Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального відділення,
вестибюлю та сходової клітини у центральній районній лікарні
смт Голованівськ
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса

Голованівська ЦРЛ
Сачук Валентина Михайлівна

Номер і назва
завдання

Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Стратегічна ціль ІІ. Територіальна соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток:
Стратегічний напрям: 3. Забезпечення комфортного та безпечного
життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання;
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи
охорони здоров’я;
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального
відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній
районній лікарні смт Голованівськ
Для покращення надання медичних послуг - проведення
капітального ремонту дитячого відділення, приймального
відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній
районній лікарні
Голованівський район

Назва проекту
Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати
Ключові заходи
проекту

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн

2-16-03, 0680636182, 0963799984

250 чол./ доб
Ремонт відділень центральної районної лікарні. Будівельний об’єм
становитиме 286 м2
Створення умов для покращення якості перебування пацієнтів та
лікарів у районній лікарні. Підвищення якості перебування
пацієнтів.
· Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального
відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній
районній лікарні смт Голованівськ.
· Проведення заміни
вікон та дверних блоків на
енергозберігаючі;
· Утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт та заміна
інженерних мереж;
· Оснащення сучасним медичним обладнанням
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
500,000
220,259
720,259

Джерела
фінансування

Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

Голованівська ЦРЛ
Проектно-кошторисна документація є в наявності

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Реконструкція мереж водопостачання ІІ черга смт Голованівськ
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса

Голованівська селищна рада
Чернишенко Олександр Юрійович

Номер і назва
завдання

Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Реконструкція мереж водопостачання ІІ черга смт Голованівськ
Проведення реконструкції мереж водопостачання ІІ черга смт
Голованівськ. Збільшення якості наданих послуг водопостачання
для населення. Підвищення тиску в мережі водопостачання
смт Голованівськ

Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати
Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

2-15-45, 0979374033

600 чоловік
Протяжність
відреконструйованої
водопровідної
мережі
становитиме близько 3 км
Збільшення якості наданих послуг водопостачання для населення.
Підвищення тиску в мережі водопостачання
Заміна старих металевих трубопроводів на сучасні. Спорудження
водонапірної вежі. Збільшення якості наданих послуг
водопостачання для населення. Підвищення тиску в мережі
водопостачання
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
500,000
499,000
999,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету
Голованівська селищна рада
Голованівський ККП
Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Реконструкція інфекційного відділення Голованівської центральної
районної лікарні, смт Голованівськ
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса

Голованівська ЦРЛ
Сачук Валентина Михайлівна

Номер і назва
завдання

Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Стратегічна ціль ІІ. Територіальна соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток:
Стратегічний напрям: 3. Забезпечення комфортного та безпечного
життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання;
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи
охорони здоров’я;
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Реконструкція
інфекційного
відділення
Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ
Проведення реконструкції інфекційного відділення Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ. Підвищення
якості перебування пацієнтів.
Голованівський район

Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати
Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

2-16-03, 0680636182, 0963799984

30 чол. за добу та обслуговування 31 тис.чол. населення району
Проведення реконструкції інфекційного відділення Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ. Підвищення
якості перебування пацієнтів.
Створення умов для покращення якості перебування пацієнтів та
лікарів у районній лікарні
Реконструкція
інфекційного
відділення
Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ. Підвищення
якості перебування пацієнтів.
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
500,000
499,000
999,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету
Голованівська ЦРЛ
Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Реконструкція Голованівської Центральної районної лікарні
смт Голованівськ
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса
Номер і назва
завдання

Назва проекту
Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Стислий опис
проекту

Очікувані результати
Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування
Ключові потенційні

Голованівська ЦРЛ
Сачук Валентина Михайлівна
2-16-03, 0680636182, 0963799984
Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Стратегічна ціль ІІ. Територіальна соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток:
Стратегічний напрям: 3. Забезпечення комфортного та безпечного
життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання;
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи
охорони здоров’я;
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Реконструкція Голованівської центральної районної лікарні, смт
Голованівськ
Проведення реконструкції головного корпусу Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ. Підвищення
якості перебування пацієнтів. Підвищення енергоефективності,
утеплення.
Голованівський район
250 відвідувачів за добу, надання медичних послуг 31 тис.
громадян району., в тому числі дитяче населення Голованівського
району віком 0-17 років (близько 5,212 тис.осіб) зможе
отримувати повноцінний курс лікування в дитячому відділенні
лікарні.
Проведення реконструкції головного корпусу Голованівської
центральної районної лікарні, смт Голованівськ. Підвищення
якості перебування пацієнтів. Підвищення енергоефективності,
утеплення.
Створення умов для покращення якості перебування пацієнтів та
лікарів у районній лікарні. Підвищення енергоефективності,
утеплення.
Реконструкція Голованівської центральної районної лікарні, смт
Голованівськ. Підвищення якості перебування пацієнтів.
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
500,000
499,000
999,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету
Голованівська центральна районна лікарня

учасники реалізації
проекту:
Інше

Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Реконструкція Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
смт Побузьке
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса
Номер і назва
завдання
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Коломійчук Михайло Анатолійович
2-18-35
Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Реконструкція Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
смт Побузьке
Проведення реконструкції Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, смт Побузьке. Підвищення якості перебування учнів.
смт Побузьке
500 учнів
Проведення реконструкції Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, смт Побузьке. Підвищення якості перебування учнів.
Створення умов для покращення якості перебування учнів та
вчителів у школі

Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування

Реконструкція Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
смт Побузьке
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
500,000
499,000
999,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Реконструкція дитячої музичної школи
смт.Голованівськ
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса

Відділ
культури,
туризму
райдержадміністрації
Піщик Тетяна Володимирівна

Номер і назва
завдання

Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Реконструкція дитячої музичної школи, смт Голованівськ
Проведення реконструкції дитячої музичної школи, смт
Голованівськ. Підвищення якості перебування учнів та вчителів.
смт Голованівськ

Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати
Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

та

культурної

спадщини

2-16-39

80 учнів
Проведення реконструкції дитячої музичної школи, смт
Голованівськ. Підвищення якості перебування учнів та вчителів.
Створення умов для покращення якості перебування учнів та
вчителів у школі
Реконструкція дитячої музичної школи, смт Голованівськ
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
400,000
400,000
800,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету
Відділ
культури,
райдержадміністрації

туризму

та

культурної

спадщини

Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

Пропозиція ідеї проекту до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Капітальний ремонт дитячого навчального закладу «Орлятко»
по вул. Пирогова, 3 в смт Побузьке
Ваші контакти:
прізвище ім`я
по-батькові:
Телефон
Електронна адреса
Номер і назва
завдання
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис
проекту
Очікувані результати

Побузька селищна рада
Слободянюк сергій Павлович
5-12-75
Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури.
Капітальний ремонт дитячого навчального закладу «Орлятко» по
вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке
Проведення капітального ремонту дитячого навчального закладу
«Орлятко» по вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке. Підвищення
якості перебування дошкільнят.
смт Побузьке
90 учнів
Проведення капітального ремонту дитячого навчального закладу
«Орлятко» по вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке. Підвищення
якості перебування дошкільнят.
Створення умов для покращення якості перебування дошкільнят
та вихователів у дитячому навчальному закладі

Ключові заходи
проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн
Джерела
фінансування

Капітальний ремонт дитячого навчального закладу «Орлятко» по
вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке
з 01.2016 -12.2017 рр.
2015
2016
2017
Разом
425,000
425,000
Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

Побузька селищна рада
Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення

