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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва        проекту,        що        може «Будівництво мереж зовнішнього
реалізовуватися  за  рахунок  коштів освітлення з встановленням ефективних
субвенці.і.   з   державного   бюджету енергозберігаючих ліхтарів в с. Вереси
місцевим бюджетам на формування Житомирсько.і. місько.і. об ' єднаноЇ
інфраструктури                 об ' єднаних територіальноЇ громади»
територіальних     громад     (далі     -
проект)
Заявник                        (найменування Управління      3      розвитку      села      Вереси
виконавчого       комітету       місько.і., Житомирсько.і. місько.і' ради
селищноЇ, сільсько.і. ради об`єднано'і.
територіальпо.і. громади)
Номер   і   назва   завдання   з   плану №    1293    від    18.12.2019    року    «Програма
соціально-економічного      розвитку соціально-економічного       і       культурного
об'єднаноЇ  територіальноЇ  громади розвитку   територі.і.   Житомирсько.і.   міськоі
(і3  зазначенням  дати  прииняття  та об'єднано.і. територіальноЇ  громади  на  2019
номеру       рішення       ради       про рік (зі змінами та доповненнями)                      і
схвалення    такого    плану),    якому ІІ

відповідає проект
Напрями     спрямування     субвенці.і. Будівництво,     реконструкція,     будівництво
згідно   з   пунктом   4     Порядку  та інших    об'єктів,     які     є     ва>іtливими    для

умов         ііадання         субвенці.і.         з |  носитіення   спроможності   та   3абезпечення
державного      бюджету      місцевим
бюджетам          на         формуван ня
і нфраструктури                 об ' єднаних
територіальних                         громад,
затвср,'і`,кє`них  постановою  Кабінету
Міністрів   Укра.і.ни   від    16   березня

Ng 200

територіальноЇ       згуртованості       громади,
належного   рівня    безпски    та   цивільного
захисту

Мета: Підвищення рівня надання якісЇ=й=Мета та завдання проекту
послуг    населенню     щодо    забезпечення
вуличного              освітлення              шляхом
впроі3адження                       еііергоефективних
технологій  на територіЇ с.  Вереси
Завдання:  приведення  мереж  зовнішпього
освітлення      с.      Вереси     до      належного
технічного               стану.               mдвище[іня
ефективності,       безпеки,       економічності,
забезпеченіія   належного   р.івпя   безпски   та
цивільного      захисту      та      надійності      .і.х
функціонування
енергоефективних
встановлення

ігаючих

з            впровадження
техноjтогій

еt}tек"впих
світильників.



Забезпетіення     налсжного     утриманн;і     та
збереження приладів освітлення.

Кількість       населення,       на       яке 3100 чол.

поширюватиметься проект
Період       реалізаці.і.       проеіtту       (з злипня 20]9 року по грудень 2019 року           і

(місяць / рік) -до (місяць/рік))Очікуванийобсягфінансування
874,490 тис.  грн.                                  і

проекту       за       рахунок       коштів
субвенці.і.   з   державного    бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури                  об'єднаних
територіальних     громад     (даjіі     -
субвенція), тис.  грн.
Обсяг можливого співфінансування

Jпроекту з місцевого бюджету, тис.
гп.
Назва   населених   пунктів,   у   яких с.  Вереси                                                                                    ,

І  реалізується проект

Прізвище,       ім'я,       по       батькові Сухомлин Сергій іванович
керівпиказаявLі_иLщ__Телефон,факс,е-mаіlзаявника

тел.  (0412)  48-11-85

Е-mаіl  mvk@Zt-гаdа.qоv.uа

Посада, прізвище,  ім'я, по батьковіНачальник    Управління    з    розвитку    села
відповідальноЇ  особи  за  реалізацію Вереси Житомирсько.і' міськоЇ ради Лялевич

_гроектуТелефон,                факс,                е-mаіl Григорій Павлович                                                      і
тел.(o4і2)55--30-36,-Е-mаіlvеі.еS3і5Тіі-~`

відповідально.і'  особи  за  реалізацііо І

проекту

Заступник міського голови з питань
иконавчих органів ради ;і:!_':-.-.: С.Г.  Отіьшаііська
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3.проЕкт

З.] . Анот<іція  тіроекту.
НазваПроекту:    «Будівництво       мереж       зовнішнього       освітлсння       з

встановленням  ефективних енергозберігаючих ліхтарів  із с.  Вереси  Житомирсько.і
міськоЇ об'єднаноЇ територіальноЇ громади».

Актуальність.  Одним  із     важливих  компонентів  організаціЇ  середовища
проживання   є   наявність   освітлення   вулиць   населених   пунктів.   Необхідність
вуличного    освітлення    прямо    передбачена   рядом    і-юрмативних    актів    задля
забезпечення   належно.і.  бе3пеки   дорожнього   руху.   Облаштування   зовнішнього
освітлення на вулицях, де проживають молоді сім"і., пенсіонери, діти шкільного та
дошкільного віку, інваліди -це важливий крок у створенні сприятливих умов для
покращення  умов  проживання  на  селі,  рівня  добробуту  населення,  забезпечення
безпеки, іцо підтверджує актуальність проекту.

