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)

«Покращення медичної інфраструктури в
м.Нододністровськ Чернівецької області»
Чернівецька обласна державна адміністрація, м.
Чернівці, вулиця Грушевського, 2, ЄДРПОУ: 00022680
Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної
державної адміністрації, м. Чернівці, вул. М.
Грушевського, 1, ЄДРПОУ 39302152

«Розвиток сільських територій»
Програма регіонального
Напрям – підвищення якості життя у сільській
розвитку
місцевості
Напрям “Розвиток сільської місцевості” операційної
Назва завдання
цілі “Створення умов для поширення позитивних
Державної стратегії
процесів розвитку міст на інші території, розвиток
регіонального розвитку
сільської місцевості” стратегічної цілі 1 “Підвищення
на період до 2020 року,
рівня конкурентоспроможності регіонів” Державної
якому відповідає проект
стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року
Новодністровська міська рада (м. Новодністровськ),
Регіон(и), територія(ї)
Ожівська сільська рада (с. Ожеве), Ломачинецька
або місто(а), що
сільська рада (с.Ломачинці), Василівська сільська
отримають вигоду від
рада, (с.Василівка, с. Розкопинці), Білоусівська
реалізації проекту
сільська рада (с.Білоусівка), Чернівецька область
12 місяців
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

9 165 827 грн.

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

6 165 827 грн.

6 165 827 грн.

(грн)

(грн)

3 000 000 грн.

3 000 000 грн.

(грн)

(грн)

Загальна ціль: підвищення рівня якості та доступності
послуг первинної медицини для м. Новодністровськ, в
перспективі
Новодністровської
об’єднаної
територіальної громади.

Конкретні цілі:
- матеріально-технічне
забезпечення
функціонування ланки сімейної медицини,
спеціалізованої медичної допомоги;
- підвищення якості послуг невідкладної
медичної допомоги та її об'єктивної оцінки
громадами;
- удосконалення управління та організація
сучасного інформаційного забезпечення
Новодністровська територіальна громада:

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
Новодністровська міська рада (м. Новодністровськ),
проекту
Ожівська сільська рада (с. Ожеве), Ломачинецька
сільська рада (с.Ломачинці), Василівська сільська
рада, (с.Василівка, с. Розкопинці), Білоусівська
сільська рада (с.Білоусівка), Чернівецька область
Понад 22 тис. чоловік.
Очікувані результати
проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

- підвищення якості та доступності медичних
послуг для різних категорій громадян;
- поліпшення демографічної ситуації та основних
показників, які характеризують стан здоров'я
населення міста;
- підвищення рівня підготовки та перепідготовки
лікарів, середнього медичного персоналу щодо
надання первинної медико-санітарної допомоги,
спеціалізованої медичної допомоги
-

збільшення робочих місць в сільській місцевості в
Інші економічні вигоди
медичній сфері
(наскільки дотичне)
Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

- покращення доступності медичних послуг для
людей з обмеженими можливостями
- покращення рівня якості та доступності
медичних послуг первинної ланки
- створення
доступних
умов надання
невідкладної допомоги
- працевлаштування молоді та вузькопрофільних
спеціалістів в медичній сфері
- зменшення соціальної напруги в громаді
- підвищення кваліфікаційного рівня медичного
персоналу лікарні.

Eкологічний вплив
Основна діяльність за
проектом

1. розробка та затвердження складу робочої групи
проекту, плану роботи.
2.
матеріально-технічне
забезпечення
функціонування
ланки
сімейної
медицини,
спеціалізованої медичної допомоги
- проведення тендерних процедур з розробки
ПКД на виконання робіт з реконструкції лікарні
- проведення тендерних процедур з вибору
постачальника послуг на проведення робіт по
реконструкції лікарні
- проведення тендерних процедур щодо вибору
постачальника на закупку медичного обладнання
3. закупівля медичного обладнання
4. проведення реконструкції приміщення лікарні
5. підвищення якості послуг швидкої медичної
допомоги та її об'єктивної оцінки громадами
- проведення тендерних процедур та здійснення
закупки реанімобіля
6. удосконалення управління та організація
сучасного інформаційного забезпечення
- розробка інформаційних стендів, аналітичного
дослідження
- організація заходів щодо підготовки та
перекваліфікації медичного персоналу
7. моніторинг проекту
- розробка фінального звіту реалізації проекту
- організація прес конференції та офіційного
відкриття відремонтованого приміщення лікарні
- проведення аудиторської перевірки.
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