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

Назва проекту

Реконструкція будівлі котельні з метою створення єдиного
освітньо – культурного спортивного комплексу в м. Овруч
Житомирської області

Ініціатор проекту

Житомирська обласна державна адміністрація
10014 м. Житомир,
майдан ім. С.П.Корольова, 1
код ЄДРПОУ 00022489

Замовник проекту
(у разі наявності)

Овруцька районна державна адміністрація
Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 31а
код ЄДРПОУ 04053401

Програма
регіонального
розвитку

Розвиток людського потенціалу/ Люди

Назва завдання
Державної стратегії
Створення умов для продуктивної праці населення,
регіонального
запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують
розвитку на період розвиток регіонів, територіальна соціально – економічна
до 2020 року, якому
інтеграція і просторовий розвиток
відповідає проект
Регіон(и),
територія(ї) або
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту

Житомирська область, Овруцька територіальна громада

Тривалість проекту

12 місяців

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:

6698436 грн.
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного
бюджету
з інших джерел

6698436 (грн) 6698436 (грн)
- (грн)

- (грн)

- (грн)

- (грн)

- (грн)

- (грн)

Загальна (загальні)
та конкретна
(конкретні) цілі
проекту

Створення повноцінного освітньо – культурного та
фізкультурно – оздоровчого комплексу для залучення до
занять спорту, оздоровчих процедур широких верств
населення, в якому передбачено сучасне технологічне
обладнання, а також енергоефективне обладнання на
твердому паливі.
Конкретна – реконструкція будівлі котельні з метою
створення єдиного освітньо – культурного спортивного
комплексу в м. Овруч Житомирської області
Цільові групи
а) тренери, масажисти, інші спортивні фахівці та ін.;
проекту та кінцеві
б) спортивні лікарі, медсестри;
бенефіціари проекту
в) суб’єкти господарювання з виробництва паливних
брикетів, робітники з обслуговування твердопаливних
котлів та технологічного обладнання фізкультурнооздоровчого комплексу;
г) мешканці міста, які бажають займатися спортом,
гімназії, школи та т.п., які можуть проводити цільові
спортивні заняття та змагання.
Бенефіціари – населення громади та області в цілому
Очікувані
1. буде створено для повноцінної і цілорічної роботи
результати проекту фізкультурно-оздоровчий комплекс для занять оздоровчим
спортом мешканців міста.
2.покращено інфраструктуру міста та його зовнішнью
привабливість.
3. створено робочі місця тренерського складу,
обслуговуючого персоналу, медичних фахівців.
4. покращено імідж території громади
Економічна та/або
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні
вигоди (наскільки
дотичне)

В результаті реалізації проекту будуть створені нові робочі
місця, що призведе до надходжень до місцевого бюджету
(10 посад - ПДФО – 350 тис. грн/рік), єдиного податку – 25
тис. Місцеві жителі будуть мати можливість відвідувати
комплекс
у
будь
який
час.
Встановлення
енергозберігаючого обладнання. Отримання коштів від
здачі в оренду приміщень (залежить від вартості
експертної оцінки).
Подальше утримання обєкту буде здійснюватись за
рахунок коштів місцевого бюджету.
Створення додаткових робочих місць,
покращення
інфраструктури міста, збільшення кількості відвідувачів
міста, що в свою чергу призведе до наповнення місцевого
бюджету.

Cоціальний вплив Збільшиться кількість прихильників здорового способу
(наскільки дотичне) життя, оздоровчий заклад зможе приймати не тільки
жителів нашої громади, а й інших районів
Eкологічний вплив В процесі реалізації проекту не буде порушено екологічну
(наскільки дотичне) ситацію та будуть збережені всі зелені насадження і ще
насаджені додаткові.
Основна діяльність 1. Проведення реконструкції будівлі бувшої котельні під
за проектом
фізкультурно – оздоровчий комплекс згідно проектної
документації.
2.Закупівля та встановлення устаткування та обладнання.
3. Створення нових робочих місць.
4. Проведення спортивних змагань, акцій, тренінгів,
тренувань.
Актуальність
Актуальність проекту полягає насамперед у потребі
проекту:
проведення реконструкції будівлі під фізкультурно –
обґрунтування
оздоровчий комплекс з метою забезпечення збереження
необхідності,
здоров’я дітей, пропаганді здорового способу життя;
соціальнопокращення якості надання освітніх послуг за рахунок
економічної
дотримання комфортних умов навчання і виховання;
спрямованості та
створення
умов
повноцінного
функціонування
реалістичності
фізкультурно-оздоровчого комплексу, що спрямоване на
виконання проекту масове залучення населення, особливо молоді, до
регулярних занять фізичною культурою і спортом, які
сприятимуть нормальному формуванню, гармонійному
розвитку організму, що росте; зміцненню здоров'я,
покращенню опірності організму до несприятливих дій
зовнішнього середовища, підвищенню їх розумової й
фізичної працездатності тощо.
Спроможність
Подальше фінансування після завершення проекту буде
забезпечити стійкий здійснюватись за кошти територіальної громади
результат реалізації
проекту
Очікувані витрати Буде надаватись пріоритет для місцевого виробника за
на закупівлю
результатами проведення тендерних процедур
товарів, робіт і
послуг
100%
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 Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Житомирській
проекту будівництва області від 17.02.2017 року №06-0913-16
(ким, коли виданий)
Потреба та
Отримання декларації про готовність обєкта до
наявність необхідної експлуатації.
дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
Житомирська обласна державна адміністрація
електронна пошта Тел. (0412) 47-50-14
ініціатора
Тел./факс (0412) 47-50-75
(замовника) проекту ztadm@oda.zt.gov.ua

Керівник
ініціатора проекту

___________

__І.П.Гундич______

