ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 21)
(форма 1)

область
місто

Львівська
Борислав

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

01/02/
14

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)
01/03/
14

01/0
4/14

Реконструкція другого корпусу дошкільного навчального
закладу № 14 на 80 місць з заміною системи опалення
на вул. Трускавецькій, 61 у м.Бориславі Львівської
області.
1 500 тис. грн.

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради—
Лесик Віталій Романович, 0673750871

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

3933 Реконструкція другого корпусу дошкільного
навчального закладу № 14 на 80 місць з заміною системи
опалення на вул. Трускавецькій, 61 у м.Бориславі
Львівської області.

ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ,ШЛЯХИ І
МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВ`ЯЗАННЯ

Відсутність необхідної кількості місць у дошкільному
навчальному закладі для забезпечення 100 %
охоплення дітей дошкільного віку мікрорайону
дошкільною освітою, згідно Закону України « Про
дошкільну
освіту» Дошкільний навчальний заклад
складається із двох корпусів, з’єднаних переходом. На
даний час функціонує один корпус, в якому здобувають
дошкільну освіту 148 дітей дошкільного віку. Черга на
влаштування дітей у дошкільний заклад становить понад
80 дітей.
Будівля другого корпусу через дефіцит коштів у
міському бюджеті, практично занепала, має занедбаний
стан, не може використовуватись для забезпечення права
дітей на здобуття дошкільної освіти і
потребує
реконструкції, а саме: утеплення стін фасаду, заміни
зовнішніх та внутрішних вікон та дверей, заміни
внутрішнього водопроводу, каналізації, та центрального
опалення з заміною сантехнічних приладів та арматури і
приладів опалення та арматури. Також потрібно замінити
підлогу, провести внутрішні оздоблювальні роботи у всіх
приміщеннях
та санвузлах. Необхідна заміна
внутрішньої електропроводки.

01/05/
14

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ,ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
ДОСЯГТИ,У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЇХ
НАЦІОНАЛЬНИХ,РЕГІОНАЛЬНИХ І
ГАЛУЗЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ

Реалізація даного проекту забезпечить:
- збільшення кількості груп (4) у дошкільному закладі,
шляхом розширення площі
- забезпечення сучасних умов розвитку, виховання і
дошкільної підготовки до подальшого навчання для 80
дітей мікрорайону.
- реалізацію можливості виконання ст.2 Закону України
« Про дошкільну освіту», а саме: забезпечення права
дитини на доступність і безоплатність здобуття
дошкільної освіти (80 дітей)
- покращення соціальної привабливості мікрорайону;
- створення додаткових робочих місць ( 12 одиниць)
- батьки дітей та особи, що їх замінюють влаштувавши
дітей в дитячий садок, матимуть можливість
влаштуватись на роботу та покращити власне соціальноекономічне становище.
Дана проектна інвестиційна пропозиція в повній мірі
відповідає п.4.1.4 (Формування здорового способу
життя) та п.4.2.6. (Стимулювання
заходів з
енергозбереження, який в себе включає: впровадження
енергозберігаючих технологій на об‘єктах комунальної
власності та житлового фонду (зменшення тепловтрат,
утеплення зовнішніх стін житлових будинків, ремонт
покрівель, впровадження когенераційних технологій,
використання
електричного
теплоакумуляційного
обігріву,
світлодіодного
освітлення
тощо).
Популяризація енергозберігаючих технологій серед
мешканців.),
стратегічній цілі 4 (ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ), Стратегії розвитку
Львівської області на період до 2027 року
стратегічній цілі 3 (ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ) стратегії розвитку м.Борислава на
2015-2020роки.
Проектна пропозиція відповідає п.5 (Здоров’я
учасників навчально-виховного процесу) та п. 8.
(Енергозбереження в освітніх установах) ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ ОСВІТИ м.Борислава та
та смт.
Східниці на на 2013 – 2016 роки.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

