ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 29)
(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

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

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

Реконструкція котельні із встановленням 2 котлів типу К140 теплопродуктивністю 140 кВт виробництва фірми
Kalvis у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9 на вул.
Дрогобицькій, 415 у м. Бориславі

950 тис. грн.

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

3945 Реконструкція котельні із встановленням 2 котлів
типу К-140 теплопродуктивністю 140 кВт виробництва
фірми Kalvis у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 9
на вул. Дрогобицькій, 415 у м. Бориславі
Найгострішою
проблемою
залишається
відсутність системи опалення у приміщенні спортивного
залу та деяких приміщеннях школи. Враховуючи
потреби нашої молоді та актуальність проблеми,
Бориславської міською радою(180 тисяч гривень) та з
обласного бюджету (50 тисяч гривень)виділено на 2014
рік кошти на реконструкцію котельні та проектнокошторисну документацію. Однак цих коштів для
реалізації проекту у напрямку «Фізичнета духовне
здоров’я учнівської молоді» не достатньо.
Даний проект – це наступний крок по залученню
коштів до реалізації важливих проблемних завдань щодо
покращення створення належних умов провадження
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

Завданням
проекту
є
створення
прийнятного
температурного режиму у навчальному закладі,
спортивному та актовому залах, належних умов щодо
забезпечення
фізичного,
духовного,
спортивного
розвитку та творчої самореалізації учнів школи та
молоді.
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

