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)

Будівництво школи в с.Оброшине Пустомитівського району Львівської
області.
Львівська обласна державна адміністрація
Код ЄДРПОУ: 00022562
Адреса: 79008, Львів, вул. Винниченка, 18
Пустомитівська районна державна адміністрація Львівської області
Код ЄДРПОУ 22420292
вул. Грушевського, 35, Пустомити, Львівська область, Україна, 81100
Назва: Сільський розвиток.
Напрям: підвищення якості життя у сільській місцевості.

Програма регіонального
розвитку

Назва завдання Державної Завдання 2. Територіальна, соціальна, економічна інтеграція і
стратегії регіонального
просторовий розвиток. Модернізація системи освіти.
розвитку на період до
2020 року, якому
відповідає проект
Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту

с.Оброшине та с.Пришляки Пустомитівського р-ну, Львівської області

24 місяці

Тривалість проекту

23208573,74 (грн)

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

Разом

1 рік

23208573,74 12000000,00

2 рік

3 рік

-

-

11208573,74

-

(тис.грн.)
з інших джерел

-

-

Завершення будівництва школи в с.Оброшине Пустомитівського району
Загальна (загальні) та
Львівської області. Створення нових робочих місць. Забезпечення
конкретна (конкретні) цілі кращих умов для навчання.
проекту
Ініціатор проекту – Львівська обласна держана адміністрація.
Цільові групи проекту та Замовник проекту – Пустомитівська районна державна
кінцеві бенефіціари
адміністрація.
проекту
Заявник – Пустомитівська районна державна адміністрація Львівської

області.
Місцевий партнер 1 – Оброшинська сільська рада;
Місцевий партнер 2 - Пустомитівська районна рада Львівської
області.
Місцевий партнер 3 - Відділ освіти Пустомитівської районної
державної адміністрації.
Підрядна організація.
Бенефеціари: громада с.Оброшине та с.Пришляки, в якій слід виділити
наступні групи: діти шкільного віку більше 500 осіб, педагогічний та
обслуговуючий персонал школи (50 та 20 осіб відповідно), а також сім’ї
дітей, кількість яких становить більше ніж 2500 осіб. В цілому ж
цільовою групою є вся громада с. Оброшине (4547 осіб).
Очікувані результати
проекту

Загальна ціль Сприяння розвитку надання по освітніх послуг,
покращення якості надання освітніх послуг в с.Оброшине та
с.Пришляки.
Конкретна ціль 1 Завершення загально будівельних робіт та закупівля
устаткування, меблів, інвентарю.
Результат 1.1 завершені загальнобудівельні роботи, що дало змогу
введення школи в експлуатацію;
Результат 1.2 Закуплено устаткування, меблі та інвентар необхідний
для навчального процесу та для повноцінної роботи школи.
Конкретна ціль 2 Підвищення кваліфікації педагогічного персоналу
школи.

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Результат 2.1 Педагогічний персонал школи пройде курс підвищення
кваліфікації, що позитивно вплине на процес та ефективність навчання.
Запроектована
будівля
відповідає
всім
вимогам
по
енергозбереженню – зовнішні стіни додатково утеплені, вікна –
склопакети, покриття утеплене, підлога першого поверху додатково
утеплена пінополістерольними плитами. Завершення будівництва дасть
змогу перевести навчальний процес в одну зміну та значно покращити
умови навчання. Приміщення планується освітлювати енергоощадними
лампами, що значно зменшить потребу в електричній енергії. На даний
час на опалення школи витрачається 40,5 тис.м3 природного газу за рік,
після завершення добудови нової школи та реконструкції існуючої
котельні витрата енергоносіїв не збільшиться, при цьому значно
покращиться температурний режим в приміщеннях.
В результаті набору педагогічного та технічного персоналу для нової
школи збільшаться надходження до бюджету з податку на доходи
фізичних осіб.
Внаслідок завершення будівництва школи буде створено 270
додаткових учнівських місць і потреба в двох змінах відпаде, в осінньозимовий період діти повертатимуться в світлу пору дня, середня
успішність по школі збільшиться як наслідок сприятливих умов
навчання. Збільшиться відвідуваність школи, оскільки батьки зранку
мають можливість проконтролювати дитину.

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Реалізація проекту буде сприяти покращенню якості надання освітніх
послуг. Покращення умов навчання, покращить відношення дітей до
школи, вони будуть з більшим натхненням вчитись, будуть додатково
займатись на гуртках і секціях. Відбудеться покращення соціального
стану громади.
Створяться додаткові робочі місця для педагогічного (орієнтовно 25
роб. місць) та обслуговуючого персоналу (орієнтовно 10 роб. місць).
Відкриються можливості для проведення різних форм позакласної
роботи (гуртки, секції, тощо).
Новозбудована школа стане важливим соціально-культурним
центром життя громади.
Реалізація проекту сприятиме зміцненню відносин в середині
громади, покращить її відношення до влади.
Проект після завершення буде підтримуватись з бюджету відділу
освіти та діями і фінансами громади.
Після завершення будівництва школа в опалювальний сезон буде
обігріватись від котельні, де в якості палива служить природній газ, як
наслідок в атмосферу будуть виділятись шкідливі гази.
Завершення будівництва школи.
Закупівля, меблів, обладнання, інвентарю.
Направлення педагогічного персоналу на курси підвищення кваліфікації.

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

Даний проект є актуальним для с.Оброшине. Проект поширюється
напряму на дітей с.Оброшине шкільного віку більше 500 осіб, вчителів
50 осіб, технічний персонал 20 осіб, а також на батьків та сім’ї дітей,
кількість яких становить більше ніж 2500 осіб. та с.Пришляки яке
територіально належить до Оброшинської сільської ради. Чисельність
населення останніми роками зростає. Існуюча школа, в якій навчаються
учні не спроможна забезпечити умови для навчання необхідної кількості
учнів, неоднарозово доводилось проводити навчання в дві зміни, що несе
незручності. Основною проблемою проекту є недостатність фінансових
ресурсів у місцевого самоврядування для його повної реалізації. У 1989
році розпочато будівництво, однак, через недостатність фінансування
реалізація даного проекту була призупинена. Необхідною умовою для
завершення будівництва є залучення коштів державного бюджету в тому
числі одержаних від Європейського Союзу. З цією метою робочий
проект неодноразово коригувався, вартісні показники кошторисів
перераховувались з врахуванням динаміки ціноутворення.
Також значною проблемою є невеликий проміжок час, щоб
реалізувати проект, адже якщо не завершити будівництво в найшвидший
термін, то будівлі через опади і інші природні чинники будуть нанесені
непоправні пошкодження, що зробить неможливим подальше її введення
в експлуатацію.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і

Проект після завершення буде підтримуватись з бюджету відділу
освіти та діями і фінансами громади.
70%

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)

30%

Експертний звіт до
проекту будівництва (ким,
коли виданий)

На стадії розробки.

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Проект знаходиться на доопрацюванні та перерахунку, тому ПКД,
Експертні звіти на момент подання відсутні.
Необхідно виготовлення місто-будівних умов.

Львівська обласна державна адміністрація
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
Адреса: 79008, Львів, вул. Винниченка, 18
(замовника) проекту
тел.: (+38) 032 299-92-05, факс: (+38) 032 261-23-99, kancel@loda.gov.ua
Перший заступник голови
облдержадміністрації
М.П. (за наявності)

_________________
(підпис)

.

Замлинський Р.Т. .
(ініціали, прізвище)

