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ФОРМА  

інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що 

може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку* 

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що 

може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку (далі – проект) 

«Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з 

добудовою навчального корпусу зі 

столовою в с.Устеріки 

Верховинського району Івано – 

Франківської області» 

Заявник (найменування органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим / місцевого органу 

виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) 

Білоберізька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 

Верховинського району  Івано – 

Франківської області 

Тематичний напрям реалізації проекту Проект добровільно об’єднаних 

територіальних громад 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає проект 

Забезпечення підвищення якості та 

рівного доступу населення до 

загальної середньої освіти, зокрема в 

сільській місцевості, шляхом 

оптимізації мережі навчальних 

закладів та покращення їх 

матеріально-технічної бази з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року,  

завдання 4.1.1. «Вдосконалення 

системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці» з 

Стратегії розвитку Івано-

Франківської області на період до 

2020 року 

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / 

рік)) 

З 01.2019 до 12.2020 рр. 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного 

фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

5966,438 5966,438  0 11932,876    

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, 1 рік 2 рік 3 рік Разом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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тис. грн 
 665,000 

 
665,000 0 1330,00 

 

Назва регіону, в якому реалізується проект Івано – Франківська область 

Назва району, в якому реалізується проект Верховинський район 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника Іванюк Дмитро Іванович 

Телефон, факс, e-mail заявника тел.0679650973, e-mail 

0679650973@ukr.net 
 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи 

за реалізацію проекту 

спеціаліст- архітектор відділу 

економіки, земельних відносин, 

архітектури , житлово- комунального 

господарства та зовнішніх зв’язків  

виконавчого комітету Білоберізької 

сільської ради ОТГ 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію 

проекту 

тел. 0673730609 ,email 
leo412639@gmail.com 

Білоберізький сільський 

голова ОТГ 

 

______________  
(дата, підпис) 

 

Іванюк Дмитро Іванович 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

І. Реєстраційна картка проекту с. 2 

mailto:0679650973@ukr.net
mailto:leo412639@gmail.com
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ІІ. Зміст проекту с. 4 

ІІІ. Проект с. 5 

1. Анотація проекту с. 5 

2. Детальний опис проекту с. 6 

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с. 6 

2.2. Мета та завдання проекту с. 6 

2.3. Основні заходи проекту с. 7 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту с. 7 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с. 7 

2.6. Інновації проекту с. 8 

ІV. Бюджет проекту с. 8 

4.1. Загальний бюджет проекту с. 8 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 8 

4.3. Очікувані джерела фінансування с. 9 

4.4. Розрахунок вартості проекту с. 9 

V. Інформація про учасників реалізації проекту с. 10 

VІ. Додатки с. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРОЕКТ 

1. Анотація проекту. 
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Білоберізька  сільська рада об’єднаної територіальної громади Верховинського  

району Івано-Франківської області включає в себе чотири населені пункти – Білоберізка, 

Хороцеве, Барвінків, Устеріки. Кількість населення сільської ради - 2772  особи.  

Село  Білоберізка є центром Білоберізької  об’єднаної територіальної громади.  

Всі населені пункти Білоберізької ОТГ не  газифіковані, повністю електрофіковані , частково 

телефонізовані. 

Білоберізька  об’єднана територіальна громада згідно з адміністративно-

територіальним устроєм України входить до складу Верховинського району Івано-

Франківської області. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 

32 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру –  135 км.  

Основні проблеми сіл Білоберізка, Хороцеве, Барвінків, Устеріки відображені в  Плані 

соціально-економічного розвитку Білоберізької об’єднаної територіальної громади, який 

затверджений рішенням сесії затвердженого рішенням сесії Білоберізької сільської ради  ОТГ 

від 23.12.2016 року № 87/8-6/2016, зі змінами, затвердженими рішенням сесії Білоберізької 

сільської ради ОТГ від 20.06.2017 року № 168/8-10-1/2017. Однією з основних проблем   є 

створення сприятливих умов для отримання якісної базової освіти для дітей  всіх населених 

пунктів Білоберізької ОТГ. Однією з таких шкіл на  території Білоберізької ОТГ є 

Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. На даний час в школі навчаються 83 учні, при можливому 

приєднання до Білоберізької ОТГ села Стебні Верховинського району кількість учнів може 

бути збільшена на 25-30 осіб за рахунок підвезення учнів та реорганізації Стебнівської ЗОШ І-

ІІ ст, що розташована на відстані 3 км від села Устеріки.  Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. 

