
Бланк-заявка пропозиції (проекту): 8

Назва проекту: Створення музею історії фізичної культури і спорту в місті Конотоп Сумської області

Вид проекту: Великий

Категорія проекту: Спорт

Адреса, назва установи/закладу, будинку: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Ярмаркова, 12,
Автор проекту - Сидоренко Віктор Борисович

Назва установи / закладу: Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Конотопської
міської ради Сумської області

Опис проекту: автор пропонує в приміщенні по вулиці Ярмарковій 12 розмістити тематичні інформаційні
стенди з фотографіями по видам спорту, також  засклені шафи та вітрини з наявним спортивним
інвентарем минулих часів з різних видів спорту, експозицію літератури на спортивно-фізкультурну
тематику як міського, так і загальнодержавного рівня. А також зал спортивної слави міста, де
демонструватимуться фото та бюсти найбільш видатних  спортсменів та спортивних керівників міста.
Пропонує придбання телевізору для демонстрації презентацій на спортивну тематику та новин
фізкультурно-спортивного життя міста.

Проблема: Фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне
виховання та масовий спорт,  є важливим чинником здорового способу життя, профілактики
захворювань,   організації змістовного дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення
умов для всебічного гармонійного розвитку людини. Спорт сприяє досягненню  фізичної  й  духовної
досконалості особистості, виявленню  резервних  можливостей  організму, формуванню патріотичних
почуттів у громадян, особливо серед молоді та позитивного  міжнародного іміджу держави.

Мета проекту: 1.Зберегти історичні дані, щодо зародження та становлення фізичної культури і спорту в
місті Конотоп Сумської області, будівництва спортивної інфраструктури, досягнення конотопських
спортсменів різних рівнів та організації фізкультурно-спортивного руху минулих років.  
2.Активно проводити  серед громадян, особливо серед молоді, пропаганду здорового, активного
способу життя, патріотизму, формування ціннісних орієнтирів, що містять неприйняття шкідливих
звичок.
3.Визначення оптимальних напрямків розвитку фізкультури і спорту в місті (з урахуванням наявної
матеріальної бази), а також способів їх популяризації на сучасному етапі. 
4.Подати приклад містам України щодо збереження своїх історичних традицій у спорті. 
5.Вшанувати пам’ять та досягнення конотопців  на фізкультурно-спортивній ниві.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Пропоную розмістити у виділених
приміщеннях будівлі по вулиці Ярмаркова 12 стенди із тематичними експозиціями по видам спорту.
Передбачити можливу ротацію та заміну. Частину стендів створити придатними для демонстрацій в
інших приміщеннях та на відкритому повітрі під час загальноміських та спортивних свят. Засклені
шафи та вітрини з наявним спортивним інвентарем минулих часів з різних видів спорту, експозицію
літератури на спортивно-фізкультурну тематику як міського, так і загальнодержавного рівня розмістити
в приміщеннях стаціонарно з можливістю використання кімнат для інших фізкультурно-оздоровчих та
культурних  заходів. 
Передбачити створення презентацій, відео для демонстрування на екрані. Залучити до лекторської
роботи щодо висвітлення подій міського спортивного життя ветеранів конотопського спорту, ДЮСШ М.
Маміашвілі, знаних конотопських спортсменів та тренерів на громадських засадах.

Для кого цей проект: 1.	Молодь міста  
2.	Ветерани та ветеранські організації  
3.	Спортивні команди, які приїздять в місто на різноманітні турніри 
4.	Вчителі та школярі учбових закладів на уроках історії рідного краю  
5.	Члени Малої академії наук учнівської молоді під час роботи над своїми проектами



План заходів з реалізації проекту: 1.	Створення плану розміщення стендів та вітрин згідно виділених
коштів 
2.	Їх виготовлення згідно параметрів та наявності місць у приміщеннях  
3.	Робота щодо покращення фотографічних матеріалів  та експонатів, їх систематизація  
4.	Створення презентацій та відео на спортивну тематику   
5.	Ремонт виділених приміщень ( при можливості) 
6.	Встановлення виготовлених стендів, вітрин та розміщення у них експозицій

Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації
проекту: Ключовим показником оцінки результату проекту вважаю розширення пропаганди та
залучення населення міста до активних занять фізичною культурою і спортом на прикладі відомих
спортсменів та спортивних організаторів минулих років. А також  підняття інтересу мешканців до
вивчення та документування історії Конотопу.

Орієнтовна загальна вартість проекту: 99520,0 грн.

Очікуваний термін реалізації проекту: І півріччя 2020 року

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: Не вбачаю

Приклади схожих рішень: Школа № 18 міста Суми, школа №7 міста Конотоп.

Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг) Ціна за
одиницю, грн.

Вартість,
грн.

5. Дизайнерські послуги із редагування фотокарток 2000 2000

4.Кріплення для телевізору 700 700

3.Придбання телевізору для демонстрацій презентацій та фільмів щодо
спортивного життя міста 1.ліберті 43см

9660 9660

2.Виготовлення вітрин для демонстрації експонатів, розміром:
200х120х40см, 3шт

3820 11460

2.Виготовлення вітрин для демонстрації експонатів, розміром:
200х120х20см, 7шт

3100 21700

1.Виготовлення стендів для фотоекспозицій по видам спорту розміром
140х170см, 20 шт

2700 54000

Разом: 21980 99520

Інші додатки:

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.

Ім’я та Прізвище** Контактні дані

Управління економіки Конотоп e-mail: ekonomkonotop@ukr.net
номер тел.: 0544766166


