КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
закладу КЗ «Вінницько - Хутірський ліцей
Вінницького району ,Вінницької області»
Дата: 26.04.2021р.

Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Стислий опис проекту

Очікувані результати

Ключові заходи
проекту

Період реалізації
проекту

Скейт - трек «Форсаж»
* великий
□ малий
Метою є встановлення на території шкільного
стадіону багатофункціонального скейт-треку під
відкритим небом де будуть розвиватись:
скейтборд, стрітборд, велоспорт , кикскутеринг, а
молодь буде мати місце для спілкування та
активного відпочинку .
1.Створення сучасного, безпечного простору для
активного відпочинку;
2.Розвиток нових спортивних напрямків;
3.Залучення дітей та молоді до здорового та
активного способу життя.
Екстримальні види спорту зараз дуже популярні
серед молоді, субкультура розвивається і це
позитивно впливає на здоров'я молодого
покоління. Але на жаль, у нашому мікрорайоні
існує повна відсутність упорядкованих зон для
активного відпочинку дітей та підлітків.
Тому рішенням цієї проблеми буде облаштування
скейт - треку під відкритим небом зі
спеціальними конструкціями та спорудами, з
фігурами для виконання трюків, із захисним
парканом та спеціальним покриттям.
Позитивний вплив на соціальну ситуацію і
виховання дітей та молоді, які матимуть місце для
дозвілля. Збільшення кількості учнів , які
займтимуться спортом. Відкриття нових гуртків і
секцій.
1. Підготовка майданчика;
2. Закупка та доставка обладнання;
3. Монтажні роботи;
4. Відкриття Скейт - треку;
5. Відкриття спортивних гуртків.
Червень - жовтень 2021 року.

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Учасники реалізації
проекту
Коментарі
Наявність презентації

287481.4 грн.
Учні, вчителі,батьки КЗ «Вінницько - Хутірський
ліцей Вінницького району, Вінницької області»
На скейт - треку буде розміщена Інструкція з
експлуатації об'єкту.
Так

Наявність фото

Так

Наявність
відеоматеріалів

Ні

Автор (автори) проекту: Швець А.А.(9-Б), Вдовиченко Р.Ю.(9-Б)
(ПІБучня (учнів))

Директ
МП

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВІНННИЦЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
КЗ «Вінницько - Хутірський ліцей
Вінницького району Вінницької області»

№
п/п

.

1

Найменування
витрат
Бенк

Одиниця
виміру
Шт.

Кількість, од.
1

Вартість за
одиницю, грн
69529,63

Всього,
грн
69529,63

Шт.

1

61589,82

61589,82

Шт.

1

23030,09

23030,09

Шт.

1

15214,57

15214,57

Шт.

1

75117,32

75117,32

Шт.

Ю

1800

18000

119

210

25 ООО

3750x3100x1050
2.

Квотер
3750x2500x1050

3.

Фанбокс
1250x3200x500

4.

Гринд бокс
620x3000x350

5.

6

.

7.

Модуль(пол)
3750x12500x150
Огорожа на
конструкції
1250x1250
Влаштування
щебневої подушки
ВСЬОГО:

Дата: 26.04.2021р.

М.кв.

287 481,4