розташована ів чотирьох корпусах, побудованих в різні роки. 27.04.2018 року сталося 

нещастя, в одному з корпусів, де розташовувалися шкільна їдальня з приміщеннями молодших 

класів виникла пожежа, внаслідок чого будівлю було повністю знищено і учні початкових 

класів змушені були закінчувати навчальний рік в пристосованих приміщеннях, а всі учні 

школи залишилися без гарячого харчування. Аналогічна ситуація складається і на початок 

нового 2018-2019 навчального року.  

 Мета проекту – створення належних умов для навчання учнів у загальноосвітній школі 

І-ІІ ст. села Устеріки Білоберізької об’єднаної територіальної громади Верховинського району 

Івано-Франківської області шляхом  реконструкції будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою 

навчального корпусу зі столовою  до грудня 2019 року та з дотриманням загального бюджету 

проекту у сумі  13262,876 тис. грн. 

Завдання проекту:  

1.  Провести до грудня 2020 року реконструкцію будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів з добудовою 

навчального корпусу зі столовою в селі Устеріки Верховинського району Івано – Франківської 

області.  

2. Створити належні умови для навчання та виховання учнів  Устеріківської ЗОШ І-ІІ ст. в 

селі Устеріки  Білоберізької об’єднаної територіальної громади Верховинського району Івано-

Франківської області. 

        Основні заходи проекту. 

 Захід 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

    Захід 2. Проведення тендерних процедур та підписання необхідних договорів з 

підрядною організацією на проведення  будівельно- монтажних  робіт. 

 Захід 3. Проведення  будівельно – монтажних робіт згідно проектно-кошторисної 

документації. 

 Захід 4.  Введення об’єкта будівництва в експлуатацію. 

 Захід 5.  Інформування громадськості про хід та завершення реалізації проекту. 

 

 

 

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 
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- відкрито 3-й корпус школи в якому розміщені   шкільна їдальня та приміщення молодших 

класів;  

- створено належні та безпечні умови для здобуття якісної освіти щонайменше для 80 учнів  

Устеріківської   ЗОШ І-ІІ ст. в селі Устеріки Білоберізької об’єднаної територіальної громади 

Верховинського району Івано-Франківської області   протягом кожного навчального року; 

- створено належні та безпечні умови праці для учителів та технічного персоналу школи; 

  

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування: 

Загальний кошторис проекту – 13262,876 тис. грн. 

Кошти Державного фонду регіонального розвитку – 11932,876     тис. грн.  

Кошти місцевого бюджету - 1330,00 тис. грн.  

 

2. Детальний опис проекту. 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. 

Білоберізька  сільська рада об’єднаної територіальної громади Верховинського  

району Івано-Франківської області включає в себе чотири населені пункти – Білоберізка, 

Хороцеве, Барвінків, Устеріки. Кількість населення сільської ради - 2772  особи.  

Село  Білоберізка є центром Білоберізької  об’єднаної територіальної громади.  

Всі населені пункти Білоберізької ОТГ не  газифіковані, повністю електрофіковані , частково 

телефонізовані. 

Білоберізька  об’єднана територіальна громада згідно з адміністративно-

територіальним устроєм України входить до складу Верховинського району Івано-

Франківської області. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 

32 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру –  135 км.  

