ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 4)
(форма 1)

Львівська
Борислав

область
місто
1.
НАЗВА ПРОЕКТНОЇ (ІНВЕСТИЦІЙНОЇ)
ПРОПОЗИЦІЇ – (будівництво,
реконструкція, модернізація, капітальний
ремонт), яку передбачається реалізувати
за механізмом державно-приватного
партнерства у рамках Місцевої
інвестиційної програми.

1.1

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ

1.2

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)
1.3

Капітальний ремонт Бориславської міської
централізованої бібліотечної системи в частині заміни 20
вікон площею 71,2 кв.м.

100

тис. грн.

Начальник відділу гуманітарної політики - Тарнавський
Роман Володимирович, 0984035071

ПЕРЕЛІК ЗАЯВОК , на підставі яких
сформовано проектну (інвестиційну)
пропозицію ( № та назва заявки)

3920 Капітальний ремонт Бориславської міської
централізованої бібліотечної системи в частині заміни 20
вікон площею 71,2 кв.м.

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ´ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ, ШЛЯХИ ТА
МЕХАНІЗМ ЇЇ РОЗВ´ЯЗАННЯ

Стан вікон та дверей знаходиться у незадовільному стані, що
створює некомфортні умови праці працівникам і відвідувачам,
приводить до великих втрат енергоносіїв, негативно впливає
на збереження бібліотечного фонду та відношення громадян
до відвідування закладу, створює додатковий (неоправданий)
тиск на бюджет установи.
Шляхи розв’язання проблеми;
Проведення капітальних ремонтів із заміною вікон .
Механізми розв’язання:

пошук інвесторів для реалізації даного проекту;
передбачення коштів на реалізацію проекту у міському
бюджеті міста.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ,
ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОСЯГТИ,
ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ НАЦІОНАЛЬНИМ,
РЕГІОНАЛЬНИМ І ГАЛУЗЕВИМ ПРІОРИТЕТАМ

Ціль :
 замінити вікна у приміщенні бібліотеки;
 зменшити втрати енергоносіїв.
Основні завдання:
1. Створити належні умови праці працівникам та
відвідувачам.
2. Зменшити витрати енергоносіїв на утримання установи
Відповідно до:
1.
СТРАТЕГІЯ розвитку Львівської області на період
до 2027 року
Стратегічна ціль
4: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Якість життя як передумова розвитку людського капіталу є
одночасно засобом і метою посилення
конкурентоспроможності на рівні регіону та країни.
Серед них:
 розвиток людського та соціального капіталу,
розвитку сфери культури і мистецтва, духовного формування
нації і задоволення культурних потреб населення;
 покращання суспільної інфраструктури, забезпечення
максимальної доступності базових соціальних послуг
широким верствам населення.
2. Концепція стратегії розвитку м.Борислава на 2015 –
2020 роки
Стратегічні цілі:
3. Підвищення якості життя населення .
3.1. Розвиток людського потенціалу.
3.2.5. Стимулювання заходів з енергозбереження

Міський голова
Дата

В.С.Фірман

Начальник відділу гумінітарної політики Бориславської міської ради
Дата
Моб.тел. 0984035071

Р. Тарнавський

