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

Назва завдання

Запровадження
енергозберігаючих
технологій,
проведення реконструкції та термосанації
4 загальноосвітніх шкіл сіл Глибочиця, Гадзинка,
Студениця, Великі Кошарища Глибочицької об'єднаної
територіальної громади Житомирської області
Житомирська обласна державна адміністрація ЄДРПОУ
00022489, місто Житомир, майдан
ім. С.П. Корольова, 1, телефони: (0412) 41-34-90, 47-5000)
Житомирська районна державна адміністрація
(ЄДРПОУ 04053476, м.Житомир, вул. Лесі Українки, 1)
Даний проект відповідає Програмі регіонального
розвитку «Сільський розвиток».
Завдання – надання державної підтримки для підвищення
рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя,
діяльності та побуту селян, розмежування політики щодо
підтримки сільського господарства та розвитку сільських
територій.
Даний проект відповідає Програмі регіонального
розвитку «Розвиток людського потенціалу».
Завдання – забезпечення підтримки та розвитку
інтелектуального і творчого потенціалу через систему
освіти та навчання протягом життя.
Варто також зазначити, що даний проект в повній мірі
відповідає і завданням Стратегії регіонального розвитку
Житомирської області на період до 2020 року, яка
затверджена рішенням Житомирської обласної ради від
19 березня 2015 року №1403, зокрема:
Стратегічна ціль №1 Стійкий розвиток багатогалузевої
економіки області:
Завдання 1.1.3 – Забезпечення енергоефективності.
Завдання 1.1.3.1 – Впровадження енергозберігаючих
технологій з використанням альтернативних видів
палива.
Стратегічна ціль №2 Розвиток сільських територій та
територій навколо міст:
Операційна ціль 2.3. Підвищення життєздатності сіл.
Завдання 2.3.1 – Створення умов для проживання молоді
на сільських територіях.
Завдання 2.3.2.3 – Забезпечення подальшого розвитку
освітньої мережі сіл.
Проект відповідає завданням Державної стратегії
регіонального
розвитку
на
період
до
2020

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

року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 06 серпня 2014 року № 385, зокрема:
Ціль №1 Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів
Завдання 1.4. Розвиток сільської місцевості
надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя,
діяльності та побуту селян, розмежування політики щодо
підтримки сільського господарства та розвитку сільських
територій;
пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної
інженерної інфраструктури (в т.ч. сфери освіти);
підвищення рівня привабливості проживання в сільській
місцевості.
Житомирська
область,
Житомирський
район,
Глибочицька об’єднана територіальна громада, села
Глибочиця, Гадзинка, Студениця, Великі Кошарища

10 місяців

Тривалість проекту

25000000,00 грн.

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

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

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

(грн)

20000000,00

(грн)

(грн)

(грн)

5000000,00

(грн)

(грн)

Загальна ціль - забезпечити належний рівень розвитку
галузі освіти у Глибочицькій об’єднаній територіальній
громаді Житомирської області та створити комфортні
умови праці для вчителів і навчального процесу для учнів
із 10 населених пунктів. Проведення реконструкції
закладів освіти є одним із першочергових кроків
діяльності
створеної
Глибочицької
об’єднаної
територіальної
громади
враховуючи
необхідність
забезпечення жителів населених пунктів, які об’єдналися,
у забезпеченні найважливішим фактором виховання дітей
та молоді – якісною освітою в закладах, які будуть
спроможні це забезпечити.
Конкретна ціль
Провести
реконструкцію та
термосанацію 4 загальноосвітніх шкіл сіл Глибочиця,
Гадзинка, Студениця, Великі Кошарища.

Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари

6537
жителів
територіальної

10 сіл
громади

Глибочицької об’єднаної
Житомирського
району

проекту
Очікувані результати
проекту

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

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Житомирської області.
Даним проектом буде досягнуто наступних результатів:
- створено умови для належного функціонування 4
загальноосвітніх шкіл;
- влаштовані автоматизовані індивідуальні теплові
пункти із погодним та часовим регулюванням подачі
теплової енергії на потреби опалення;
- замінено старі вікна та вхідні двері на енергоефективні
металопластикові, утеплено зовнішні стіни та цоколь (в
тому числі підземної частини), замінено та утеплено
покрівлі, утеплено перекриття підвальних приміщень;
- проведено гідравлічне балансування та промивка систем
опалення і здійснено теплову ізоляція розподільчих
трубопроводів
систем
опалення
та
гарячого
водопостачання, які проходять в неопалювальних
приміщеннях;
модернізовано
систему
водопостачання
та
водовідведення закладів освіти.
Запровадження даного проекту дасть можливість
скорочувати витрати в закладах освіти енергоресурсів
близько на 40%, що дасть змогу забезпечувати
економічну ефективність.
Даний проект дасть змогу запровадити сталу систему
енергозбереження у 4 загальноосвітніх школах в сільській
місцевості.
Проведення
реконструкції
та
термосанації
загальноосвітніх шкіл позитивно впливатиме на
формування першочергових умов для соціального
розвитку сільських територій, зокрема 10 сіл, які у 2017
року створили Глибочицьку об’єднану територіальну
громаду.
Впровадження в рамках даного проекту заходів щодо
водопостачання та водовідведення у загальноосвітніх
школах значно покращить існуючий екологічний стан
сільських територій.

Основна діяльність за
проектом

Проведення реконструкції та термосанації освітніх закладів.

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

Проект є досить важливим, адже спрямований на
створення належних умов для діяльності загальноосвітніх
шкіл у сільській місцевості, тобто забезпечуватиме
задоволення першочергових якісних освітніх потреб
жителів 10 сіл, що в свою чергу у подальшому
впливатиме на загальні показники їх соціального та
економічного розвитку.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

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)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Керівник
ініціатора
проекту
М.П. (за
наявності)

Житомирська
обласна
державна
адміністрація,
Житомирська
районна
державна
адміністрація,
Глибочицька
об’єднана
територіальна
громада
(Глибочицька сільська рада, Кмитівська сільська рада,
Студеницька сільська рада) забезпечать стійкий результат
реалізації проекту.
Подальше утримання функціонування закладів освіти, які
підтримані
даним
проектом,
забезпечуватиме
Глибочицька
об’єднана
територіальна
громада
(Глибочицька сільська рада, Кмитівська сільська рада,
Студеницька сільська рада).
15 000 000,00 грн. або 60%

10 000 000,00 грн. або 40%

Після одержання фінансової підтримки від Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України даним проектом
першочергово в стислі терміни (3 місяці) буде здійснено
виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
експертних висновків на усі види передбачених робіт з
реконструкції і термосанації 4 загальноосвітніх шкіл.
Документація на реконструкцію та термосанацію об’єктів
буде підготовлена у перші 3 місяці впровадження проекту
після одержання фінансування з державного бюджету.
Гундич Ігор Петрович – Голова Житомирської обласної
державної адміністрації, телефони: (0412) 41-34-90, 47-5000, електронна пошта - ztadm@oda.zt.gov.ua

______________________________
(підпис)

І.П.Гундич
(ініціали,
прізвище)

