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

Ініціатор проекту

Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними
системами сільських територіальних громад Кіровоградської
області
Кіровоградська обласна державна адміністрація.
Місцезнаходження:
площа
Героїв
Майдану,
1,
м. Кропивницький, 25022,
код згідно з ЄДРПОУ 00022543

Замовник проекту

Комунальне підприємство “Регіональний центр розвитку
послуг”.
Місцезнаходження:
вулиця
Преображенська,
2,
м. Кропивницький, 25006, код згідно з ЄДРПОУ 23693537

Програма регіонального
розвитку

Програма регіонального розвитку “Сільський розвиток”,
напрямок 4.2. «Підвищення якості життя у сільській місцевості»
- Створення (поліпшення) умов для повернення молоді у
сільську місцевість (професійна орієнтація молоді; навчання
молоді додатковим або новим навичкам; створення точок
доступу до Інтернету)

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

Стратегічна ціль 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів», пріоритетний напрям «Розвиток сільської місцевості»,
завдання: «Надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та
побуту селян, розмежування заходів підтримки сільського
господарства і сільської місцевості», «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)».
Стратегічна ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток», пріоритетний напрям «Надання якісних
послуг транспорту та зв’язку» , завдання: «Надання населенню
послуг з доступу до Інтернету шляхом утворення відкритих
інформаційних пунктів», «Перехід на новітні стандарти зв’язку, надання
споживачам телекомунікаційних послуг гарантованої якості відповідно
до національних стандартів, гармонізованих з європейськими,
розширення переліку послуг на базі сучасних інформаційнокомунікаційних технологій та наукових розробок».
Стратегічна ціль 3 «Ефективне державне управління у сфері
регіонального розвитку», пріоритетний напрям «Посилення
міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації
регіональної політики», завдання «Створення системи електронної
взаємодії щодо обміну інформацією між центральними та
місцевими органами виконавчої влади»

Регіон, що отримає вигоду від
реалізації проекту

Кіровоградська область

Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг фінансування
Разом
проекту:
38852120,00

17 місяців
(грн.)
38852120,00
1-й рік
29282420,00

2-й рік
9569700,00

3-й рік
-

2
з державного бюджету

(грн.)
12000000,00

(грн.)
12000000,00

“

з інших джерел,
у тому числі:

(грн.)
26852120,00

(грн.)
9569700,00

з обласного бюджету;

(грн.)
17729360,00

(грн.)
17282420,00
(грн.)
10524820,00

за кошти приватного партнера
Загальна та конкретна цілі
проекту

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

(грн.)
7204540,00

“

-

(грн.)
(грн.)
(грн.)
2365160,00
6757600,00
9122760,00
Загальна ціль Проекту полягає у підвищенні якості життя
населення Кіровоградської області, насамперед у сільській
місцевості, забезпечення доступу населення до світових
інформаційних ресурсів, створення умов для повернення молоді у
сільську місцевість, забезпечення електронного врядування та
надання якісних адміністративних послуг.
Конкретна ціль Проекту полягає у забезпеченні сільського
населення Кіровоградській області якісним, швидкісним та
сучасним інтернет-зв’язком
Фізичні особи, які проживають на території Кіровоградської
області, юридичні особи (фермерські господарства, фізичні
особи-підприємці тощо) Кіровоградської області; органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
Кіровоградської області
-

Результат 1.1. - Будівництво радіовеж та встановлення
мережевого обладнання сучасних бездротових Інтернеттехнологій;
Результат 1.2. - Створення нових та розширення існуючого
переліку послуг, спрямованих на поліпшення життя населення у
сільській місцевості;
Результат 1.3. - Проведення інформаційної кампанії в сільській
місцевості з метою навчання сільського населення користування
електронними сервісами
Рівень економічної та бюджетної ефективності від реалізації
Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації проекту Проекту досить високий та виявиться економічно вигідним для
розвитку Кіровоградської області, у зв’язку з поліпшенням
(наскільки дотичне)
бізнес-клімату та підвищенням
якості життя населення у
сільській
місцевості,
дасть
можливість
впорядкувати
інформаційні відносини у стосунках органів державної влади при
організації інформаційної взаємодії різних відомств. Економія
бюджетних коштів за рахунок скорочення витрат на послуги
Інтернет-зв’язку, скорочення видатків на утримання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад матиме величезне
значення для всієї області
Очікувані результати проекту

