ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2015 № 80
(у редакції наказу
Міністерства розвитку громад
та територій України
від 08 жовтня 2019 року № 234)
ФОРМА
технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання

1.2.6.1
Розвиток регіональної спортивної інфраструктури

4. Номер і назва завдання з відповідної
стратегії розвитку регіону, якому відповідає
технічне завдання

1.2.6. Розвиток спортивної та фізкультурнооздоровчої інфраструктури

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація
проектів за технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямовано технічне завдання

Гостомельська селищна територіальна громада

ІІ.1.6 “Формування здорової нації та створення
належних умов для розвитку системи закладів
фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з
інвалідністю”

Протягом
останніх
5-ти
років
Гостомельська громада має постійний позитивній
приріст населення, відповідно населення Гостомеля
збільшилось більш, як на 10 000 осіб. Враховуючи
велику частку молоді в громаді, виникла проблема
в створенні якісної організації фізкультурноспортивних заходів та загальної профілактики
здоров’я жителів громади. Відповідно до
результатів соціологічного опитування 35,94%
мешканців
Гостомельської
селищної
територіальної громади вважають за необхідність
побудувати в громаді споруду для спортивних
цілей – стадіон. Реалізація проекту дозволить
популяризувати здоровий спосіб життя громадян та
активізувати спортивно-масову діяльність в
Гостомельській громаді.
7. Очікувані кількісні результати від реалізації Збільшено кількість осіб, що займаються у
проектів на виконання технічного завдання
спортивних секціях – 350
Збільшення спортивних секціях – 4
Реконструйоване поле за розмірами- 7 140,0 м²
Створено тренувальне футбольне поле- 924,0 м²
Реконструйовано комбінований спортивний
майданчик- 540 м²

8. Очікувані якісні результати від реалізації
проектів на виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного завдання

10. Очікуваний обсяг фінансування проекту з
державного фонду регіонального розвитку
(далі - ДФРР), тис.грн
Обсяг співфінансування проекту з місцевого
бюджету, тис.грн
Обсяг співфінансування проекту з інших
джерел (зазначити), тис.грн

Створено ями для стрибків- 19,3 м²
Покращено освітлення футбольного поля,
тренувального. – 32 світильники прожектори
Створення якісної інфраструктури для занять
фізичною культурою та спортом.
- Укладання договору на проведення будівельних
робіт з підрядною організацією на конкурсних
засадах через систему електронних публічних
закупівель "ProZorro"
- Демонтажні роботи
- Підготовчі (земляні) роботи
-Влаштування основного футбольного поля
(покриття, огородження, монтаж воріт) ;
-Влаштування тренувального футбольного поля
(покриття, огородження, монтаж воріт) ;
- Влаштування бігових доріжок;
- Влаштування майданчику для волейболу та тенісу
(покриття,
огородження,
монтаж
стійок
волейбольно-тенісних);
- Ведення авторського нагляду за будівництвом;
- Ведення технічного нагляду за будівництвом;
- Влаштування дощової каналізації;
-Прокладання мереж зовнішнього освітлення;
Прибирання
спортивного
та
іншого
обладнянання;
- Благоустрій території.
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Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати двох сторінок.
__________
* Заповнюється відповідно до встановлених термінів у стратегіях розвитку регіонів.
{Форма в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 234 від
08.10.2019}

