Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект
регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку
1. Назва програми і проекту
регіонального розвитку, що
може реалізовуватися за
рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку
(далі – проект)
2. Номер і назва завдання
з Державної стратегії
регіонального розвитку та
відповідної стратегії розвитку
регіону, якому відповідає
проект

3. Мета та завдання проекту

Капітальний ремонт Рівненського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівспеціалізована школа» №26 Рівненської міської ради (заміна
вікон та влаштування утеплення) по вул. Павлюченка, 24 у м.
Рівному
Проект відповідає Державній стратегії регіонального
розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної
стратегії розвитку регіону в частині:
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів, у частині: забезпечення розвитку інфраструктури
міст; залучення інвестицій у будівництво та/або
реконструкцію інженерної та соціальної інфраструктури
міст;
диверсифікація
джерел
енергопостачання
та
підвищення рівня енергоефективності в регіонах.
Метою проекту є поліпшення якості та доступності освіти
для 709 учнів, створення комфортних умов для навчального
процесу, впровадження комплексу енергозберігаючих
заходів в загальноосвітньому закладі.
Завданням проекту є впровадження енергозберігаючих
заходів з метою створення комфортних умов для навчання
комфортного та якісного освітнього середовища для дітей в
місті Рівному та економії бюджетних коштів.
Місто Рівне

4. Територія, на яку проект
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке Населення міста – 247,4 тис. осіб станом на 01.01.2017
поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
В умовах постійного зростання цін на основні види
вирішення якої спрямований енергоресурсів, виникла необхідність впровадження з
проект
впровадження заходів енергоефективності в закладах та
установах, що фінансуються з міського бюджету.
Енергоефективність – це не лише спосіб заощаджувати
бюджетні кошти, а й спосіб покращити здоров’я учнів.
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-спеціалізована школа» №26 побудований у 1989
році. Стан вікон є незадовільний, дерев’яні віконні блоки є
зношеними і тому неможливо забезпечити належну
температуру в приміщенні. Двері закриваються не
герметично, фасад школи не утеплений що сприяє втраті
тепла.
Пропонується здійснити заміну зношених дерев’яних
віконних блоків та дверей на сучасні металопластикові –
теплозберігаючі, передбачено утеплення покрівлі, фасадів.
Це дозволить зменшити втрату тепла та знизити витрати на
опалювання.
У результаті проведених заходів вирішиться питання
покращення теплового режиму в приміщенні школи згідно
вимог, закріплених державними санітарними правилами й

нормами та суттєвої оптимізації споживання енергоресурсів
та економії бюджетних коштів.
Впровадження енергоефективних технологій дасть змогу
створити комфортні умови для навчання та виховання учнів
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-спеціалізована школа» №26 для надання якісної
освіти, збереження здоров’я учасників навчально-виховного
процесу.
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проекту, інновації проекту

Очікувані результати проекту:
1. Вирішення соціальних проблем.
2. Поліпшення якості та доступності освіти.
3. Створення комфортних умов для учнів та працівників
закладу.
4. Забезпечення виконання необхідних відповідно до
чинних стандартів побутових і санітарно-гігієнічних умов
навчання, перебування та виховання учнів та дітей у
навчальному закладі.
5. Підвищення енергоефективності, забезпечення економії
енергоносіїв і зменшення витрат на утримання закладу.
8. Основні заходи проекту
Перелік основних заходів проекту:
1. Підготовчі роботи
2. Авторський нагляд
3. Технічний нагляд
4. Капітальний ремонт Рівненського навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенівспеціалізована школа» № 26.
5. Виконання інших загально-будівельних робіт.
6. Висвітлення результатів реалізації проекту та
розповсюдження позитивного досвіду в ЗМІ.
9. Період реалізації проекту (з Березень 2018р.-Березень 2019р.
(місяць / рік) - до (місяць / рік)
10. Обсяг фінансування
1 рік
2 рік
3 рік
Разом
проекту, тис. грн
11645,102
11645,102
11. Джерела фінансування
проекту
12. Учасники реалізації
проекту та їх функції

Контактна особа

Місцевий бюджет – 2329,020 тис. грн. (20%)
Державний фонд регіонального розвитку – 9316,082 тис.
грн. (80%)
Виконавчий комітет Рівненської міської ради –
управління, співфінансування, координація, контроль
впровадження проекту.
Управління капітального будівництва – реалізація
проекту.
Підрядна організація, яка буде визначена в результаті
проведення процедури закупівель – виконання робіт.
Ширко Роман Володимирович
Начальник управління з питань стратегічного
розвитку та інвестицій
Тел. 437928
E-mail: strateginvest@ukr.net