Основні проблеми сіл Білоберізка, Хороцеве, Барвінків, Устеріки відображені в  Плані 

соціально-економічного розвитку Білоберізької об’єднаної територіальної громади, який 

затверджений рішенням сесії затвердженого рішенням сесії Білоберізької сільської ради  ОТГ 

від 23.12.2016 року № 87/8-6/2016, зі змінами, затвердженими рішенням сесії Білоберізької 

сільської ради ОТГ від 20.06.2017 року № 168/8-10-1/2017. Однією з основних проблем   є 

створення сприятливих умов для отримання якісної базової освіти для дітей  всіх населених 

пунктів Білоберізької ОТГ. Однією з таких шкіл на  території Білоберізької ОТГ є 

Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. На даний час в школі навчаються 83 учні, при можливому 

приєднанні до Білоберізької ОТГ села Стебні Верховинського району кількість учнів може 

бути збільшена на 25-30 осіб за рахунок підвезення учнів та реорганізації Стебнівської ЗОШ І-

ІІ ст, що розташована на відстані 3 км від села Устеріки.  Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. 

розташована ів чотирьох корпусах, побудованих в різні роки. 27.04.2018 року сталося 

нещастя, в одному з корпусів, де розташовувалися шкільна їдальня з приміщеннями молодших 

класів виникла пожежа, внаслідок чого будівлю було повністю знищено і учні початкових 

класів змушені були закінчувати навчальний рік в пристосованих приміщеннях, а всі учні 

школи залишилися без гарячого харчування. Аналогічна ситуація складається і на початок 

нового 2018-2019 навчального року.  

 

2.2. Мета та завдання проекту. 

Мета проекту – створення належних умов для навчання учнів у загальноосвітній школі І-

ІІ ст. села Устеріки Білоберізької об’єднаної територіальної громади Верховинського району 

Івано-Франківської області шляхом  проведення реконструкції до грудня 2019 року  будівлі 

ЗОШ І-ІІ ступенів з добудовою навчального корпусу зі столовою в селі Устеріки 

Верховинського району Івано – Франківської області з дотриманням загальної вартості 

проекту в сумі 13262,876 тис. грн. 

 

Завдання проекту:  
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1. Провести до грудня 2020 року реконструкцію будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів з добудовою 

навчального корпусу зі столовою в селі Устеріки Верховинського району Івано – Франківської 

області.  

  

2. Створити належні умови для навчання та виховання учнів  Устеріківської ЗОШ І-ІІ ст. в 

селі Устеріки  Білоберізької об’єднаної територіальної громади Верховинського району Івано-

Франківської області. 

 

2.3. Основні заходи проекту. 

 Захід 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

    Захід 2. Проведення тендерних процедур та підписання необхідних договорів з 

підрядною організацією на проведення  будівельно- монтажних  робіт. 

 Захід 3. Проведення  будівельно – монтажних робіт згідно проектно-кошторисної 

документації. 

 Захід 4.  Введення об’єкта будівництва в експлуатацію. 

 Захід 5.  Інформування громадськості про хід та завершення реалізації проекту. 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту. 

 

Тривалість 

заходу 

Рік 2019 

Місяць 1-2 
 

Виготовлення ПКД, проведення її експертизи. 

Місяць 2-3 Проведення тендерних процедур та підписання необхідних 

договорів з підрядною організацією на проведення  ремонтних 

робіт 

Місяць 3-12 Проведення будівельно-монтажних робіт згідно проектно –

кошторисної документації.  

 

  

 

 

Наступні роки 

Тривалість 

заходу(по 

етапах) 

Коротка назва заходу 

Півріччя 1 1.Здійснення  будівельно-монтажних робіт  згідно з 

проектно- кошторисною документацією 

Півріччя 2 1.Здійснення  будівельно-монтажних робіт  згідно з 

проектно-кошторисною документацією. 

2.Введення об’єкта в експлуатацію. 

3. Висвітлення інформації про хід та завершення 

реалізації проекту    на сайті ОТГ. 

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 
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Кількісні результати: 

- відкрито 3-й корпус школи в якому розміщені   шкільна їдальня та приміщення молодших 

класів;  

- створено належні та безпечні умови для здобуття якісної освіти щонайменше для 80 учнів  

Устеріківської   ЗОШ І-ІІ ст. в селі Устеріки Білоберізької об’єднаної територіальної громади 

Верховинського району Івано-Франківської області   протягом кожного навчального року; 

- створено належні та безпечні умови праці для учителів та технічного персоналу школи; 

   

2.6. Інновації проекту. 

