ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
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

«Університетська телерадіостудія як засіб
формування українського молодіжного
медіапростору регіону»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
м. Київ, проспект Перемоги,10
код згідно з ЄДРПОУ : 38621185
ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка»
92703, Україна, Луганська область, м.Старобільськ,
площа Гоголя,1
код згідно з ЄДРПОУ : 02125131
Загальноукраїнська солідарність

Назва завдання
Забезпечення формування системи навчальних
Державної стратегії
закладів для надання високоякісних освітніх послуг з
регіонального
використанням наявних ресурсів шляхом виконання
розвитку на період до
регіональних планів створення освітніх округів та
2020 року, якому
модернізації мережі загальноосвітніх, професійновідповідає проект
технічних навчальних закладів, у тому числі шкілінтернатів
Регіон(и), територія(ї)
м.Старобільськ, Луганська область, Україна
або місто(а), що
За умови Інтернет розповсюдження інформації,
отримають вигоду від
територія не обмежується Луганською та Донецькою
реалізації проекту
областями, в тому числі тимчасово окупованою
територією.
12 місяців
Тривалість проекту
1 270 000 гривень

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:
з державного
бюджету

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

(грн)

1 270 000

(грн)

(грн)

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

Загальна ціль проекту є створення студентської
навчальної телестудії, яка слугуватиме базою для
якісної підготовки тележурналістів.

Цільові групи
проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Випускники ЗОШ, абітурієнти, студенти, мешканці
міст та сіл України, всі, хто має доступ до мережі
Інтернет.

Очікувані результати
проекту

Університетська телерадіостудія.

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

Проект не передбачає отримання прибутку і
спрямований виключно на вирішення актуальних
проблем студентської молоді та жителів Луганської
області, підконтрольній України.
Зменшення обсягу видатків державного бюджету.
Утримання об'єкта за рахунок власних коштів.
замовника.
Загальна економія витрат на експлуатацію (утримання)
об'єкта фінансування після завершення реалізації
проекту; перехід на новий технологічний уклад.

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Проект призведе до покращення якості та доступності
послуги, на яку вона спрямована; покращення якості
послуг.

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Новітнє обладнання та устаткування для
телерадіостудії призведе до зменшення негативного
впливу на середовища.

Основна діяльність за
проектом
Актуальність
проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціальноекономічної
спрямованості та

Науково-освітня

Актуальність проекту зумовлена необхідністю
розширення кола інформаційних ресурсів мовлення,
адже на території Луганщини наявна незначна кількість
теле- та радіостудій, у тому числі в навчальних
закладах.

реалістичності
виконання проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Утримання об'єкта за рахунок власних коштів.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)

254000грн., 20%

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)

1016000грн., 80%

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Не потребує

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Не потребує

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора
(замовника)
проекту

Замовник:
Телефон: 066-41-26-749
Адреса електронної пошти: tenderlife007@gmail.com

