
Додаток 1 до Положення про Громадський 
бюджет Г ніздичівської ОТГ

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Громадського бюджету Гніздичівської ОТГ 
У 2020 році.

Ідентифікаційний номер проекту (вписує уповноважена особа 
селищної пади або Координаційної ради) O d

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Доукомплектування спорткомплексу “Руда”

2. Номер і назва завдання з Стратегії розвитку на період до 2025 року 
Гніздичівської об’єднаної територіальної громади, якому відповідає 
проект (Стратегія Гніздичівської ОТГ):
Стратегічний напрям 1. Інституційний розвиток, підвищення освітнього, 
духовного та культурного рівня, збереження традицій.
1.5. Створення умов для розвитку фізичного виховання та спорту: - 
покращення матеріально-технічної бази спортивнооздоровчих та 
відпочинкових об’єктів; - підтримка діяльності спортивних розвиткових, 
відпочинкових, освітніх та культурних об’єктів та об’єднань мешканців 
(клубів, секцій, організацій) при проведенні місцевих олімпіад, турнірів, 
змагань, спортивно-патріотичних змагань, акцій, ін. форм заходів. 
Стратегічний напрям 4. Забезпечення високих соціальних стандартів 
населення.
Сприяння реалізації програм здорового способу життя. Забезпечення 
фінансової підтримки діяльності спортивних секцій. Проведення заходів 
превентивного виховання на забезпечення високих моральних рис, 
подолання шкідливих звичок і навичок, моделей стимулювання здорового 
способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

3. Адреса об’єкта, якого стосуться проект:
Село Руда, вул. Ринок



4. Короткий опис проекту (не більше 3-4 речень):
Проект передбачає доукомплектування спорткомплексу “Руда”, який 

відповідатиме сучасним нормам для повноцінного фізичного розвитку 
мешканців громади, зокрема дітей та молоді; оснащення його сучасним 
ефективним обладнанням; покращення умов занять та тренувань.

5. Детальний опис проекту:
-  основна мета проекту: Формування здорового способу життя у дітей 
та молоді, відродження інтересу до спорту у жителів територіальної 
громади. Мета також передбачає популяризацію фізкультури та спорту 
серед молоді й розширення середовища для фізичного розвитку 
мешканців громади.

-  проблема на вирішення якої спрямований проект: Всебічний розвиток 
особистості передбачає розумовий та фізичний аспект. Велику частку 
впливу на здоров’я має стан та розвиток фізичних здібностей. Для 
зміцнення фізичного здоров’я необхідні відповідні умови, зокрема 
сучасний і безпечний спорткомплекс. Звісно, попередній проект дозволив 
розпочати процес комплектування спортивного комплексу. Йдеться про 
готове приміщення та тренажери. Однак, на жаль, обмеженість наявного 
спортивного інвентаря не дозволяє проводити ефективні тренування, тим 
більше у трупах, та повноцінно займатися фізкультурою чи будь-яким 
видом спорту.

-  перелік заходів передбачених проектом:
1) придбання, доставка і встановлення лавок для пресу
2) придбання і доставка штанги (1,7 м)
3) придбання і доставки гантельного набору (30кг)
4) придбання і доставка дисків для кросфіту (25кг)
4) придбання, доставка і встановлення шафок для переодягання
5) придбання і доставка столу

-  вплив проекту на розвиток ОТГ та її громади:
Значно зросте увага до фізичного виховання й спорту. Мешканці громади 
зможуть не тільки покращити свої функціональні можливості та 
відкинути чинники, що мають негативний вплив, але й перешкодити 
розвитку певних захворювань, стати більш стійкими до навантажень та 
досягти вагомих результатів у окремих аспектах спорту.



-  категорія мешканців, на яких спрямовані результати проекту:
Діти, молодь та дорослі, що зацікавлені фізкультурою, спортом та 
здоровим способом життя.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Загалом проект повинен посприяти активізації здорового способу життя, 

відкидання негативних звичок; відкриттю гуртків та спортивних секцій для 
розвитку дітей та молоді; можливості займатись спортом усім мешканцям 
громади. Більш того, новий спортивний інвентар збільшить варіативність й 
ефективність тренувань, а мебельні облаштування (шафки, стіл) мають 
забезпечити комфортне середовище.

