Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році
№
Найменування позиції
п/п
Назва проекту
1

Адреса об’єкту:
область
район
2
місто, село, селище
вулиця
будинок
Анотація проекту
(до 5 речень)
3

Інформація по відповідній позиції
Комплексна реконструкція спортивного майданчика з облаштуванням зони для
воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької
спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, м. Кролевець
Кролевецького району Сумської області
Сумська
м. Кролевець
проспект Миру
2
Реалізація заходів проєкту дозволить створити комфортні умови навчання у закладі
та забезпечить якісний рівень занять фізичною культурою і спортом, залучення
більшої кількості дітей та молоді до занять футболом, проведення активного
відпочинку на вуличних тренажерах та елементах воркауту.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

6 040,192

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

6 040,192

Вартість реалізації проекту у
2020 році, тис. грн.:

Всього

Касові
видатки в
2020 році

Потреба у
додатковому
фінансуванні для
завершення
проекту (у разі
наявності)

0,000

0,000

0,000

6 040,192

0,000

0,000

0,000

0,000

Інші бюджетні програми
(субвенції)

0,000

4 898,596

0,000

0,000

Співфінансування
з місцевих бюджетів

0,000

1 141,596

0,000

0,000

6 ДФРР

Етапи реалізації проекту в
2020 році

7

Касові видатки Передбачено у
до 2020 року
2020 році

Остання дата
надходження
бюджетних
асигнувань

1 . Будівельні роботи по влаштуванню
футбольного поля
2. Влаштування огорожі футбольного
поля
3. Влаштування бігової доріжки
4. Влаштування баскетбольноволейбольної площадки
5. Влаштування площадки для
воркауту

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

липень 2020 року

0%

серпень 2020 року
серпень 2020 року

0%
0%

вересень 2020 року

0%

вересень 2020 року

0%

Спортивний майданчик стане справжнім осередком здорового способу життя не
тільки
для учнів , а і для жителів м. Кролевець. Інноваційна спрямованість проекту
Результативність реалізації
полягає у сприянні подальшого розвитку інфраструктури з метою забезпечення
проекту (обов’язково
8 зазначити кількість населення якісним місцем для проведення занять з фізичного виховання учнів НВК та занять
спортом для всій віковим категорій населення. Учні школи віком від 6 до 18 років
на яке безпосередньо проект
(691 учень)
має вплив)

9 Галузь реалізації по ВБ
Замовник будівництва по
проекту
Відповідальна особа за
10 реалізацію проекту
Телефон контактної особи
Ел.пошта
Генеральна підрядна
організація
11
Телефон контактної особи
Ел.пошта
Актуальні фото змін за тиждень
у разі наявності змін (не менше
12
4)
горизонтальні фото
10x15

Спорт

Управління освіти, молоді, спорту, каультури і туризму Кролевецької міської ради
Діброва Наталія Володимирівна
(05453) 95346
u@otgkrolosvita.gov.ua

