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 (утеплення фасаду) Миропільського навчальновиховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад Миропільської сільської ради Краснопільського району
Сумської області по вул. Сумська, 38 в с. Миропілля Краснопільського району
Сумської області
Сумська
Краснопільський район
с. Миропілля
вул. Сумська
38
Головною проблемою енергозбереження в комунальних закладах Миропільської
об’єднаної територіальної громади є застарілість систем опалення та котлів,
зношеність основних конструкцій будівель. Ці фактори призводять до значних втрат
енергоресурсів. Проект розроблений з метою забезпечення стабільної роботи
навчального закладу та є завершальним у здійсненні комплексу ремонтних робіт
щодо збереження енергоефективності цього об’єкту, що виконуються протягом
2016 – 2019 років.

4

Загальна кошторисна
вартість, тис. грн.

8 166,665

5

Залишок кошторисної
вартості, тис. грн.

8 050,034

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

Касові видатки Передбачено у
до 2020 року
2020 році

116,631

8 050,034

0,000

7 240,034

0,000

116,631

Остання дата
надходження
бюджетних
асигнувань

Касові
видатки в
2020 році

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

810,000

0,000

0,000

30.05.2020

Запланована дата реалізації

Відсоток готовності

блоків
2. Утеплення фасаду
3. Утеплення цоколю

липень 2020 року
серпень 2020 року
серпень 2020 року

0%
0%
0%

4 Утеплення горищного перекриття
5. Влаштування пандусу головного
входу

вересень 2020 року

0%

жовтень 2020 року

0%

7 1 . Демонтаж та влаштування віконних

Результативність реалізації
проекту (обов’язково
8 зазначити кількість населення
на яке безпосередньо проект
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

Зменшення захворюваності учнів (295 учнів) Зменшення витрат теплової енергії

ДНЗ

Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації
Ревнівцева Олена Юріївна
098-356 13 04
kap-bud@sm.gov.ua
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