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Інф орм аційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
І Іазва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту

Програма
регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального
розвитку на період до
2020 року, якому
відповідає проект

Спортивна молодь - здорова нація
Міністерство молоді та спорту України
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42
Код згідно з ЄДРПОУ: 38649881
Львівська обласна державна адміністрація
Місцезнаходж ення:м. Львів, вул. Винниченка, 18
Код згідно з ЄДРПОУ: 00022562
Сільський розвиток
Напрям: Підвищення якості життя у сільській місцевості

- надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності
та побуту селян, розмежування політики щодо підтримки
сільського господарства та розвитку сільських територій;
- створення спортивної інфраструктури для занять фізичною
культурою і спортом;
- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового
способу життя та фізичної культури і спорту____________________
Регіон(и), територія(ї) Райони
Львівської
області:
Бродівський,
Городоцький,
або місто(а). що
Жидачівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський,
отримають вигоду від Пустомитівський, Самбірський, Старосамбірський, Стрийський
реалізації проекту
24 місяці
Тривалість проекту
36 238 660 грн
Загальний бю дж ет
проекту
1 рік
Разом
2 рік
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:
6 000 000 грн
6 000 000 грн
12 000 000 грн
з держ авного
бю джету
11 530 519 грн
12 708 141 грн
24 238 660грн, в т.ч.
з інш их дж ерел
обласний бюджет Львівської
області - 10 000 000 грн,
місцеві бюджети (ОТГ) 14 238 660грн
Загальна
ціль. Створення передумов для підвищення якості та
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) формування здорового способу житгя серед сільської молоді
Львівщини.
цілі проекту
Конкретна ціль 7. Розвиток спортивної інфраструктури у
пілотних об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) Львівської
області.
Конкретна ціль 2. Створення умов для підвищення рівня
залучення сільського населення до активного та здорового
способу життя.
Конкретна ціль 3. Популяризація здорового способу життя серед
сільської м олод і.__________ _________________ __________________
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Конкретна ціль 4. Забезпечення належної га ефективної
реалізації проекту.
Щльові групи проекту Ц ільові групи: безпосередніми отримувачами вигод від реалізації
та кінцеві бенефіціари проекту є 36526 осіб мешканців населених пунктів Львівської
проекту
області, у яких будуть встановлені о б ’єкти інфраструктури (з них
11 тис. - молодь).
К інцеві бенефіціари:ои осередковано користь від реалізації
проекту отримають 190216 населення ОТГ Львівської області (з
них близько 57 тис. - молодь). Корисний ефект від впровадження
досвіду пілотних населених пунктів Львівської області в
майбутньому отримають обласні державні адміністрації та
об'єднані територіальні громади інших областей України.
Очікувані результати
• встановлено 25 спортивних майданчиків в ОТГ
проекту'
• придбано та встановлено спортивний інвентар у школах
пілотних ОТГ
• ознайомлено представників ОТГ із кращими закордонними
практиками розвитку спортивної інфраструктури у місцевих
громадах
• проведено 2 спартакіади серед ОТГ Львівської області
• проведено спортивні змагання між школами
• сформована на прикладі Львівської області модель регіональної
політики популяризації здорового способу життя в сільській
місцевості в умовах децентралізації
• проведена промоційна компанія реалізації та результатів
проекту
• створено професійну команду проекту
забезпечено стабільне функціонування офісу проекту
Бюджетна ефективність проекту полягає у зменшенні виграт
Економічна та/або
обласного
бюджету та бюджетів ОТГ на встановлення
бюджетна
споргивних майданчиків та закупівлю спортивного інвентарю для
ефективність
шкіл.
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Реалізація проекту сприятиме досягненню соціального ефекту
Соціальний вплив
шляхом виконання наступних завдань:
(наскільки дотичне)
- підвищення рівня життя населення у сільській місцевості
