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

Назва проекту

Реконструкція адмінбудівлі під
облаштування дошкільного навчального
закладу по вул. Партизанська, 50 в
с Копище Олевського району Житомирської
області

Ініціатор проекту

Житомирська обласна державна
адміністрація,
м. Житомир, код згідно з ЄДРПОУ00022489

Замовник проекту
(у разі наявності)

Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації, код згідно
з ЄДРПОУ 02142974

Програма регіонального
розвитку

Розвиток сільської місцевості
напрям: підвищення стандартів життя в
сільській місцевості

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

Завдання Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року, якому
відповідає проект – «Модернізація системи
освіти», у частині «Територіальна
соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток»

Регіони(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації проекту

с. Копище Олевської ОТГ Житомирської
області

Тривалість проекту

18 місяців

Загальний бюджет

12298202 грн.

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

з державного бюджету

10453472
грн.

7006892 грн.

3446580 грн.

з інших джерел

1844730 грн.

1291310 грн.

553420 грн.

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна
ціль
проекту:
відкриття
дошкільного
навчального
закладу
в
с. Копище Олевської ОТГ.
Конкретні цілі: реєстрація дошкільного
навчального закладу, як юридичної особи,
яка
буде
здійснювати
господарську

діяльність; забезпечення 100 % дошкільною
освітою дітей с. Копище Олевської ОТГ.
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Жителі с. Копище Олевської ОТГ,
фахівці, які задіяні у наданні дошкільної
освіти.
Бенефіціар – Олевська міська рада

Очікувані результати
проекту

Охоплення дітей дошкільною освітою
с. Копище Олевської ОТГ

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

Від утворених нових робочих місць в
дошкільному
навчальному
закладі,
надходження в міський бюджет від податку
на ПДФО складе 103,000 тис. грн. в рік

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

-

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Створення 15 робочих місць в дошкільному
навчальному закладі

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту не несе навантаження на
навколишнє природне середовище.

Основна діяльність за
проектом

Проведення робіт по реконструкції існуючої
адмінбудівлі під дошкільний навчальний
заклад в с. Копище

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час

Актуальність проекту:
визначається
відсутністю
дошкільного
навчального
закладу в селі Копище, чисельними
зверненнями батьків громади
села щодо будівництва дошкільного
навчального закладу та забезпеченні
реалізації права дитини на здобуття
безоплатної дошкільної освіти, соціальною
напругою серед населення села Копище.
В подальшому, фінансування діяльності
проекту здійснюватиметься за рахунок
коштів місцевого бюджету Олевської
міської ради (утримання приміщень, оплата
енергоносіїв, заробітна плата працівників).

12298,202 (100%)

реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг
іноземного виробника не передбачаються

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)

Потребує проведення експертизи проекту
будівництва

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

Потребує отримання дозволу на виконання
будівельних робіт

Телефон, факс, електронна
Тел.: +380412475014, факс: +380412475075
пошта ініціатора (замовника)
E-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua
проекту

Керівник ініціатора
проекту
м.п.

І.П. Гундич