Завершення будівництва першої черги школи в селі Білоберізка є відносною 

інновацією, яка забезпечить:   

- надання висококваліфікованих освітніх послуг;  

-оптимізацію управлінської діяльності, формування привабливого іміджу навчального 

закладу; 

-при проведенні реконструкції школи з добудовою навчального корпусу та їдальні  в селі 

Устеріки будуть використані сучасні будівельні технології та матеріали з використанням 

заходів із енергозбереження. 

 

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад 

в його розробленні. 

- розміщення інформації про хід реалізації проекту на інформаційних стендах 

Білоберізької сільської ради ОТГ та на офіційному сайті громади ; 

-   розміщення статей в районні газеті « Верховинські вісті» та регіональних газетах 

області; 

- розміщення інформації про проект в Інтернет-ЗМІ області та Інтернет сторінках органів 

місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій України. 

 

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

 
Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за 

проектом 

Загальна 

вартість  
(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші учасники 

проекту 

1. 1.Виготовлення ПКД та 

проведення її експертизи 
 

215,443 

 

0 

 

215,443 

 

0 

 

0  

  

0 
 

0  

2. Виконання будівельно- 

монтажних робіт згідно 

ПКД 

 

13047,443 

 

5966,438 

 

 449,557 

 

0 

 

5966,438 
 

  665,000 

 

0 

РАЗОМ: 13262,876  5966,438   665,000 0  5966,438 665,000  0 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 
Статті видатків Загальна 

сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші учасники 

проекту 

1. Видатки 

споживання: 
              

                
2. Видатки розвитку:               
Видатки розвитку:        
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Виготовлення ПКД , 

КЕКВ 3122 

  

215,443 0 215,443 0 0 0 0 

 «Реконструкція 

будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з 

добудовою 

навчального корпусу зі 

столовою в с.Устеріки 

Верховинського 

району Івано – 

Франківської 

області»КЕКВ 3122 

«Капітальне 

будівництво, 

придбання інших 

об'єктів» 

13047,443 5966,438 449,557 0 5966,438 665,000 0 

РАЗОМ: 13262,876  5966,438  665,00  0 5966,438  665,00  0  

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

Джерела фінансування Сума  

(тис. грн) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування проекту 

1. Фінансування з ДФРР 11932,876 89,97 

2. Фінансування з місцевого бюджету 1330,000 10,03 

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників 

проекту, у тому числі за рахунок: 

0 0 

1) учасників з бюджетного сектору 0 0 

2) учасників з підприємницького сектору 0 0 

3) учасників з громадськості 0 0 

Загальний обсяг фінансування 13262,876 100 

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

  

 Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва додається, але так як 

станом на даний час ще не проведена експертиза проектно-кошторисної документації,  ПКД 

не затверджена і можливі незначні зміни в її кошторисній частині. 

 

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
 

Інформація про учасника 
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Назва учасника 

Білоберізька  сільська рада ОТГ 

Верховинського району Івано-Франківської 

області 

ПІБ керівника органу Іванюк Дмитро Іванович 

Назва посади 
Сільський голова Білоберізької  сільської 

ради ОТГ 

Поштова адреса 

78713, Івано-Франківська область, 

Верховинський   р-н, с. Білоберізка,  

присілок Центр 

Телефон та мобільний 03342067965097334905, 0503785275 

E-mail  0679650973@ukr.net 

Функції учасника Замовник 

  

VІ. ДОДАТКИ 

1.  Копія зведеного кошторисного розрахунку об’єкта будівництва. 

2.  Довідка  щодо форми власності. 

3. Довідка про підтвердження класу наслідків (відповідальності). 

4. Копія рішення  Білоберізької сільської ради про утворення об'єднаної територіальної 

громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» 

5. Копія рішення сесії Білоберізької сільської ради ОТГ про участь у співфінансуванні. 

6. Довідка про перебування об’єкта на балансі після завершення реалізації проекту. 

