Інф ормаційна ка р тка проекту реї іоііа.тьного р о їв н і ку , я ки й може
реалізовуватися за рахунок ко ш т ів лерж апію го бюджету, отриманих віл
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Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту (в разі
наявності)

Програма регіонального
розвитку

Назва завдання Державної
стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року, якому
відповідаг проект

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 інш их джерел

Загальна (заг альні) та конкретна
(конкретні) цілі проекту

«Впровадження цілої ног о проекту у
Вінницькій області: створення кущових
добровільних пожежних дружин в трьох
населених пунктах Ямпільського району»
Вінницька обласна державна
адміністрація
Вінницька обл., м. Вінниця, вул.. Соборна,
буд. 70, Код С Д Р ІЮ У 20089290
Ямпільська районна державна
адміністрація
Вінницька обл., м. Ямпіль, вуті.
Свободи,! 32 Код СДРІ Ю У 04 051164
1Ірограма регіонального розви т ку
«Розвиток людського потенцієіду»
Напрям 4.1. Люди
Ціль 2. Територіальна соціальноекономічна інтеграція і просторовий
розвиток
Операційна ціль: забезпечення
комфортного га безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від
місця її проживання:
Ямпільський район Вінницької області

10 місяців
6 067 100 гри.
Разом

1 рік

2рік

3 рік

4 853 680 4 853 680
1 213 420 1213 420
Загальна ціль проекту - покращення життя
та безпеки населення району за рахунок
забезпечення оперативності реагування на
екстрені виклики.
Конкретна ціль 1 - створення трьох
кущових добровільних пожежних дружин
в населених іпн кта х Ямпільського району.
Конкретна ціль 2 - придбання нового
пожежного автомобіля для пожежної
частини, передача наявних автомобілів для

Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

О чікувані результати проекту

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інш і економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

добровільних
пожежних
дружин
та
забезпечення
їх
необхідними
спецобладнанням.
Цільовою групою, яка буде безпосередньо
зацікавлена
в
реалізації
проекту,
виступить особовий склад Ямпільського
районного сектор) І У ДСНС України у
Вінницькій
області.
добровольці
у
новоутворених добровільних пожежних
дружинах.
Бенефіїііарами проекту стануть жителі
всього Ямпільського району (близько 40,5
гис. осіб).
Результат 1. 1. Покрашення якості надання
населенню послуг з безпеки, забезпечення
оперативності реагування га ліквідації
надзвичайних
ситуацій,
наближення
людей до вирішення загальносуспільних
проблем.
Результат 2.1.
Зміцнення матеріальнотехнічної бази пожежної частини, на
основі якої будуть проходити навчання
добровольців та забезпечення відповідних
умов для добровільних пожежних дружин.
Економічна
ефективність
реалізації
проекту нолягатиме > збереженні майна,
житлового та нежитлового фонду 39
населених пунктів району у випадку
надзвичайних ситуацій. 1Іроект передбача<
зміцнення
матеріально-технічної
бази
місцевої Державної пожежної частини, що
дасть змогу передати наявну техніку
(пожежний
автомобіль)
кутовим
добровільним пожежним дружинам, для
покращення
можливості
оперативно
реагувати на складні надзвичайні ситуації
в районі.
1Іе передбачено
і
Проект розрахований на всі соціальні
групи населення Ямпільського району.
Реалізація проекту стане визначальним
фактором активізації творчого потенціалу
громади
у
вирішенні
основних
проблемних
питань.
забезпечення
швидкого гасіння пожеж, збереження
комунального
га
приватною
майна.

________
Екологічний вплив (наскільки
_________ дотичне)_________

Основна діяльність за проектом

Актуальність проекту:
обгрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності
виконання проекту

зменшення збитків від наслідків пожеж,
покрашення психолої ічного га морального
мікроклімату в населених пунктах, зняття
соціальної напруги га збереження здоров'я
_і життя людей._
____
Не передбачено
І
____
Вид
діяльності
1.1.
Популяризація
добровільних пожежних дружин
Вид
діяльності
1.2.
Відбір
членів
добровільних пожежних дружин
Вид
діяльності
1.3.
Проведення
навчальних семінарів, тренінг і в. показових
тренувань. Обмін досвідом.
Вид діяльності 1.4. Формування кущових
добровільних пожежних частин
Вид діяльності 2.1. Проведення поточного
ремонту приміщень у трьох населених
пунктах
під
створення
кущових
добровільних пожежних дружин
Вид діяльності 2.2. І Іридбання двох
пожежних автомобілів та спец обладнання
для Ямпільського районного сектору ГУ
ДСНС України у Вінницькій області іа
забезпечення
необхідним
інвентарем
добровільні пожежні дружини
Вил діяльності 2.3. Прийняття на баланс іа
здійснення
державної
реєстрації
автомобілів
Вид
діяльності
2.4.
Забезпечення
добровільних пожежних дружин системою
пожежної сигналізації
Однією із найважливіших проблем району
с
віддаленість
більшості
населених
пунктів від адміністративного центру, а
тому і від усіх послуг шо тут надаються.
Система місцевого самоврядування, на
жаль, не задовольняє потреб суспільства.
На сьогоднішній
день у
більшості
територіальних громад не забезпечується
надання населенню органами місцевого
самоврядування.
утвореними
ними
установами
та
організаціями
високоякісних
і
доступних
адміністративних, соціальних та інших
послуг в сільських населених пунктах. Це
стосується також забезпечення належного

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

захисту населення і територій громад від .
наслідків
надзвичайних
ситуацій
техногенного га природною характеру, в
першу чергу попередження та гасіння
пожеж (тобто створення
в громаді
ефективної системи цивільного захисту).
Адже, в більшості районів області на
території району діє лише одна аварійнорятувальна служба, що ставить під загрозу
життя та безпеку всіх мешканців.
Буде забезпечено співфінансування
проекту в розмірі 20% від загальної
вартості. Проводитиметься постійний
моніторинг та оцінка результатів проекту

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

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

6 067,1 тис. грн.
100%

1!е передбачено

1Іе передбачено

Не потребує
Ініціатор проекту - Вінницька ОДА
тел.. (0432) 59-21-10. тел/ф акс: (0432) 5921-28
e-mail: oda(2£vin.tiov.ua.
http://www.vin.KOv.ua
Замовник проекту - Ямпільська РДА
тел. (0436) 2-13-01, (0436) 2-14-63, факс
(0436)2-13-0!
E-mail: rda v a m p ilfih in .uov.ua

Перш ий за ступн и к голови
В ін н и ц ь ко ї облдержадміністрації
М. П.

/

Л. гижко

