Форма інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який
може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Modern-bibliohub в селищі Козова вул.
Гвардійська, 6, Тернопільська область
(реконструкція).

Ініціатор проекту

Тернопільська обласна державна адміністрація,
46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8
Код ЄДРПОУ: 00022622
Козівська районна державна адміністрація, вул
Грушевського, 38 код ЄДРПОУ 04058367
kozova.rda@gmail.com

Замовник проекту
(у разі наявності)
Програма регіонального
розвитку

Програма регіонального розвитку “Сільський
розвиток” Напрям 4.2. - Підвищення якості життя у
сільській місцевості
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Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект

Проект відповідає завданням Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року.

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного
бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Козівський район Тернопільська область

Ціль 1. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток.
Завдання. Соціокультурний розвиток. Забезпечення
належного
функціонування
сільських
закладів
культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та
малих міст.

36 місяців
3937319 грн.
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

1318069 1447185грн 978816 грн.
грн.
196866(грн.) 69373(грн.) 72359(грн.) 51517(грн.)
Поліпшення якості життя населення.
Переобладнання пострадянської традиційної
бібліотеки в сучасний центр надання культурних,
освітніх та інших послуг для інтелектуального та
духовного розвитку населення
- педагогічний колектив та учні опорної Козівської
Цільові групи проекту та
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, інших навчальних закладів
кінцеві бенефіціари
селища і району;
проекту
- учасники молодіжних об’єднань «Пласт»,
Благодійного фонду «Світ дітей», гуртківці
Козівського дитячого парку «Лісова пісня»,
дитячого зразкового театру «Дивосвіт»;
- влада, яка зацікавлена у надходженні
інвестиційних коштів для вирішення питань і
зменшення витрат з місцевого бюджету;
- жителі селища Козова і навколишніх сіл.
Очікувані результати
Створення різноманітних умов для всебічного
проекту
розвитку населення
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

3740453грн.

Економічна
ефективність
проекту
буде
виражатися:
- в економії коштів місцевого бюджету, які
будуть спрямовані на впровадження інших
проектів розвитку селища і району;
- діяльність за проектом не передбачає
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Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної

формування і розвитку джерел надходження
до місцевого бюджету;
- впровадження
проекту
позитивно
позначиться на місцевому бюджеті, оскільки
дозволить заощадити видатки місцевого
бюджету, а також запровадити платні
послуги, що може надавати бібліотека,
згідно законодавства.
Впровадження проекту передбачає значні
витрати, які в подальшому виправдають себе і
забезпечать економію в розмірі 40% бюджетних
коштів на оплату за енергоносії бібліотеки та
створять новий рівень комфорту для
користувачів.
Комплекс заходів з енергозбереження дозволить
утримувати сталий температурний режим в
приміщенні (16-20 градусів), ощадливо
використовувати енергоносії та сприятиме
зменшенню споживання теплової енергії. Це все
допоможе зекономити бюджетні кошти в сфері
комунальних послуг, що в грошовому вигляді
складає: 40 000 грн. (теплоенергія), 5 000 грн.
(електроенергія) в рік.
Соціальна ефективність реалізації проекту
виразиться:
- у підвищенні якості життя людей;
- у підвищенні соціальної ролі бібліотеки в
житті громадян;
- значною мірою вплине на підвищення якості
та різноманітності послуг (квести, диспути,
майстер-класи, презентації, семінари);
- модернізацію роботи інших закладів
культури.
Вигоду отримають більше 38,0 жителів
селища і району.
Екологічний вплив на довкілля буде невеликий і
належатиме до категорії А – з невеликим
негативним впливом на навколишнє середовище.
Надання населенню якісно нових бібліотечних
послуг задля сталого розвитку України
Актуальність проекту полягає у створенні умов
для надання якісно нових бібліотечних послуг на
рівні сучасних вимог для населення району.
Розвиток якісної соціальної інфраструктури
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спрямованості та
реалістичності
виконання проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для

створює більш привабливі умови для поліпшення
якості життя людей.
Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток
інфраструктури селища за рахунок відновлення
об’єкту культури.
Суб’єкти підприємництва будуть залучені до
виконання робіт (послуг) за проектом проведення
ремонтно-будівельних робіт.
Громадські організації, що підтримують дані
заходи, на прикладі впровадження проекту,
отримають позитивний досвід можливостей
місцевої влади у вирішенні проблем щодо
модернізації громадських приміщень.
Власником матеріальних продуктів, отриманих за
результатами проекту буде територіальна громада
сіл і селищ Козівського району, форма власності –
комунальна.
Реалізація даного проекту покращить комунальні
умови функціонування бібліотеки нового типу,
сприятиме
розвитку,
ефективному
обслуговуванню, як користувачів бібліотеки, так і
розвитку культурної інфраструктури селища і
району.
3149855,2 грн. (80,0 %)

787463,8 грн. (20,0 %)

1. Виданий філією ДП «Укдержбудекспертиза» у
Тернопільській області (30.08.2017р.)
2. Приватне підприємство «Тернобудтехексперт»
(18.09.2017р.)
Проектно-кошторисні документації, експертні
висновки, енергетичні паспорти, а також будуть
виготовлені дозволи на початок будівельних
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