з
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Реалізація Проекту сприятиме таким іншим економічним
вигодам:
стане поштовхом для галузевого розвитку, формування та
впровадження
механізмів
соціально-економічної
самодостатності місцевих територіальних громад;
сприятиме впровадженню інноваційних технологій, методик та
практик, переходу на новий технологічний уклад;
сприятиме збереженню або створенню постійних робочих місць,
зокрема у сферах з високою доданою вартістю та високою
продуктивністю праці, таких як ІТ-технології;
сприятиме підтримці вітчизняного виробника товарів та послуг,
привабливості для іноземних інвесторів, збільшенню експорту
товарів та послуг

Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

Реалізація Проекту сприятиме підвищенню якості життя
населення у сільській місцевості Кіровоградської області,
забезпечить доступ населення до світових інформаційних
ресурсів, сприятиме створенню умов для повернення молоді у
сільську місцевість, забезпечить поліпшення якості та
доступності послуг для населення, на сільській території усієї
Кіровоградської області, товарів чи робіт, наблизить
до
європейських
стандартів,
сприятиме
просуванню
демократичних
практик
місцевого
самоврядування,
забезпеченню рівних можливостей для населення області та
дасть змогу населенню більш ефективно виконувати свої
функції. Результати реалізації Проекту спрямовані на все
населення Кіровоградської області, якого станом на 1 січня
2017 року обліковується 965756 жителів. При цьому, в першу
чергу, очікуваний соціальний вплив буде на сільське населення,
якого обліковується 358573 жителі

Екологічний вплив (наскільки
дотичне)

В рамках визначення екологічного ефекту Проект сприятиме
зменшенню автотранспортних поїздок, що в свою чергу
зменшить викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Також завдяки інтернет-технологіям та соціальним мережам в
сільській місцевості збільшиться громадська активність та
підвищиться
рівень
контролю,
у
тому
числі
за
правопорушеннями екологічного законодавства, створенням
стихійних сміттєзвалищ, викидів забруднюючих речовин тощо

Основна діяльність за проектом Розвиток інформаційно-комунікативної мережі Кіровоградської
області
Актуальність проекту:
обгрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Проект спрямований на створення умов для життя людини у
сільській місцевості та базується на дуже простих речах —
мешкати в селі з тим самим комфортом, що і в місті, або й
краще, мати якісну освіту, доступ до адміністративних,
інтелектуальних, загально-інформаційних, побутових послуг,
користуватися транспортними, медичними та іншими соціально
важливими у сучасному суспільстві послугами. Досягнення
таких цілей у багатьох моментах пов’язане із доступністю до
ресурсів мережі Інтернет
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Кіровоградською обласною радою прийняті відповідні рішення
щодо можливості фінансування реалізації Проекту, у тому числі
рішення обласної ради від 10 березня 2017 року № 228, яким
затверджено Програму забезпечення сучасними інформаційнокомунікативними
системами
територіальних
громад
Кіровоградської області. Приватний партнер ТОВ “ІСП
ШТОРМ” готовий взяти участь у реалізації Проекту та внести
цільовий внесок в натуральній формі - активне обладнання, що
забезпечуватиме широкосмуговий доступ до мережі Інтернет,
включаючи його монтаж та налаштування, на суму 9,12 млн.
грн. Замовник Проекту комунальне підприємство "Регіональний
центр розвитку послуг” є госпрозрахунковим прибутковим
підприємством, має стабільний фінансово-економічний стан,
постійно нарощує обсяги реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), отримує істотні прибутки та готове забезпечити
організаційну частину та сталість Проекту
Очікувані витрати на закупівлю Очікується закупівля товарів, робіт і послуг національного
виробника по всіх видах діяльності в рамках реалізації Проекта,
товарів, робіт і послуг
придбання
обладнання,
що
забезпечуватиме
національного виробника, які крім
широкосмуговий доступ до мережі Інтернет. Загальна сума
використовуються під час
закупівля товарів, робіт і послуг становить 27,53 млн.грн., що
реалізації проекту (тис.
складає 70,86 відсотка від загальної суми Проекту.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на закупівлю Придбання обладнання, що забезпечуватиме широкосмуговий
доступ до мережі Інтернет, на суму 9,12 млн. грн. (кошти
товарів, робіт і послуг
приватного партнера), що складає 23,47 відсотка від загальної
іноземного виробника, які
суми Проекта
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертні звіти будуть готуватися в рамках виконання заходів
Експертний звіт до проекту
підготовки проектно-кошторисної документації
будівництва (ким, коли
виданий)
Дозвільна документація буде готуватися в рамках виконання
Потреба та наявність
заходів підготовки проектно-кошторисної документації та
необхідної дозвільної
отримання інших документів, необхідних для будівництва
документації для реалізації
радіовеж
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

Телефон: (0522) 24-05-22, 24-89-51, 24-27-17, факс 24-89-51,
е-шаіі: оШсе_8ЄТУІзе@1іо8і.кг.иа

