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
Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
Сумської області вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району
Сумська
Сумський район
с. Стецьківка
вул. Шкільна
5
Про сучасний, якісний шкільний стадіон 318 учнів мріють з 2008 року. Завдяки
системному поєднанню урочної форми занять фізичною культурою та позакласної
спортивно-масової роботи вихованці мають значні спортивні досягнення –
неодноразові перемоги в районних, обласних, всеукраїнських спортивних
змаганнях.
Реалізація положень Нової української школи визначає, що діти мають займатися
спортом у сучасних та комфортних умовах. Тільки так можна виховати здорових та
сильних громадян, які в майбутньому змінюватимуть країну.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

6 273,785

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

6 204,677

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

Всього

Касові видатки Передбачено у
до 2020 року
2020 році

69,108

6 204,677

0,000

5 584,209

Інші бюджетні програми
(субвенції)

0,000

Співфінансування
з місцевих бюджетів

69,108

6 ДФРР

Етапи реалізації проекту в
2020 році

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

620,468

0,000

0,000

30.05.2020

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

липень 2020 року
серпень 2020 року

0%
0%

7 1 . Будівельні роботи по влаштуванню
футбольного поля
2. Влаштування бігової доріжки

Результативність реалізації
проекту (обов’язково
8 зазначити кількість населення
на яке безпосередньо проект
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

Сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту, а в результаті
покрашення стану здоров’я; покращення естетичного вигляду спортивної
інфраструктури Стецьківського ЗЗСО; підвищення якості роботи спортивних
факультативів, гуртків і секцій; покращення спортивно-оздоровчої роботи серед
дітей, молоді та людей зрілого віку, забезпечення належних умов для розвитку
фізичної культури та спорту, підвищення якості життя та добробуту населення.
Сприяння формуванню позитивного ставлення громадян до фізичної культури і
спорту. Кількість населення на яке проєкт має вплив - 3,7 тис. мешканців.
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

