ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Комплексне покращення умов навчального процесу
Назва проекту
Музиківської загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів із
використанням новітніх технологій.
Херсонська обласна державна адміністрація
Ініціатор проекту
Код ЄДРПОУ: 00022645
КОАТУУ: 6510136900
Адреса: 73003, Херсонська обл.,
м. Херсон, Суворовський р-н,
площа Свободи, буд. 1
Білозерська районна державна адміністрація, код ЄДРПОУ
Замовник проекту
04059993. Місце знаходження: 75000 вул. Свободи, 87,
(у разі наявності)
смт Білозерка, Білозерського району Херсонської області
Розвиток сільських територій:
Програма
• Поліпшення
інформаційно-освітньої,
соціальної
регіонального розвитку
інфраструктури сільської місцевості (дошкільні заклади,
школи, пошта, установи та заклади соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) тощо)
• Створення (поліпшення) умов для повернення молоді у
сільську місцевість (профорієнтації молоді; навчання
додатковим або новим навичкам; створення точок
доступу до Інтернету; молодіжні клуби за інтересами;
спортивні об’єкти тощо);
Розвиток людського потенціалу:
• Забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та
нагромадження людського капіталу;
• забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і
творчого потенціалу через систему освіти та навчання
протягом життя.
Назва завдання
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
Державної стратегії
розвиток, модернізація системи освіти
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає
проект
Музиківська об’єднана територіальна громада, Херсонська
Регіон(и), територія(ї)
область
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
1 рік
Загальний бюджет
проекту
6 910 047,00,00 гри.
1 рік
Разом
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
6910047, 00 гри.
з державного бюджету (гри)

2 рік

3 рік

(гри)

(гри)

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

(гри)

(грн)

(гри)

Загальна ціль:
Покращення умов навчального процесу Музиківської ЗОШ
шляхом
впровадження
комплексу
заходів
із
енергоефективності, підтримки санітарно-гігієнічних норм
закладу та спортивного розвитку школярів.

Конкретні цілі:
1. Інформування громадськості про хід реалізації проекту.
2. Підвищенння енергоефективності будівлі школи.
3. Підтримка санітарно-гігієнічних норм у закладі.
4. Спортивний розвиток школярів.
Цільові групи: учні та їх батьки, працівники
Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари Музиківської ЗОШ.
Бенефіціари: Музиківська сільська рада, Херсонська
проекту
обласна державна адміністрація, Управління освіти, науки та
молоді обласної державної адміністрації.
1.Проведено інформаційну кампанію з ходу реалізації
Очікувані результати
проекту.
проекту
2. Проведено
термосанацію
будівлі
школи
із
термомодернізацією даху.
3.
Проведено реконструкцію їдальні школи.
4. Збудовано спортивний майданчик із штучним покриттям.
Завдяки впровадженню енергоефективних технологій
Економічна та/або
бюджетна ефективність бюджетна ефективність складе - 2 , 1 млн. грн. в рік
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:

1. Економія електроенергії на опалення будівлі школи на
10%.
2. Зменшення витрат споживання теплоенергії на опалення
будівлі на 12% на рік.
1. Збільшення комфортності приміщень.
2. Покращення якості умов життєдіяльності для членів
навчально-виховного процесу Музиківської ЗОШ.
3. Відповідність санітарним стандартам та нормам.
4. Забезпечення належних умов для занять спортом.
1. Зменшення викидів СО2 в навколишнє середовище на
22% в рік.
1. Проведення презентації проекту на загальних зборах
громадян.
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
3. Проведення державної експертизи проекту.
4. Затвердження проектно-кошторисної документації на
сесії сільської ради.
5. Проведення термоса нації будівлі із заміною покрівлі.
6. Реконструкція їдальні.
7. Будівництво спортивного майданчика із штучним
покриття.
8. Проведення енергоаудиту.
Подальша
експлуатація
будівлі
Музиківської

обґрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

загальноосвітньої школи в існуючому стані нерентабельна, не
відповідає багатьом міжнародним стандартам. Конструкції
стін не відповідають сучасним вимогам по опору
теплопередачі. У зв’язку із довготривалою експлуатацією, дах
будівлі
потребує
капітального
ремонту,
негайного
впровадження енергозберігаючих засобів. їдальня закладу має
застарілу матеріало-технічну базу, тому потребує оновлення. В
селі відсутні спортивні майданчики із сучасним спортивним
оснащенням. Проектом передбачено будівництво футбольного
майданчика із штучним покриттям.
Подальше утримання об'єкта за рахунок коштів місцевого
бюджету.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту
6 910 047, 00 грн
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)
Проведення державної експертизи входить до діяльності в
Експертний звіт до
рамках впровадження проекту.
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Проведений енергоаудит ТОВ «Енергосервісна компанія
Потреба та наявність
необхідної дозвільної «Гарант», 2013 р. Розроблений робочий проект з термоса нації
будівлі школи. Є потреба у розробці робочого плану з
документації для
термомодернізацїї даху.
реалізації проекту
тел. (05547) 3-38-84,
Телефон, факс,
електронна пошта: Ьга-Ьі102 @кЬос1а.§оу.иа.
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту
а ., •'

аСЬКА о

А. А.Гордєєв
(ініціали, прізвище)

