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
«Добудова незавершеного будівництва приміщення по вул.
регіонального розвитку, що Драгоманова, 7 у м. Рівному під управління праці та
може реалізовуватися за
соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому»
рахунок коштів державного
фонду регіонального
розвитку (далі – проект)
2. Номер і назва завдання
Проект відповідає Державній стратегії регіонального
з Державної стратегії
розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
регіонального розвитку та
України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної
відповідної стратегії розвитку стратегії розвитку регіону в частині:
регіону, якому відповідає
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів,
проект
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.
Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020
року: ІІІ. Розвиток людського капіталу.
3.1.3.Створення умов для включення вразливих верств
населення до активного суспільного життя.
3. Мета та завдання проекту
Метою проекту є покращення доступності та якості надання
послуг для населення міста Рівного, яке звертається за їх
отриманням до управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Рівненської міської ради,
шляхом добудови незавершеного будівництва комунального
приміщення на вул. Драгоманова, 7 у м. Рівному.
Завдання проекту:
1.
Виконання вимог Конституції України та інших
законодавчих актів.
2.
Створення для населення міста Рівного, яке звертається
для отримання послуг в управління праці та соціального
захисту населення доступних та комфортних умов.
3.
Підвищення доступності послуг для соціальновразливих верст населення.
4.
Забезпечення належними умовами праці працівників
УПСЗН.
5.
Покращення іміджу органів місцевого самоврядування.
4. Територія, на яку проект
Місто Рівне
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке Населення міста – 247,4 тис. осіб станом на 01.01.2017
поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на
Реальною соціально-економічною ситуацією в місті Рівному
вирішення якої спрямований є збільшення кількості інвалідів, дітей-інвалідів, ветеранів та
проект
громадян старшого покоління, яке опиняється не тільки в
скрутному становищі, але й за межею виживання. Також
протягом останніх років постійно збільшується кількість
звернень для оформлення субсидій.
Недостатня площа приміщень УПСЗН стримує його
розвиток. Проблемним питанням залишається те, що

Управління розміщене в двох приміщеннях, а саме за адресою
вул.Соборна,12 та за адресою вул. 16 Липня 49/51. Крім того,
працівники Управління поводять прийом документів на
отримання субсидій в чотирьох ЖЕКП, заяви на отримання
соціальних допомог приймаються в різних приміщеннях. В
робочих кабінетах працює в середньому по 5-6 осіб, які
здійснюють прийом громадян, що створює шум, некомфортні
умови.
Невирішеним питанням залишається те, що інвалідам важко
підніматися вузькими сходами, матерям, які отримують
соціальну допомогу немає місць, де поставити дитячі візочки,
іншим суб’єктам звернень важко чекати чергу у вузьких
коридорах.
Тому, в зв’язку з вищезазначеними проблемними питаннями,
УПСЗН виконавчого комітету Рівненської міської ради
потребує нового приміщення, яке повинно бути просторим,
розпланованим для зручності людей, в першу чергу – для
пенсіонерів та інвалідів.
7. Очікувані кількісні та
Поліпшення умов праці працівників Управління праці та
якісні результати від
соціального захисту населення (119 осіб).
реалізації проекту, інновації
Підвищення якості надання послуг населенню, покращення
проекту
іміджу органів місцевого самоврядування, вирішення
соціальних проблем.
8. Основні заходи проекту
1. Проведення підготовчих робіт.
2.
Реконструкція приміщення за адресою: м. Рівне, вул.
Драгоманова, 7 під управління праці та соціального захисту
населення МВК.
3.
Прокладення зовнішньої електромережі, мережі
радіофікації, телефонізації.
4.
Прокладення мереж та споруд водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання.
5.
Благоустрій та озеленення території.
6.
Промоційна діяльність.
9. Період реалізації проекту (з З квітня 2018 – до грудня 2018 року
(місяць / рік) - до (місяць/рік)
10. Обсяг фінансування
1 рік
2 рік
3 рік
Разом
проекту, тис. грн
19482,868
19482,868
11. Джерела фінансування
Місцевий бюджет – 3896,574 тис.грн. (20%).
проекту
Державний фонд регіонального розвитку – 15586,294 тис.грн.
(80%).
12. Учасники реалізації
Виконавчий комітет Рівненської міської ради –
проекту та їх функції
управління,
співфінансування,
координація,
контроль
впровадження проекту.
Управління капітального будівництва – реалізація
проекту.
Підрядна організація, яка буде визначена в результаті
проведення процедури закупівель – виконання робіт.
Контактна особа
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