
 КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ для БЮДЖЕТУ УЧАСТІ Баранівської ОТГ 

 

НАЗВА проекту: 

Назва проекту повинна бути короткою і відповідати змісту проекту. Слід уникати 

занадто узагальнених чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень. 

 

ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ 
У яких населених пунктах 

має здійснюватись проект: 
С. Кашперівка 

ОТРИМУВАЧІ вигод від 

проекту, осіб 

Зазначте, хто саме з мешканців «виграє» від реалізації проекту? Приблизно скільки 

таких осіб ?  

- Діти від 9 до 18 років ( в кількості 120 чол.) 

- Мешканці Кашперівського старостинського округу (в кількості  500 чол.)  

Стислий опис 

ПРОБЛЕМИ, на 

вирішення якої 

спрямований проект (до 

100 слів): 

Дайте опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект: 

На території  Кашперівського  старостинського округу  дітям, та підліткам  немає 
де  займатися фізичною культурою та спортом, вони багато часу проводять дома. 
 А дома єдине, чим вони займаються – це комп’ютерні ігри.  
Створення футбольного поля  сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної 
культури населення; викоріненню шкідливих звичок; зниженню рівня 
злочинності та правопорушень серед мешканців Кашперівського старостинського 
округу;  

Очікувані кількісні та 

якісні ПРОДУКТИ 

реалізації проекту: 

Що саме буде отримано у результаті проекту?   

1. Футбольне поле ; 

2. Ворота футбольні; 

3. Встановленні місць для вболівальників ( лавки);  

4,      Встановлення огорожі. 

Ключові ПОКАЗНИКИ 

успішності проекту: 

Визначте не менше 2-3 кількісно вимірюваних показників, значення яких поможуть 

оцінити «чи проект досягнув успіху ?»  Напр. «к-сть людей, які щотижня грають 

футбол зросте з 10 до 20 осіб» 

1. Понад 120 школярів віком від 6 до 18 років будуть грати в футбол ; 

2. Формування фізичного  та  духовного стану здоров’я дітей та молоді ;  

3. Збільшиться кількість тренувань футбольної команди старостинського 

округу . 

4. З кожним тижнем збільшиться кількість людей  які будуть  проводити 

відпочинок граючи в футбол.( з 10 до 20 чол.) 

Основні ЗАХОДИ 

проекту: 

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», 

«організація» і т. д. Заходи повинні вести до досягнення очікуваних продуктів і 

результатів. 

1.  Виготовлення документації на земельну ділянку під футбольне поле; 

2. Підвезення  землі та вирівнювання  поля; 

3.  Закупівля футбольного обладнання та трави; 

4. Встановлення   лавочок та огорожі ; 

5. Проведення футбольного матча між старостинськими  округами. 

ПЕРІОД реалізації 

проекту:  
Приблизно скільки місяців займе реалізація проекту?  

5 (п’ять)  місяців. 

ОБСЯГ фінансування: _____90040_ тис грн.  Деталізація витрат додається згідно шаблону. 

Додаткові ДЖЕРЕЛА 

фінансування: 

Вкажіть, чи окрім коштів «Бюджету участі» Ви плануєте залучити інші  джерела 

фінансування для проекту (внески приватних осіб, грантові кошти тощо). 

Плануються не матеріальні залучення  у вигляді: 20 годин роботи  над посівом 

газонної трави - 10 осіб;10 годин зварювальних робіт – 3 осіб.; 3 години роботи на 

установлення  футбольних воріт – 5 осіб;5 годин роботи на фарбування футбольних 

воріт – 4 осіб.; 20 годин роботи на установлення місця для вболівальників – 5 осіб;50 

годин роботи на встановлення огорожі  футбольного поля – 5 осіб.; плануються  

окрім коштів «БУ» залучити спонсорську допомогу у вигляді  матеріалів:  дошок, 

стовпчиків. 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 

 

 

АВТОР проекту: 

Вкажіть ПІБ автора/авторів, контактний телефон та ел. Адресу 

Муравський Володимир Євгенович -0678384409 тел. 

Степаницький  Володимир Юрійович – 0680458577 тел. 

Муравська Лариса Миколаївна – 0680252031 тел. 



 
 

 
ДОДАТОК ДО КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ - БЮДЖЕТ 

 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
Ціна за 

одиницю, грн. 
Одиниць Вартість, грн. 

Виготовлення документів на земельну ділянку під 
футбольне поле. 

11000 1 11000 

Дискування футбольного поля 46,00 50 сот. 2300 

Підвезення землі 300 41 
машин 

12300 

Вирівнювання поля 6000 1день 6000 

«Газонна трава» 150 160 кг. 24000 

Коткування футбольного поля 6000 1 день 6000 

Труба металева Ф 100 200 48 мт 9600 

Труба металева ф 50 135 17 мт. 2040 

Сітка 
 

6000 пара 6000 

М’ячі 1500 3шт. 4500 

Універсальна мотокоса  
 

5000 1шт. 5000 

Цвяхи будівельні 100 мм 40 8 кг. 320 

Ґрунтовка для металу  160 2 кг. 320 

Краска для металевих труб 160 3 кг. 480 

Електроди  60 3 упак. 180 

    

    

    

    

  Всього: 90040 

 
 

 


