Аплікаційна форма
Проект: “Ефективне тепло задля збереження здоров’я дітей»
Територіальна громада: Краснопілка Гайсинського району
Керівник проекту: Сидорчук К.Я.
Місце роботи, посада керівника проекту: СЗШ І – ІІІ ст. с. Краснопілка
директор школи
Контактний телефон керівника проекту, факс, E-mail:
0633079204 krasnopilka.school.vn@gmail.com
Проблема на вирішення якої спрямований проект: фізично зношені
дерев’яні конструкції вікон школи дають до 45% втрати тепла в опалювальний
період. Виникла проблема збереження тепла та економії бюджетних коштів
шляхом впровадження теплозберігаючих технологій – заміни вікон на
металапластикові
Мета проекту: створення комфортних умов для учасників навчально
– виховного процесу та підвищення економічної ефективності
використання теплової енергії, шляхом заміни старих дерев’яних та
встановлення енергозберігаючих метало пластикових вікон
Фото 1 до реалізації проекту

Перелік заходів проекту:
1.Створення робочої групи проекту.
2.Виготовлення проектно – коштористої документації проекту
3.Угода про співфінансування між учасником та партнерами проекту
4.Демонтаж старих віконних конструкцій і монтаж теплозберігаючих вікон

Бюджет проекту, всього 196200 грн.
в т.ч.
Фонд Програми
66200 грн.
Заявник
60000 грн.
Партнери
90000 грн.
Фото 2 процес реалізації

Отримані результати:

- досягнуто економії енергоресурсів та зменшення на 45 % тепловтрат;
- забезпечено нормативний тепловий режим в школі без збільшення ліміту
використання енергоресурсів;
- створено комфортні умови перебування педагогів та дітей в навчальному
закладі.
- заощаджено бюджетні кошти;
- закріплено механізм співпраці влада-громада-бізнес;
- суттєво підвищився рівень довіри до влади.

Фото 3 досягнутий результат

Партнери проекту: Гайсинська районна рада, Приватне акціонерне Товариство
«Зернопродукт МХП»
Наявний досвід реалізації проектів:
2004 рік. Реалізація проекту по модернізації та утепленню теплових мереж і
теплогенеруючого обладнання у СЗШ І – ІІІ ст. с. Краснопілка через співпрацю з
Українським фондом соціальних інвестицій. Освоєно капіталовкладень на суму 386 тис. грн.

Фінальний звіт
Проект «Ефективне тепло задля збереження здоров’я дітей »
Краснопільської територіальної громади Гайсинського району
Керівник проекту: Сидорчук К.Я.
Проблема, на реалізацією якої спрямований проект: фізично зношені дерев’яні
конструкції вікон школи дають до 45% втрати тепла в опалювальний період.
Виникла проблема збереження тепла та економії бюджетних коштів шляхом
впровадження теплозберігаючих технологій – заміни вікон на металопластикові
Мета проекту: створення комфортних умов для учасників навчально – виховного
процесу та підвищення економічної ефективності використання теплової енергії,
шляхом заміни старих дерев’яних та встановлення енергозберігаючих метало
пластикових вікон
Проведено наступні заходи в ході реалізації проекту:
1.Створено робочу групу проекту.
2.Виготовлено проектно – коштористну документацію проекту.
3.Проведено експертизу проекту та проектно – кошторисної докуметації
4. Підписано угоду про співфінансування між учасником та партнерами проекту.
5. Взято участь у торгах електронної системи «ПРОЗОРРО»
6. Проведено демонтаж 44 старих віконних конструкцій і монтаж 44
теплозберігаючих вікон.
6. Інформовано про впровадження проекту теплозбереження «Ефективне тепло
задля збереження здоров’я дітей » Краснопільської територіальної громади
районній газеті «Трибуна праці».
До реалізації проекту були залучені:
-Краснопільська сільська рада
-Гайсинська районна рада
- Приватне акціонерне Товариство «Зернопродукт МХП»
Вартість проекту
196200 грн., в тому числі:
З фонду конкурсу –
66200 грн.
З місцевого бюджету – 59600 грн.
З бюджету партнерів – 90000 грн.

Всі кошти,
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Звіти про реалізацію проекту надавались виконавчому адміністратору
своєчасно, також надана аплікаційна форма про реалізований проект.
Виконавчим адміністратором перевірено стан реалізації проекту.
На початку впровадження даного проекту, з метою оприлюднення
інформації щодо старту, ходу і результатів реалізації проекту було проведено
наступні заходи:
Керівник організації
Керівник проекту
М.П.

