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

Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт.
Краснопілля, Сумської області (інженерні мережі та оздоблення приміщень)
Сумська
Краснопільський район
смт Краснопілля
вул. Перемоги
1
Актуальність проєкту полягає в створенні на базі Краснопільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів базового опорного освітнього закладу "Нова українська школа". Проєкт
дозволяє заощаджувати теплові ресурси за рахунок їх афективного та раціонального
використання, автоматичної підтримки комфортних умов експлуатації будівель і
споруд.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

30 767,550

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

11 289,568

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

Всього
6 ДФРР

Інші бюджетні програми
(субвенції)

Співфінансування
з місцевих бюджетів
Етапи реалізації проекту в
2020 році
7 1. Будівельні роботи
2. Придбання та монтаж обладнання
…

Касові видатки Передбачено у
до 2020 року
2020 році

17 310,687

11 289,568

14 842,887

9 157,113

0,000

0,000

2 467,800

2 132,455

Остання дата
надходження
бюджетних
асигнувань

30.05.2020

16.04.2020

Касові
видатки в
2020 році

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

35,421

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

35,421

0,000

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

липень 2020 року
липень 2020 року

70%
50%

Очікувані результати проєкту полягають в заощадженні теплових ресурсів та
забезпеченні комфортних умов для організації і проведення навчального процесу,
Результативність реалізації
нормальних та безпечних умов праці вчителів, навчання учнів та обслуговуючого
проекту (обов’язково
персоналу в будівлі школи, дотримання санітарно-гігієнічних норм, збільшення
8 зазначити кількість населення
терміну експлуатації будівлі, економія коштів місцевого бюджету через скорочення
на яке безпосередньо проект
витрат на опалення. Кількість населення, на яке поширюється проєкт - 8,4 тисяч
має вплив)
жителів.

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
4)
горизонтальні фото
10x15

12 фото станом на 18.06.2020

Загальносвітня навчальна школа
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