Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат
6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)
Основна проблема – відсутність місця для проведення культурних заходів у
літній час. Перенесення проведення культурних заходів у весняно-літній час
із приміщення клубу на вулицю, дасть можливість залучити більшу кількість
глядачів. Розташування самої сцени знаходиться біля Потоківського Центру
культури та дозвілля, що фактично не передбачає фінансових витрат на
переміщення музичної апаратури та костюмів. Заходи будуть проводитись у
денний час, що дасть можливість зменшити витрати на утримання клубу. На
літній сцені планується встановити екран, де можна буде переглянути в
прямому ефірі, наприклад чемпіонат світу із футболу 2018 року.
7. Мета проекту
Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного
рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб
населення, розвитку закладів культури, залучення до сфери культури
інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не
заборонених законодавством джерел.
Розвиток художньої самодіяльності на території громади, залучення всіх
верств населення до участі у художній самодіяльності, виявлення молодих
талантів під час проведення різних конкурсів.
Організація та проведення районних, обласних конкурсів, тематичних
вечорів на території громади.
8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування
При введенні в експлуатацію літньої сцени в парковій зоні с. Потоки
Кременчуцького району Полтавської області громада отримає:
- можливість на відкритому майданчику проводити культурно-масові заходи;
- залучення учнівської молоді до занять у різноманітних гуртках художньої
самодіяльності;
- зменшення соціальної напруги;
- підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту,
що дасть можливість реалізації інших спільних проектів у подальшому;
- набуття громадою позитивного досвіту у справі залучення жителів до їх
безпосередньої участі у реалізації проектів.
9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись
результатами реалізації завдання)
Проект розрахований на 1800 жителів с. Потоки. Від реалізації проекту
виграють як дорослі так і діти, які приймають активну участь у гуртках

художньої творчості.
10. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)
- отримання декларації про початок будівельних робіт;
- придбання будівельних матеріалів;
- виконання будівельних робіт;
- приймання в експлуатацію об’єкту;
- 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 значно підвищить авторитет громади, підтвердить
її цілковиту спроможність вирішувати комплекс завдань місцевого
самоврядування на сучасному етапі. Проведення заходів на платній основі
збільшить надходження до сільського бюджету, дасть можливість
впроваджувати інші заходи в культурній сфері. Збільшиться рівень охоплення
населення, як дорослих так і дітей, у гуртках культурно-масової діяльності.
12. Орієнтовна загальна вартість проекту
Орієнтовна вартість проекту 98,850 тис. грн, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації, утримання авторського і технічного
нагляду
13. Очікуваний термін реалізації проекту
Очікуваний термін реалізації проекту – 60 робочих днів, з урахування
отримання декларації про початок будівництва
14. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу
Для виконання робіт на об’єкті «Будівництво літньої сцени в парковій зоні
с. Потоки Кременчуцького району Полтавської області» на сьогодні
недостатньо коштів сільського бюджету. На умовах співфінансування даний
проект буде реалізовано, а жителі с. Потоки отримають сучасну літню сцену
для проведення культурно-масових заходів.

15. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
№
п/п

Найменування товарів
(робіт, послуг)

Кількість,
од.

Ціна за
Вартість,
одиницю,
грн.
грн.

1

Улаштування бутобетонного
фундаменту під сцену

56

1100

61 600

2

Засипка ніш сцени піском

98

120

11 760

3

Улаштування сцени із керамічної
плитки

100

110

11 000

4

Улаштування сходів

3

2200

6 600

5

Електромонтажні роботи

1

3 000

3 000

6

Інші роботи

4 890

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

98 850
самоврядування

щодо

