Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році
№
Найменування позиції
п/п
Назва проекту
1
Адреса об’єкту:
область
район
2
місто, село, селище
вулиця
будинок
Анотація проекту
(до 5 речень)

3

Інформація по відповідній позиції
Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу Березівської сільської ради за
адресою: вул. Спортивна, 47б, с.Береза, Глухівський район, Сумська область
Сумська
Глухівський
село Береза
Спортивна
47б
Для забезпечення оптимальних умов якісного освітнього процесу в Березівській ОТГ
функціонує опорна школа КЗ Березівської сільської ради «Березівський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка».
Заклад на даний час надає дошкільну та повну загальну середню освіту дітям та підліткам, які
проживають на території сіл Береза, Обложки, Іващенкове та Кривенкове Глухівського району
Сумської області. Створюються необхідні умови для того, щоб опорна школа відповідала
Положенню про освітній округ і опорний заклад освіти
Реалізація проєкту вирішить питання із створенням безпечного, комфортного, сучасного
освітнього середовища для учнів початкових класів опорного закладу в умовах реалізації
НУШ , що сприятиме формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної
життєдіяльності, самореалізації особистості, набуттю соціального досвіду. Додаткове
приміщення дасть можливість забезпечити рівний доступ до здобуття освіти дітей з
особливими освітніми потребами.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

6 487,688

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

6 487,688

Вартість реалізації проекту у
2020 році, тис. грн.:

Всього
6 ДФРР

Передбачено у
2020 році

0,000

6487,688

Остання дата
надходження
бюджетних
асигнувань

0,000

Касові
видатки в
2020 році

Потреба у додатковому
фінансуванні для завершення
проекту (у разі наявності)

0,000

0,000

0,000

0,000

Інші бюджетні програми
(субвенції)

0,000

5125,274

0,000

0,000

Співфінансування
з місцевих бюджетів

0,000

1362,414

0,000

0,000

Етапи реалізації проекту в
2020 році
проведення процедури закупівель
(визначення виконавця робіт);

7

Касові
видатки до
2020 року

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

липень 2020 року

0%

7 укладання договорів з виконавцем
робіт,
організаціями,
що
здійснюватимуть технічний та
авторський нагляд;
виконання робіт по капітальному
ремонту будівлі;

липень 2020 року

0%

липень - вересень 2020 року

0%

введення будівлі в експлуатацію

вересень 2020 року
0%
Реалізація проєкту забезпечить якість та доступність освіти на території громади, створить
умови для повноцінного розвитку дитини, виховання та навчання дітей; дасть можливість
Результативність реалізації
створити нові робочі місця для сільського населення; підвищить довіру до виконавчої влади
проекту (обов’язково
8 зазначити кількість населення усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві.Цільові групи проекту:
діти молодшого шкільного віку , колектив працівників дитячого садка; батьки, діти яких
на яке безпосередньо проект
будуть навчатися , мешканці сіл Береза, Іващенкове, Кривенкове, Обложки - 2041особа.
має вплив)

9 Галузь реалізації по ВБ
Замовник будівництва по
проекту
Відповідальна особа за
10 реалізацію проекту
Телефон контактної особи
Ел.пошта
Генеральна підрядна
організація
11
Телефон контактної особи
Ел.пошта

Актуальні фото змін за тиждень
у разі наявності змін (не менше
12
4)
горизонтальні фото
10x15

ДНЗ
Комунальний заклад Березівської сільської ради "Березівський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад "Веселка"
Перерва І.М. Чумакова О.М.
0959257676- Перерва Ірина Миколаївна 0666458229- Чумакова Олена Миколаївна
berezaosvita@ukr.net

