, утвердження етичних та моральних цінностей фізичної
культури і спорту, створення умов для соціального та правового захисту
громадян у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення підтримки
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування
Введення в експлуатацію антивандального спортивного майданчика:
- вирішить проблему фізкультурно-оздоровчої діяльність серед сільського
населення та створить умови для залучення мешканців села до активних занять
фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
- зменшить соціальну напругу на селі;
- підвищить рівень довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками

проекту, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів в
подальшому;
- населення набуде позитивного досвіду у справі залучення жителів села
до їх безпосередньої участі у реалізації проектів.
9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись
результатами реалізації завдання)
Даний проект розрахований майже на 1500 жителів села Мала Кохнівка. Від
реалізації проекту виграють як дорослі так і діти. Виконуючи вправи на
тренажерах громадяни покращать свій фізичний стан, а молодь підготується до
служби в армії, національній гвардії та поліції.
10. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)
Укладання договору на придбання та встановлення спортивного
обладнання (тренажерів);
Отримання декларації про початок будівельних робіт;
Улаштування фундаментів під тренажери;
Монтаж спортивного обладнання:
- гребний тренажер;
- жим ногами горизонтальний;
- тренажер для преса анатомічний;
- тренажер для м’язів черевного преса;
- прес з упором на руках;
- гиперекстензія;
- турнік;
- бруси;
- батерфляй;
- жим від грудей – верхня тяга;
- стіл з грибком;
- тренажер для м’язів біцепса – тяга важеля.
Приймання об’єкту в експлуатацію;
Отримання декларації про готовність об’єкту до експлуатації.
11. 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.
Успішна реалізація проекту підвищить рівень охоплення дорослих та
дітей фізичною культурою та спортом, підвищить авторитет громади,
підтвердить її цілковиту спроможність найбільш оптимальним чином
вирішувати складний комплекс завдань місцевого самоврядування на

сучасному етапі, а також їх здатність долати проблеми давно очікуване
вирішення яких розтягнулося у часі на дуже тривалий період.
12. Орієнтовна загальна вартість проекту
Орієнтовна вартість проекту становить 98 480 грн, враховуючи
вартість придбання та монтажу спортивного обладнання (тренажерів).
13. Очікуваний термін реалізації проекту
Очікуваний термін реалізації проекту - 30 робочих днів, з урахуванням
придбання та монтажу обладнання.
14. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу
На виконання проекту «Будівництво антивандального спортивного
майданчика в с. Мала Кохнівка Кременчуцького району Полтавської області» на
сьогодні недостатньо коштів сільського бюджету. На умовах співфінансування
даний проект буде реалізовано, а жителі с. Мала Кохнівка отримають сучасний
спортивний майданчик.
15. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
№
п/п

Найменування товарів
(робіт, послуг)

1

Укладання договору на придбання
обладнання (тренажерів)

2.

Підготовка ділянки під місце для
монтажу обладнання (тренажерів)

3.

Улаштування фундаментів під
обладнання (тренажери)

4.

Установка обладнання
(тренажерів)

4.1.

Кількість,
од.

Ціна за
Вартість,
одиницю,
грн.
грн.

12

820,83

9 850,00

Грібний тренажер

1

6 030,00

6 030,00

4.2.

Жим ногами горизонтальний

1

6 480,00

6 480,00

4.3.

Тренажер для преса анатомічного

1

5 760,00

5 760,00

4.4.

Тренажер для м’язів черевного
пресу

1

4 850,00

4 850,00

4.5.

Прес з упором на руках

1

4 950,00

4 950,00

№
п/п

Найменування товарів
(робіт, послуг)

Кількість,
од.

Ціна за
Вартість,
одиницю,
грн.
грн.

4.6.

Гиперекстензія

1

3 960,00

3 960,00

4.7.

Турнік

1

5 940,00

5 940,00

4.8.

Бруси

1

5 130,00

5 130,00

4.9.

Батерфляй

1

13 410,00

13 410,00

4.10.

Жим від грудей – верхня тяга

1

11 520,00 11 520,00

4.11.

Стіл з грибком

1

8 360,00

4.12.

Тренажер для м’язів біцепса – тяга 1
важеля

5.

Налагоджування тренажерів та
введення їх в експлуатацію

12 240,00 12 240,00

Всього
16. Гарантійний лист від органу місцевого
співфінансування та реалізації проекту.

8 360,00

98 480,00
самоврядування

щодо

Гарантійний лист від Потоківської сільської ради щодо співфінансування та
реалізації проекту у 2018 році додається.

