Форма інформаційної картки проекту регіонального розвитку,
який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Капітальний
ремонт
будівлі
Мар'янівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
УІаловисківської районної ради Кіровоградської
області (заміна покриття даху, заміна вікон та дверей
на металопластикові, влаштування блискавкозахисту,
утеплення покриття) по проспекту Ілліча, 26, с.
Мар'янівка, Маловисківський район, Кіровоградська
область
Кіровоградська обласна державна адміністрація,
Кіровоградська область, м. Кропивницький,
пл. Героїв Майдану, 1, код ЄДРПОУ 00022543,
Кузьменко Сергій Анатолійович, голова
Кіровоградської обласної державної адміністрації,
0522241725, риЬ1іс@кг-асІтіп.§оу.иа

Замовник проекту (у разі Маловисківська районна державна адміністрація,
Кіровоградська область, Маловисківський район,
наявності)
м. Мала Виска, вул. Центральна, 78,
код ЄДРПОУ 04055363,
іпЬохІ @ту.кг-а<1тіп.§оу.иа,
Сорока Павло Володимирович, голова
Маловисківської районної державної адміністрації,
(05258) 5 15 80, факс: (05258) 5 16 56
Програма регіонального Програма розвитку людського потенціалу
розвитку
Назва завдання Державної 10)диверсифікація джерел енергопостачання та
стратегії регіонального
підвищення рівня енергоефективності в регіонах, у
розвитку на період до
тому числі під час реалізації галузевої програми
2020 року, якому
енергоефективності та енергозбереження на період
відповідає проект
до 2018 року;
4)завершення процесу створення освітніх округів та
забезпечення роботи опорних шкіл
Регіон(и), територія(ї) або Маловисківський район,
місто(а), що отримають Мар'янівська сільська рада
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту

5 місяців

2

проекту, грн.

2446108,0

Очікуваний обсяг
фінансування проекту,
грн. :
з державного бюджету
з інших джерел

Разом

1-й рік

2-й рік

3-й рік

2201000,0
245108,0

2201000,0
245108,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Загальна ціль: поліпшення умов перебування та наЗагальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі вчання 192 учнів та 28 осіб педагогічного та технічного персоналу школи; економія
паливнопроекту
енергетичних ресурсів.
Конкретна ціль: проведення капітального ремонту
будівлі Мар'янівської загальноосвітньої школи IIII ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області
Цільові групи проекту та Учні, педагогічний та технічний персонал школи
кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)
Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Поліпшення технічного стану та протипожежного
захисту будівлі школи.
Економія паливно-енергетичних ресурсів та бюджетних коштів на енергоносії
Економія паливно-енергетичних ресурсів та бюджетних коштів на енергоносії

-

Підвищення рівня освітніх послуг для учнів школи
Не впливає на екологію
Заміна покриття даху, заміна вікон та дверей на
металопластикові, влаштування блискавкозахисту,
водовідливів, утеплення покриття Мар'янівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

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

Поліпшення технічного стану будівлі Мар'янівської
ЗШІ-ІІІ ступенів.
Підвищення рівня освітніх послуг для учнів школи.
Економія паливно-енергетичних ресурсів та бюджетних коштів на енергоносії

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
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)

Навчальний заклад фінансується за рахунок коштів
державного (освітня субвенція) та місцевих бюджетів
2446,108 тис. грн., 100,0%

0,00 тис. грн., 0,0%

Експертний звіт до
Філія
ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
у
проекту будівництва (ким, Кіровоградській області, 26 жовтня 2016 року
коли виданий)
№12-0753к-16
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
тел. (0522) 24 17 25,
електронна пошта
е-таіі - риЬ1іс@кг-а<1тіп.§оу.иа.
ініціатора (замовника)
(тел. (05258) 5 12 39,
проекту
тел./факс (05258) 5 16 56,
е-таіі - іпЬохІ @ту.кг-ас1тіп.§оу.иа)

Галова Кіровоградської
ної державної адміністрації
М.П.
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С. А.КУЗЬМЕНКО

