ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 23)
(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
01/02/
14

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

Капітальний ремонт дахів загальною площею 8516 кв. м.
закладів освіти м.Борислава Львівської області

4 900 тис. грн.
Начальник відділу освіти Бориславської міської ради—
Лесик Віталій Романович, 0673750871
3911 Капітальний ремонт скатного даху загальною площею 2672
кв.м. (основна будівля – 2000 кв.м., майстерня – 672 кв.м.)
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 у м.Бориславі Львівської
області
3937 Капітальний ремонт шатрового даху у навчально-виховному
комплексі ЗОШ № 6 за адресою м.Борислав, вул. С.Бандери (площа
– 1490 кв.м.)
3942 Капітальний ремонт дахів площею 1300 кв.м. загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 у м.Бориславі Львівської області
3946 Капітальний ремонт даху площею 1664 кв.м. з утепленням у
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9 на вул. Дрогобицькій, 415 у
м. Бориславі

01/04/
14

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

3948 Капітальний ремонт скатного даху загальною площею 1390,0
кв.м. загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 на вул.. Шкільній,
19 у м.Бориславі
Довготривала експлуатація та відсутність ремонту призвели до
протікання дахів будівель шкіл. Постійне протікання дахів

приводить до неналежного санітарно-гігієнічного стану
навчальних закладів, потребує
додаткових витрат
енергоносіїв для дотримання належного температурного
режиму в школі,ремонту класних приміщень та фасаду
школи,шкідливо впливає на здоров’я учасників
навчально-виховного процесу.

01/05/
14

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

Метою проекту є підвищення ефективності споживання
енергоносіїв у школах задля досягнення зменшення
споживання енергоресурсів, підвищення комфортності
приміщень, економії коштів місцевого бюджету, що
спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери
шляхом капітального ремонту дахів та фасадів будівель з
утепленнямм.Борислава. Дана проектна інвестиційна
пропозиція в повній мірі відповідає стратегічній цілі 4
(ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ),
Стратегії розвитку Львівської області на період до
2027 року.
Проектна пропозиція відповідає п.5 (Здоров’я
учасників
навчально-виховного
процесу)
тастратегічній цілі 3. (Підвищення якості життя
населення) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ м.Борислава НА
2015-2020 роки.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

