
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів Громадського бюджету

Г ніздичівської ОТГ 
у 2020 році.

ідентифікаційний номер проекту
{вписує уповноважена особа селищної ради або Координаційної ради) to

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

І. Назва проекту (не більше 20 слів):
« Щасливе містечко »

Облаштування спортивно — відпочинкового майданчика для 
ігрових видів спорту та відпочинку мешканців села Дівчині.

2. Номер і назва завдання з Стратегії розвитку на період до 2025 року 
Гніздичівської об’єднаної територіальної громади, якому відповідає 
проект (Стратегія Гніздичівської ОТГ на офіційному сайті 
Гніздичівської селищної ради)
Стратегічний напрямок
1. Інституційний розвиток освіти, культури та спорту духовного

середовища, патріотичного виховання.
2. Стратегічна ціль -  1.1. Підтримка проектів громадських обєднань,

ініціативних груп. 1.5. Створення умов для розвитку фізичного
виховання та спорту . покрашення матеріально -  технічної бази
спортивно оздоровчих та відпочинкових об’єктів.

3. Адреса об’єкта, якого стосується проект:

Село Лівчиці, вул.. Т. Шевченка 84 ( стадіон с.Лівчиці -  Каштан)

4. Короткий опис проекту (не більше 3-4 речень):
Проект «Щасливе містечко » передбачає облаштування спортивно -  
відпочинкового майданчика для дошкільників, школярів та молоді села 
Лівчиці. Даний проект є початком великого проекту розбудови « щасливого 
містечка » зустрічей і відпочинку мешканців села Лівчиці і Гніздичівського 
ОТГ, також має зблизити і здружити вихованців Лівчицької ЗОНТ 1-ІІст. і 
вихованців Лівчицької спецшколи, що знаходиться на території села. 
Майданчик складатиметься із 3 зон:
1. Спортивно -  гімнастична.
2. Дитячо-ігрова.
3. Волейбольно-футбольна зона.

Основна • ідея -  створення сучасного багатофункціонального 
спортмайданчика для розвитку фізичної культури та фізичного виховання 
дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя.



5. Детальний опис проекту:
- основна мета проекту:
Мета проекту -  це реконструкція та облаштування сучасного спортивного 
« містечка » на території стадіону села Лівчиці, що спонукатиме дітей та 
молодь більш активно займатися спортом, а проведення спортивних заходів 
сприятиме популяризації здорового способу життя.

- проблема на вирішення якої спрямований проект:

і) Створення сприятливих умов для проведення дозвілля дітей та 
молоді.

2} Гармонійний фізичний розвиток підростаючого покоління.
3) Розвиток фізичної культури та спорту.
4) Зміцнення здоров’я.
5) Популяризація здорового способу життя.

Адже « Здорові діти -  здорова нація. »

- перелік заходів передбачених проектом.
і) Створення робочої групи проекту.
2} Підготовка, вибір тендерних комітетів, підписання договорів.
3) Розмітка та підготовка території під облаштування майданчика.
4) Облаштування майданчика.
5} Проведення спортивних змагань з нагоди офіційного відкриття 

майданчика.
- вплив проекту7 на розвиток ОТГ та її громади:

Даний проект у подальшому вирішить проблему зайнятості підлітків, 
підвищить зацікавленість дітей до спорту, зменшить кількість дітей, які 
мають відхилення у фізичному розвитку та підвищить рівень фізичної 
активності мешканців с.Лівчиці, зменшить захворюваність дітей, а також 
зблизить та здружить вихованців спецшколи із мешканцями села 
Лівчиці, адже майданчик буде їх місцем зустрічі і відпочинку.

- - категорія мешканців, на яких спрямовані результати проекту: 
і) Мешканці села Лівчиці та Гніздичівськогої ОТГ.
2} Дошкільник, школярі та молодь села Лівчиці.
3) Особи з особливими потребами, які навчаються у спецшколі.
4} Усі бажаючі займатися спортом.

- 6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- Покращення здоров’я та фізичний розвиток дітей, молоді та мешканців 

села Лівчиці.
- Зайнятість дітей у позаурочний час.



Популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних 
культурно -  оздоровчих заходів для мешканців села Лівчиці.

7. Орієнтовний бюджет проекту:

№
з/п

Статті витрат проекту Орієнтовна
вартість,
грн.

І Віджим від грудей - двійний 16875.00
2 Велотренажер 5875.00
3 Гребний тренажер 6550.00
4 Доставка обладнання 3500.00
5 Монтажні роботи, матеріали 500.00

6 Разом 33.300

8. Список з підписами щонайменше 10 мешканців, що зареєстровані і 
фактично проживають на території Гніздичівської ОТГ та підтримують 
ідею проекту в формі додатку (додаток 1 до Форми проекту).

9. Контактні дані автора (авторів) проекту (додаток 2 до Форми 
проекту), які будуть загальнодоступні, в тому числі для авторів інших 
пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
уточнення інформації, можливих узгоджень і т.д.

ІО.Інші додатки в разі необхідності: - фотографії, які стосуються об’єкта; 
- картографічні матеріали із зазначенням місця реалізації проекту; - інші 
матеріали, які автор вважає важливими для проекту.



Зведена таблиця джерел фінансування проекту 

« Щасливе містечко »

С.Лівчиці вул. Шевченка 84

Джерела фінансування Сума
(тис.грн.)

Статті витрат проекту

Небюджетний внесок автора 
проекту

500,00 Робота, матеріали 
( цемент, пісок, шутер )

кошти фізичних осіб 3 500,00 Доставка
обладнання

кошти спонсора, донора 10 000,00 Співфінансування 
закупки обладнання

Кошти громадського бюджету 
Гніздичівської ОТГ

19 300,00 Закупка
обладнання

Разом 33 300,00



А К Т И В Н А  П Л А Н Е Т А  _  ...._
О c r iv e i^ L a n e r

Берендєєва Олена +380681673061 (Viber,Telegram , W h a ts ^ p )  j?
d ir. acti vepl anet@gma i l  .co m  

activeDlanet.com.ua

facebook

instasram

П/н Наименование Фото Ценз, Грн Кол-во Сумма.Грн

1 Гребний тренажер 6 550,00 1 6 550,00

2 Велотренажер

1

5 875,00 1 5 875,00

3 Жим от груди •Ц 16 875,00 1 16 875,00

Всього Т - 29 300,00
Доставка 3 500,00
Разом 32 800,00





(050)327-11-81 
(095)881-80-80 
(057)715-62-26(факс)
www.kmderland.in.ua

61002, г. Харьков,ул. Свободи, 19/21, 3-й зтаж

Исх. Ms 951/10 от 28 октября 2020 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемьій, Руководитель!

В ответ на Ваш запрос, ниже приводим Спецификацию на интересующий Вас комплект детекого игрового 
оборудования:

№
п/
л

Наименование Ко
Д

Ед

нз
м.

Ко
л -
во

Дена без
НДС

Сумма без 
НДС

1 Карусель "Цветочек" со штурвалом 01
8

шт 1 11 300,00 11 300,00

2 Балансир "Шамаханская царица"

V -
20
2/2

шт 1 4 400,00 4 400,00

3 Комплекс "Универсал" 31
3

шт 1 34 650,00 34 650,00

ВСЕГО (без доставки и установки): 50 350,00
НДС не предусмотрен

Всего на сумму: 50 350 гривен 00 копеек

- Доставка -  5 000,00-6000,00 грн

- Установка 20-25% от стоимости оборудования

- Срок изготовяения - 25 рабочих дней

С уважением, KJNDERLAND

http://www.kmderland.in.ua

