ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
18.05.2017 № 120

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а
проекту регіонального розвитку який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Програма регіонального
розвитку

Створення Центру безпеки громадян Гуківської
об’єднаної територіальної громади Чемеровецького
району Хмельницької області шляхом реконструкції
будівлі амбулаторії сімейної практики загальної
медицини.

Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: Майдан Незалежності, Будинок Рад
м. Хмельницький Хмельницька обл. 29005
Код ЄДРПОУ 22985083
Управління регіонального розвитку та будівництва
Хмельницької обласної державної адміністрації
Адреса: вул. Грушевського, 87 м. Хмельницький
Хмельницька обл. 29005
Код ЄДРПОУ 39067570
Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»
затверджена постановою КМУ №821 від 07.10.2015 року.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до
Назва завдання Державної
2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
стратегії регіонального
України від 06 серпня 2014 року № 385, насамперед цілі 2
розвитку на період до 2020
«Територіальна соціально-економічна інтеграція і
року, якому відповідає проект
просторовий розвиток», а саме ''Забезпечення комфортного та
безпечного життєвого середовища для людини незалежно від
місця її проживання''- Розвиток системи надання соціальних
послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого
віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні, ветеранів війни
та праці, інвалідів
Гуківська сільська ОТГ(до складу якої входять 8 населених
Регіон(и), територія(ї) або
пунктів)
місто(а), що отримають вигоду
від реалізації проекту
24 місяці

Тривалість проекту

9 000 000 грн.

Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

З місцевого бюджету та з інших
джерел незаборонених законом.

Разом
9 0 0 0 0 0 0 грн.

1 рік

2 рік

3 600 000грн

5 4 0 0 0 0 0 гр н

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна мета: ефективне та комплексне вирішення питання
захисту населення від небезпек
Конкретне завдання: створення центру безпеки громадян.

Цільові групи проекту та
Населення громади 2870 осіб, гості громади.
кінцеві бенефіціари проекту
Очікувані результати проекту Створення центру громадської безпеки, для оптимізації
роботи рятувальників, поліції і швидкої допомоги (на
прикладі європейських країн), що допоможе більш
ефективно і комплексно вирішувати питання, що
стосуються захисту населення від небезпек, які загрожують
життю і здоров'ю громадян
Реалізація даного проекту створить незначну економічну
Економічна та/або бюджетна
вигоду, проекту більш характерна соціальна спрямованість.
ефективність реалізації
проекту (наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

Проект спрямований на соціальний розвиток громади, тому
економічна вигода у даному випадку незначна.
Проект в своїй основі спрямований, перш за все, на
соціальний розвиток громади, що в свою чергу створить
комфортні та безпечні умови для проживання громадян.
Забезпечить рівні можливості для усіх верств населення,
наблизить громаду до європейських стандартів життя.

реконструкція будівлі амбулаторії сімейної практики
Екологічний вплив (наскільки
загальної медицини за адресою: с. Гуків, вул. Подільська, 31
дотичне)
та придбання необхідного обладнання та техніки. не несе
загрози природному довкіллю ні в процесі реконструкції, а
ні після її завершення. Будівельні матеріали та мінеральна
будівельна сировина відповідають чинним нормативам.
Місце під будівництво не потребує вирубки зелених
насаджень.
Основна діяльність за
1Реконструкція будівлі амбулаторії сімейної практикипроектом
загальної медицини за адресою: с. Гуків, вул. Подільська, 31
для розміщення Центру безпеки Гуківської об’єднаної
територіальної громади Чемеровецьког району
Хмельницької області
2 Придбання пожежного, медичного та поліцейського автомобілів
3 Придбання пожежного, рятувального та медичного обладнання
Існуюча система громадської безпеки Гуківської об’єднаної
Актуальність проекту:
територіальної громади не дає змоги в повному обсязі
обґрунтування необхідності,
виконувати покладені на Службу завдання з реалізації
соціально-економічної
державної політики у сфері цивільного захисту,
спрямованості та
забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності
реалістичності виконання
населення, його захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж
проекту
та інших небезпечних подій.

Утримання буде здійснюватись:
приміщення
(комунальні
послуги,
пально-мастильні
матеріали, інше) - з місцевого бюджету громади;
особового складу підрозділу поліції - з державного
бюджету;

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

медичних працівників підстанції екстреної (швидкої)
медичної допомоги - з державного бюджету;
особового складу пожежно-рятувального підрозділу - з
місцевого бюджету громади.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)

4 500, 0

Очікувані витрати на

4 500 ,000

50,0%

послуг іноземного виробника,
які використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
В разі перемоги в конкурсі, буде розроблено проект по
реконструкції об’єкту та отримані необхідні дозвільні
документи

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

Необхідна дозвільна документація буде отримана перед
початком реалізації проекту.

Ініціатор : Хмельницька обласна державна адміністрація
Телефон, факс, електронна
Майдан Незалежності, Будинок Рад
пошта ініціатора (замовника) м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29005
проекту
e-mail: resadma,,adm-km.eov.ua
Замовник: Управління регіонального розвитку та
будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
29005, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, тел/факс
(0382) 76-25-48,76-31-60
e-mail: urrb(2>,adm-km.eov.ua
Керівник
ініціатора проекту,

.
//

голова Хмельницької^блаоиоТ
державної адмініструй /
М.П. (за наявності)
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