
КАРТКА ПРОЕКТУ

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів

Назва проекту Велодрайв
Тип проекту Великий
Мета проекту Підвищити обізнаність учнів 8-11 класів щодо правил 

пересування на велосипеді та забезпечити безпечне 
зберігання велосипедів на території школи, шляхом 
проведення інтерактивних лекцій та встановлення критої 
велопарковки

Завдання проекту 1. Підвищення рівня знань школярів щодо правил руху 
на велосипеді

2. Встановлення велопарковки на території школи
3. Популяризація їзди на велосипеді, як виду спорту, 

що покращує здоров’я
Стислий опис проекту Встановлення велопарковок є мінімально необхідною 

інфраструктурою міста, яка сприяє поширенню серед 
населення альтернативного способу пересування, який до 
того ж є екологічно чистим. Згідно проведеного 
опитування у школах більшість учнів не пересуваються на 
велосипедах тільки через те, що їх немає де безпечно та 
зручно залишити біля школи.

Очікувані результати 1. Підвищено рівень знань школярів щодо правил 
пересування на велосипеді, правил дорожнього 
руху, безпеки на дорозі

2. Встановлення велопарковки на території ЗШ №8
3. Зменшення випадків вандалізму щодо велосипедів, 

що належать учням
4. Ріст престижності велоспорту та підвищення 

мобільності молоді
Ключові заходи проекту 1. Погодження місць для встановлення велопарковки

2. Замовлення і виготовлення велопарковки
3. Серія інтерактивних лекцій для учнів 8-11 класів на 

тему безпечного пересування на велосипеді та 
правил дорожнього руху (як елемен просвітницької 
тематики проекту)

4. Встановлення велопарковки на території ЗШ №8 (як 
елемент інфраструктурної тематики проекту)

5. Наймасовіший велопробіг серед учнів шкіл за 
участю вчителів (як елемент оздоровчо-спортивної 
тематики проекту).

Період реалізації проекту Серпень-листопад 2019 року
Вартість проекту, тис.грн. 98000 грн

Учасники реалізації 
проекту

1. Учні 8-11 класів (162 учні на 18-19 н.р.)
2. Вчителі школи
3. Батьки учнів задіяних у реалізації проекту
4. Залучені спеціалісти (консультанти)



Коментарі Школи не обладнанні велопарковками, через що учні та 
відвідувачі шкіл або взагалі відмовляються від можливості 
використовувати велосипеди для відвідування школи, або 
вимушені паркуватись у непристосованих для цього 
місцях, що зазвичай сприяє безперешкодному псуванню 
або викраденню велосипедів.

Наявність презентації
Наявність фото

Наявність відеоматеріалів

Франчук Юрій Володимирович 

Касіяненко Г анна Анатоліївна



Кошторис проекту 

Учасники конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за 
одиницю,гри Всього, грн

1.
Капітальний 

ремонт території 
із влаштуванням 

велопарковки

м2 12 98000

2. ВСЬОГО: 98000
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