шляхом створення умов для активного відпочинку;
- популяризації здорового способу життя, що є передумовою
формування здорового працездатного населення;
- підвищення привабливості проживання у сільській місцевості
для молоді та створення передумов для повернення молоді у
сільську місцевість
Не стосується (будівельні роботи здійснюватимуться відповідно
Екологічний вплив
д о державних будівельних норм та не матимуть негативного
<наскільки дотичне )
впливу на довкілля)
Основна діяльність за • проведення відбору підрядників для встановлення споргивних
проектом
майданчиків
• встановлення спортивних майданчиків в ОТГ
• проведення відбору постачальників спортивного інвентарю для
шкіл
• закупівля спортивного інвентарю для 25 шкіл в населених
пунктах ОТГ Львівської області
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• організація ознайомчого візиту представників 25 ОТГ до
Республіки Польща
• організація 2 спартакіад серед ОТГ Львіської області
• проведено спортивні змагання між школами
• розроблення концепції регіональної політики популяризації
здорового способу життя в сільській місцевості в умовах
децентралізації
• проведення інформаційної кампанії проекту
• проведено круглий стіл "Розвиток спорту в сільській місцевості
в умовах децентралізації"
• створено професійну команду проекту
управління проектом
Актуальність проекту: Однією із передумов підвищення якості життя у сільській
місцевості є забезпечення для населення належних умов для
обгрунтування
відпочинку
і
дозвілля,
зокрема
розвитку
спортивної
необхідності,
інфраструктури. Загальносвітовою негативною тенденцією,
соціальнообумовленою швидкими темпами науково-технічного розвитку, є
економічної
зниження рухової активності населення, зокрема і дітей та молоді.
спрямованості та
Гострота цієї проблеми підтверджується включенням формування
реалістичності
здорового
способу
життя
молодідо
ключових
завдань
виконання проекту
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб
життя - здорова нація”, Стратегії розвитку державної молодіжної
політики на період до 2020 року. На території Львівської області
попри успішний досвід реалізації обласної програми “Спортивний
майданчик”, стан матеріально-технічної бази сфери фізичної
культури і спорту у сільській місцевостіне повного мірою
відповідає потребам населення. Забезпеченість населення,
зокрема сільського, спортивним обладнанням та
сучасними
спортивними майданчиками є суттєво нижчим за соціальні норми.
В той же час значна частина існуючих спортивних майданчиків не
відповідає сучасним вимогам.
Усе вищезазначене підтверджує необхідність розвитку спортивної
інфраструктури сільських населених пунктів Л ьвівської області
задля підвищення рівня життя населення та популяризації
здорового способу життя.
Спроможність
Стійкі результати проекту будуть забезпечені шляхом передачі
забезпечити стійкий
придбаних об’єктів інфраструктури (спортивних майданчиків та
результат реалізації
інвентарю) на баланс о б ’єднаних територіальних громад.
проекту
Витрати,пов’язані з утриманням та експлуатацією спортивних
майданчиків, будуть профінансовані з бюджету ОТГ.
Очікувані витрати на
33 800 тис. грн (95 %)
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати
1780 тис. грн (5 %)
назакупівлю товарів.

робіті послуг
інозсмноговиробника,
яківикористовуються
підчас реалізації
проекту(тис. гривень,
І______ відсотків)______ І_______________________________________ ________________________
І Експертний звіт до і Необхідна експертна документація буде виготовлена у хс
проекту будівництва реалізації проекту.
(ким, коли виданий) _________________________________________________________________
Потреба та наявність І Необхідна дозвільна документація буде виготовлена у хо,
необхідної дозвільної реалізації проекту,
документації для
І
реалізації проекту
_________
Телефон, факс~
Тел. (+38) 044 289-03-66
електронна пошта
Тел./факс (+38) 044 289-94
ініціатора (замовника) е-таіі;согге5ропсі@т5т5.gov.ua
проекту'
І
"
Контактна особа від місцевого партнера:
Тел. +38 (0322)357574
e-mail: еки(а!икг.пе(__________

Керівник ініціатора проекту

Я. В. В О Й Т О В И Ч

