ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Капітальний ремонт доріг на території Жирівської
сільської ради Пустомитівського району Львівської
області
Львівська обласна державна адміністрація,
Адреса: 79008, Львів, вул. Винниченка, 18
Код ЄДРПОУ 00022562
Пустомитівська районна державна адміністрація,

Ініціатор проекту
Замовник проекту
(у разі наявності)

Адреса: 81100, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Грушевського, 35
КОД ЄДРПОУ 22420292

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

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Ціль 1
Завдання :
Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах,
покращення транспортної доступності сільських населених
пунктів;
Пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної інженерної
інфраструктури (насамперед автомобільних доріг, телекомунікацій
та інших засобів інформаційного забезпечення, об’єктів
комунального господарства, сфери освіти та охорони здоров’я)
С. Ковярі та с. Милятичі Пустомитівського району Львівської
області

8 місяців

Тривалість проекту

4024929,00 грн.

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного бюджету

4024929,00

4024929,00

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

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

Зальна ціль – сільський розвиток, підвищення якості життя у
сільській місцевості;
Конкретна ціль 1 – проведення тендерних закупівель по
виконанні робіт з капільного ремонту доріг на території Жирівської
сільської ради (вул.Ковирська с.Ков’ярі та вул.К.Устияновича

с.Милятичі) Пустомитівського р-ну Львівської обл.;
Конкретна ціль 2 – початок будівельних робіт з капільного
ремонту доріг на території Жирівської сільської ради
(вул.Ковирська с.Ков’ярі та вул.К.Устияновича с.Милятичі)
Пустомитівського р-ну Львівської обл.;
Конкретна ціль 3 - Провести інформаційну політику для
громади Жирівської сільської ради шляхом залучення місцевих ЗМІ
Цільові групи проекту та Заявник – Пустомитівська района державна адміністрація, Підрядна
кінцеві бенефіціари
організація, Місцевий партнер 1 –Жирівська сільська рада,2 –
проекту
Пустомитівська района рада
Бенефіціари: громада Жирівської сільської ради, с. Ковярі та с.
Милятичі
Очікувані результати
проекту

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

Результат 1.1. Визначення підрядної організації по виконанні
робіт з капільного ремонту доріг на території Жирівської сільської
ради (вул.Ковирська с.Ков’ярі та вул.К.Устияновича с.Милятичі)
Пустомитівського р-ну Львівської обл.;
Результат 2.1. Проведено капітальний ремонт доріг на
території Жирівської сільської ради (вул.Ковирська с.Ков’ярі та
вул.К.Устияновича с.Милятичі) Пустомитівського р-ну Львівської
обл.;
Результат 3.1 Проінформованість населення щодо реалізації
проекту “Капітальний ремонт доріг на території Жирівської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області
Після проведення капітального ремонту доріг не буде необхідності
проводити щорічні видатки з місцевого бюджету на фінансування
поточного ремонту.

Інші економічні вигоди Збільшиться інвестиційна привабливість населеного пункту та
(наскільки дотичне)
капіталізацію земель.

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)
Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності

Реалізація даного проекту зменшить соціальну напругу серед
мешканців села з приводу критичного настрою щодо
незадовільного стану дороги.
Вплив на екологічну ситуацію відсутній

Проведення капітального ремонту комунальних доріг що
складається з підготовчих робіт, влаштування дорожнього одягу,
тротуарів, з’їздів та примикань.
Даний проект є надзвичайно актуальним для селища, оскільки
вулиці в с. Ковярі та в с. Милятичімє важливими в транспортній
мережі Жирівської сільської ради. Покращення дорожнього
покриття збільшить інвестиційну привабливість цього району
зокрема і території Жирівської сільської ради в цілому та зменшить
депресивність цієї території. Також ремонт цих доріг буде сприяти

виконання проекту

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

розвитку фізкультури і спорту та популяризації здорового способу
життя серед мешканців, зніме соціальну напругу, яка склалася через
поганий стан цих доріг на території населеного пункту.
Впровадження даного проекту забезпечить поліпшення безпеки
дорожнього руху, забезпечить захист здоров’я мешканців,
зменшить витрати на поточні ремонти дороги, що призведе до
заощадження місцевого бюджету.
4024929,00 грн.

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

100%

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

немає

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Проектно-кошторисна документація та зведений кошторисний
розрахунок знаходиться на експертизі -

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Потрібна дозвільна документація для реалізації проекту

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Львівська обласна державна адміністрація,
79008, м.Львів, вул.Винниченка,18,
Тел.299-92-05, 261-20-93, admin@loda.gov.ua, http://loda.gov.ua/

Перший заступник
голови Львівської
обласної державної
адміністрації

_____________

Р.Т. Замлинський

(підпис)

(ініціали, прізвище)

