
№ 

п/п
Найменування позиції

1

Назва проекту

Адреса об’єкту:

область

район

місто, село, селище

вулиця

будинок

3

Анотація проекту 

(до 5 речень)

4
Загальна кошторисна 

вартість, тис. грн.

5
Залишок кошторисної 

вартості, тис. грн. 

Вартість реалізації проекту у 

2020 році, тис. грн.:

Касові 

видатки до 

2020 року

Передбачено у 

2020 році

Остання дата 

надходження 

бюджетних 

асигнувань

Касові 

видатки в 

2020 році

Потреба у 

додатковому 

фінансуванні для 

завершення 

проекту (у разі 

наявності)

Всього 5124,94

ДФРР 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші бюджетні програми 

(субвенції)
0,00 4048,70 0,00 0,00

Співфінансування

з місцевих бюджетів
0,00 1076,24 11.06.2020 0,00 0,00

Етапи реалізації проекту в 

2020 році

мультифункціональний майданчик 

(гандбол, баскетбол, волейбол)

ремонт відкритої площадки із 

тренажерами

благоустрій території із влаштуванням 

тротуарів та мощення

встановлення електроосвітлення 

мультифункціонального майданчика

Запланована дата реалізації Відсоток готовності

липень-серпень 2020 року

липень-серпень 2020 року

0%

0%

6

7

5124,94

Сумська область

Охтирський район

с.Чернеччина

14

М. Готеляка

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

«Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику для занять ігровими 

видами спорту Чернеччинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу М. В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області, вул. М. Готеляка, 14, с. 

Чернеччина»

5 124,94

Інформація по відповідній позиції

2

липень-серпень 2020 року 0%

липень-серпень 2020 року 0%

Робочим проектом передбачено капітальний ремонт мультиіункціонального 

майданчика для занять ігровими видами спорту із огорожею (гандбол, баскетбол, 

теніс) розмірами 22*42 м, відкритої площадки із тренажерами розмірами 22*14 м 

та 22*18 м, місцями для глядачів, благоустрій території із влаштуванням тротуарів 

та мощення. Електроосвітлення мультифункціонального майданчика.



8

Результативність реалізації 

проекту (обов’язково 

зазначити кількість населення 

на яке безпосередньо проект 

має вплив)

9 Галузь реалізації по ВБ

Замовник будівництва по 

проекту

Відповідальна особа за 

реалізацію проекту

Телефон контактної особи

Ел.пошта

Генеральна підрядна 

організація

Телефон контактної особи

Ел.пошта

12

Актуальні фото змін за тиждень 

у разі наявності змін (не менше 

4)                горизонтальні фото 

10x15

Роботи не розпочаті, фото відсутні

Начальник відділу освіти Жмурко Альона Григорівна

509718940

11

спорт

Відділ освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської 

області

Даний об'єкт є об'єктом соціального значення. Реалізація проекту відповідає 

інтересам жителів громади, оскільки проект спрямований на популяризацію 

здорового способу життя, підтримку на високому рівні спортивних показників, 

формування позитивного потенціалу щодо проведення різного роду заходів, 

пов'язаних із експлуатацією майданчика. Загальна кількість учнів в 

Чернеччинській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.В. Пилипенка 

(опорний заклад освіти) - 174 дитини. Населення с. Чернеччина становить 1 746 

осіб.    

10

osvitacher2018@ukr.net
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