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
Будівництво спортивного майданчику з футбольним полем зі штучним покриттям
на території Попівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради
Сумської області по вул. Братів Ковтун, 3 в с. Попівка Конотопського району
Сумської області
Сумська
Конотопський район
с. Попівка
вул. Братів Ковтун
3
Будівництво спортивного майданчику з футбольним полем зі штучним покриттям
на територій Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» необхідно для якісної
фізичній підготовці учнів НВК, можливості проведення футбольних матчів,
тренувань та змагань, культурно-масових заходів для розвитку спортивної культури
молоді. . Це буде база для тренувань команд, проведення районних, обласних
змагань.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

8 960,122

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

8 922,122

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

Всього

38,000

8 922,122

0,000

6 245,485

Інші бюджетні програми
(субвенції)

0,000

Співфінансування
з місцевих бюджетів

38,000

6 ДФРР

Етапи реалізації проекту в
2020 році

7

Касові видатки Передбачено у
до 2020 року
2020 році

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
6. Придбання обладнання

Остання дата
надходження
бюджетних
асигнувань

Касові
видатки в
2020 році

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 676,637

0,000

0,000

30.05.2020

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

липень 2020 року

0%

серпень 2020 року
серпень 2020 року

0%
0%

вересень 2020 року

0%

вересень 2020 року
жовтень 2020 року

0%
0%

Проект поширить дію на 219 учнів НВК та 3747 осіб населення с.Попівка і трьох
прилеглих населених пунктів. Спортивний майданчик стане справжнім осередком
Результативність реалізації
здорового способу життя не тільки для учнів НВК, а і для жителів усього
проекту (обов’язково
Конотопського району. Інноваційна спрямованість проекту полягає у сприянні
8 зазначити кількість населення
подальшого розвитку інфраструктури села, з метою забезпечення якісним місцем
на яке безпосередньо проект
для проведення занять з фізичного виховання учнів НВК та занять спортом для всій
має вплив)
віковим категорій населення.

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

Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації
Ревнівцева Олена Юріївна
098-356 13 04
kap-bud@sm.gov.ua

Роботи не розпочались, фото відсутні

