ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2015 № 80
(у редакції наказу
Міністерства розвитку громад
та територій України
від 08 жовтня 2019 року № 234)
ФОРМА
технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що
може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання

4. Номер і назва завдання з відповідної
стратегії розвитку регіону, якому відповідає
технічне завдання

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація
проектів за технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої
спрямовано технічне завдання

1.1.1.2
Будівництво закладів освіти
I.1.8. Формування ефективної мережі
закладів дошкільної та позашкільної
освіти, загальної середньої освіти,
зокрема шляхом впровадження
профільної середньої освіти, що
забезпечить ліцеї академічного та
професійного спрямування, сприяння
розвитку приватних закладів дошкільної
освіти.
1.1.1. Формування спроможної та
ефективної мережі закладів освіти з
урахуванням процесів децентралізації та
створення об’єднаних територіальних
громад

Гостомельська селищна територіальна
громада
При плановій потужності на 1233
учнівських місць в школі №13 (Ліцей №1)
навчається 1560 учнів. Переповненість
освітнього закладу не дає можливості
проводити заняття в одну зміну.
Надмірна кількість учнів у закладі
унеможливлює забезпечення повноцінної
позакласної роботи, проведення виховних
заходів, творчих активностей учнів
направлених на всебічний
розвиток
дитини. Переповненість
освітнього
закладу не дає змоги
забезпечити
санітарний
регламент, ускладнює
забезпечення харчування учнів (зараз
харчується
1200
учнів
у
день,
посадкових місць у їдальні - 250) та
приводить до ряду інших проблем для
дітей та їх батьків. Що унеможливлює

Гостомельською
селищною
радою
надання
якісних
освітніх
послуг
мешканцям громади.
7. Очікувані кількісні результати від реалізації Збільшено учнівських місць – 374
проектів на виконання технічного завдання
Введено в експлуатацію – 3278,9 м²
Створено робочих місць - 25
8. Очікувані якісні результати від реалізації
Покращено надання освітніх послуг.
проектів на виконання технічного завдання
Створені комфортні умови для
працівників школи
9. Основні заходи технічного завдання
- Укладання договору на проведення
будівельних
робіт
з
підрядною
організацією на конкурсних засадах через
систему
електронних
публічних
закупівель "ProZorro"
Розробка
робочої
проектної
документації;
- Будівництво корпусу початкової школи;
- Ведення авторського нагляду за
будівництвом;
- Ведення технічного нагляду за
будівництвом;
- Влаштування інженерних мереж;
- Закупівля обладнання та інвентарю;
- Благоустрій території.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 1 рік
2 рік
3 4 Усього
тис.грн*:
рік рік
державний бюджет:
30000.00 22800.00 0 0 52800.00
державний фонд регіонального розвитку
30000.00 22800.00 0 0 52800.00
інші джерела (зазначити)
0
0
0 0 0
місцевий бюджет
8968.903 4959.03 0 0 13927.933
інші джерела (зазначити)
0
0
0 0 0
11. Інша інформація, щодо технічного завдання
(за потреби)
Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати двох сторінок.
__________
* Заповнюється відповідно до встановлених термінів у стратегіях розвитку регіонів.
{Форма в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 234 від 08.10.2019}

Гостомельський селищний голова

Юрій ПРИЛИПКО