7. Орієнтовний бюджет проекту:
№ з/п Статті витрат проекту Орієнтовна 

вартість, гоп.
1 Придбання лавок для пресу (2 шт.) 2440,00
2 Придбання штанги (1,7 м) 1368,30
3 Придбання гантельного набору (30кг) 3496,60
4 Придбання дисків для кросфіту (25 кг) 4844,00
5 Придбання шафки для переодягання 2395,00
6 Придбання столу 1875,00
7 пдв 3283,78
Всього: 19703

Зведена таблиця джерел фінансування проекту
грн

Джерела фінансування Сума

Н ебю дж етний внесок автора проекту 4925.75 1/4
кошти фізичних осіб 3925.75
кошти спонсорів, донора
робота, матеріали 1000

Кош ти гром адського бю дж ету ■ 14777.25 3/4
Усього 19703



Товар відвантаж ується з і  складу т ільк и  того г іп ер м а р кет у , д е  було  зам овлено  
товар і  на р о зр а хун к о ви й  р а х у н о к  я к о го  було  перераховано  кошти. (т) ЕПІЦЕНТР
Увага! Оплата цього рахунку означає згоду з умовами постачання товару. Товар відвантажується по факту зарахування коштів на розрахунковий раху 
постачальника, самовивозом, при наявності доручення та паспорту. ТОВ "Епіцентр К" має статус платника податку на прибуток на загальних засадах 
ставкою 18% до об'єкта оподаткування.

Рахунок №C4t/ST-0009607 в і д  22.10.2020
Продавець: ТОВ "Епіцентр К"
Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, б-К;
Код ЄДРПОУ 32490244, ІПН 324902426531, № свід. платника ПДВ 100334701.

Реквізити
IB A N : U A 5 6 3 8 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 4 3 9 2 1 5
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, Київ

Угода: Договір поставки

С к ла д  в ід в а н т а ж е н н я  т о ва р у  
"Будівельно-господарський 
гіпермаркет "Епіцентр К" м. 
Стрий
82400, м. Стрий, Львівська 
обл., вул. Олега Ольжича, 18 
mail:
st.beznal@epicentrk.com

ЗАЛИШ ВІДГУК!
Ми прагнемо 
стати кращими!

Платник: Основний роздрібний покупець, єдрпоу Одержувач: той самий
/ / .

I BAN :

Товар по рахунку зарезервовано на три дні до та 3 дні{в) після оплати.
№ А ртикул Ш тр и х ко д К о д

У К Т З Е Д

Н ай м ен у ван н я К іл ь к ість О д.

ним.

Ц ін а

(б ез П Д В )

С ум а 

(б ез П Д В )

і 11717011 4820124570304 9506919000 Лавка для пресу Еліт ST 001.3 Inter 
Atletika

2.000 шт 1220.00 2 440,ОС

2 11713409 2211713409013 9506919000 Гантельний набір 2 х 15 кг (ЗО кг) Neo 
Sport

4.000 шт 874.15 3 496,60

3 11713071 2211713071012 9506919000 Гриф 30*1700мм 2.000 ШТ 684.15 1 368,30
4 80851682 8717842030011 9506919000 ЧВ-Дискдля кросфіту 25кг 14TUSCF060 

Bumper Plate Tunturi AW1819
2.000 шт 2422.00 4 844,00

5 40512120 2240512120010 9403 Шафа для одягу одинарна ОШ1 
300x500x1800,колір сірий

2.000 шт 1197.50 2 395,00

6 80365907 2280365907017 9403401000 Стіл письмовий кутовий універсальний 
В-16 дуб крафт білий-білий ALBA

1.000 шт 1875.00 1 875.0С

■ObVc
Автор документу: Чегура Оксана Володимирівна 
Всього найменуваннь 6 на суму 19 702,68

Б у х га л т ер

Для отримання товару покупець при собі повинен мати доручення, свідоцтв 
засвідчує особу.
Рахунок дійсний для сплати протягом трьох банківських днів

і // /  О  
/ /  ф
1/ ь- f a t
1 °68 копійок
11 л  \\ ю
U k \  '° mттацетуоШ

W i

подач
іиуТ'

З 283,78 
19 702,68

Чегура Оксана Володимирівна

та документ, що

УВАГА!!! Прохання в призначенні платежу в платіжних дорученнях на початку обов'язково вказувати номер 
документа: Рахунок•№C4t/ST-0009607 від 22.10.2020

Уразі оплати рахунку приватною особою, товар отримує особисто платник з паспортом і копією 
паспорту або довірена особа з нотаріально завіреною довіреністю.

Автор друку: Чегура Оксана Володимирівна 22.10.2020 у 12:00.26
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