 

  

Звіт за результатами експертизи проекту будівництва з додатками та  розпорядження 

про затвердження проектної-кошторисної документації будуть надіслані на протязі 

п’яти днів з моменту отримання звіту за результатами експертизи. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФОРМА  

технічного завдання на інвестиційну програму і проект 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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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) 

«Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою 

навчального корпусу зі столовою в с.Устеріки 

Верховинського району Івано – Франківської області» 

2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку регіону, 

якому відповідає проект 

Забезпечення підвищення якості та рівного доступу 

населення до загальної середньої освіти, зокрема в 

сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі 

навчальних закладів та покращення їх матеріально-

технічної бази з Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року,  завдання 4.1.1. 

«Вдосконалення системи підготовки молоді до умов 

регіонального ринку праці» з Стратегії розвитку Івано-

Франківської області на період до 2020 року 

3. Мета та завдання проекту 
Мета проекту – створення належних умов для 

навчання учнів у загальноосвітній школі І-ІІ ст. села 

Устеріки Білоберізької об’єднаної територіальної 

громади Верховинського району Івано-Франківської 

області шляхом реконструкції будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з 

добудовою навчального корпусу зі столовою в 

с.Устеріки Верховинського району Івано – 

Франківської області.  

Завдання проекту:  

1.Протягом 2019-2020 року провести реконструкцію 

будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою навчального корпусу 

зі столовою в с.Устеріки Верховинського району Івано 

– Франківської області. 

2. Створити належні умови для навчання та виховання 

учнів  Устеріківської ЗОШ І-ІІ ст. в селі Устеріки  

Білоберізької об’єднаної територіальної громади 

Верховинського району Івано-Франківської області.  

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

село Устеріки Білоберізької ОТГ 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

806 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Однією з основних проблем   є створення 

сприятливих умов для отримання якісної базової 

освіти для дітей  всіх населених пунктів Білоберізької 

ОТГ. Однією з таких шкіл на  території Білоберізької 

ОТГ є Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. На даний час в школі 

навчаються 83 учні, при можливому приєднання до 

Білоберізької ОТГ села Стебні Верховинського району 

кількість учнів може бути збільшена на 25-30 осіб за 

рахунок підвезення учнів та реорганізації Стебнівської 

ЗОШ І-ІІ ст, що розташована на відстані 3 км від села 

Устеріки.  Устеріківська ЗОШ І-ІІ ст. розташована ів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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чотирьох корпусах, побудованих в різні роки. 

27.04.2018 року сталося нещастя, в одному з корпусів, 

де розташовувалися шкільна їдальня з приміщеннями 

молодших класів виникла пожежа, внаслідок чого 

будівлю було повністю знищено і учні початкових 

класів змушені були закінчувати навчальний рік в 

пристосованих приміщеннях, а всі учні школи 

залишилися без гарячого харчування. Аналогічна 

ситуація складається і на початок нового 2018-2019 

навчального року.   

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту. 

Кількісні результати: 

-  відкрито 3-й корпус школи в якому розміщені   

шкільна їдальня та приміщення молодших класів;   

- створено належні та безпечні умови для здобуття 

освіти щонайменше для 80 учнів в Устеріківській  

ЗОШ І-ІІ ст. Білоберізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Верховинського району Івано 

– Франківської області протягом кожного навчального 

року; 

- створено належні та безпечні умови праці для 

учителів та обслуговуючого персоналу школи; 

Якісні результати  

- забезпечення дітей села  Устеріки   наданням якісних 

освітніх послуг.  
 

8. Основні заходи проекту Захід 1.Виготовлення ПКД та проведення її 

експертизи. 

Захід 2. Проведення тендерних процедур та 

підписання необхідних договорів з підрядною 

організацією на проведення  будівельно- монтажних  

робіт. 

Захід 3. Проведення  будівельно – монтажних робіт 

згідно проектно-кошторисної документації. 

Захід 4.  Введення об’єкта будівництва в експлуатацію. 

Захід 5.  Інформування громадськості про хід та 

завершення реалізації проекту. 
 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

З січня 2019 року до грудня 2020 року 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

6631,438 6631,438 0 13262,876 
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11. Джерела фінансування проекту 1. Кошти ДФРР - 11932,876 тис. грн 

2. Кошти місцевого бюджету - 1330,00 тис. грн 

12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Білоберізька сільська рада ОТГ - заявник 

13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