Соціальна спрямоваііість:
1.  Забезпечити  надання  населенню  якісних  послуг  по  нічному  освітленню

вулиць  у  сільській  місцевості  що  значно  покращить  ситуацію  для  усіх  цільових
груп населення, зазначених у проекті  :

-для   працюючого   населення   під   час  перссува[п[я  до  робочих  місць  та у
зворотному  напрямку ;

-для молоді, яка відвідує спортивні, культурні, розважалі,ні чи інпіі заклади;
- для  пенсіонерів та інших категорій  місцевого  населення, які  користуються

послугами закладів   культури, торгівлі у тому числі  і у вечірній час;
-для   гостей  `  іцо  відвідують   наших односельців або уста+іови та оргапізаці.і

у   виробничих   справах,   для   родинного   спілкування   чи   з   іншою   метою   і
перебувають  на територіЇ  села  у вечірній і нічний часи;

- для тран3итних  пасажирів  ,  які  користуються  автотраііспортом  на   наіиих
дорогах вночі .

2. Змсншити   рівені,   криміногенно.і.  ситуаціЇ,
3.   Створити    кращі   умови   ііля   ефективно'і'   роботи   та   охорони   закТіадів

соціаjіьноЇ сфєри.
Еко[іомічііа  сг[рjімоваfіісі`ь:

1.    Залучити   додаткові   фінансові   кошти    під   час   вирішення   проблеми
вуличногоосвітj'іення.

2.  Заощадити  бюджетні  кошти  при  сксгілуатаці.і`  ізуjіичіюго  осізітленпя,  що
дасть  можливість територіаїіьній  громаді  більш   парощуватн   власні   та   залуі[ати
місцеві ресурси

3.    Створити    систему    зацікавленості    громади    у    парощуізанні    власних
ресурсів, заjтучати  місцеві  ресурси та   запровадити   механізм  еUівііраці.

Реальна     можливість    викоі.іапня     лроекту     оцініоєть.`jі     ж     висока,     Lцо
документально  підтверджується  розумінням  з  боі{у  місцево.і.  влади,  підприємців
малого та середнього бізнесу, благодійііих орішізацій тоLцо.
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Перелік заходів гіроекту:
І.    Оргапізаційію-інt[]ормаційні,    норма'гивно-прат3оI3і    з€`ходи    (гіроведення

виробпичих   нарад,   засідання   робочоЇ   групи   з   підготовки   нроекту,   прийняітя
відповідґюго рішення)

2.     Будівництво     мереж     вуличного     освітлення     (розробка     проектно.і
документаці.і.,  отримання  експертного  звіту,  затвердженпя  проектно-кошторисно.і.
документаці.і',  будіветтт,Lіі  роботи).

3. Здача мереж зовнішнього освітлення в експлуатацію.
4. Інформаційпе супроводження  процссу впрова,цжсппя проекту.
Очікувані резуjіьтати:
L     Здійснено    будівництво    мерєж    зовнішнього     освітлення    загаjіьною

довжиною 3591  метрів із встановлентіям еііергозберігаіоііих світиjіьпиків.
2. Освітлено 8 сільських вулиць на основі енергозаощаджуіочих технотіогій  із

встановлені-іям  106 ефективних епергозберігаючих світильпиків.
3.   3100   мешканців   с.   Вереси   отримають   якісні   послуги   щодо   вуличного

освітіспня;
4.  Заощаґті.;кс`ііо  біоі_іже'гні  іtопіти  па  утримаппя  об'сктів  освітлення  внаслідок

встановлення ефективних енергозберігаючих ліхтарів.;
5.   Мережі зовнішнього освітjтення ііриведено до налсжноі`о технічного стану,

підвищено ефективність економічності та надійності .і.х t|]ункціонування.
6.Зменше[ю  травмати3м  серед  населення,  забезпеііено  бсзпеку  пересування

по  вулицях  сс.ііа  в  темі]у  пору  ,т_іоби;
7. Зменшено кількість хуліганських витівок та пограбувань
8.  Підвиіцсшо рівень 7і{иття сільського населсння у  1{ількості  3100  чол.
9. Вирішено проблему привабливості частини села ;
10.   Підвищено  ступінь  довіри   жителів  громади   до  органів  державноЇ  та

місііево.і' вjіади та посилено співпраіію з громадськістю.

ЦіJіі,Ові  груііи  проекгіу:
•3100    мешкашіів    с.    Вереси,    які       о'і`римують    покращснпя    від    гіроведення
будівництва вуjіичного освітлення
• іірацездатні    особи  (40%),    школярі    та  молодь  (20%),  jік-і      відвідують   заклади
куш,тури     та    спорту.     Ненсіонери     (20%)    та    іґ[ші     катсгорі.і.    [іасеjіенпя,     які
користуються   послугами  закладів   культури  ,  торгівлі  у  вєчірній  час,  особливо  в
зимовий псріод тощо .
• прсдставники     маjіого    та    середнього     бізнесу,     благодійні     організаціЇ,     які
гіііітримують дану ініціативу та  готові  впести свій  вкT]ад у  вирінісння  проблсмі,і;
•   обласна   ради,   до   компетенціЇ  якоЇ  наjіежить   забсзпсчсііп;і   сііі,їіь[іих   ііі'герссів

відповідноЇ територіальііо.і. громади;
• ініціатор  проекту  -  Житомирська  міська  об'єднана  тери'і`оріальна  громада  на
чо.іі   з  міським   готтовоіо,  які   зацікавлені   у  втіленпі   іде.і.  та  зростапні  довіри  до
місIіев[іх  орі`аIііI3  влади.
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обсяг-      коші`ів,      і+еобхід[іих     дJ-]я      рсаjІізації     іт|)Оскт)7     і`z`     іІ)t\.ерегіа      [`іого

фінаіісування:
Загальний бюджет проекту -   874,490 тис. грн.

Організаці.і. -партііери: Житомирська міська рада
3.2. детальний опис проекту.
З.2.1.  Оііис  гіробjіеми,  і]а  виріі]ісіпія   якоЇ с[тг]i"Ов:`іірій  ітроскі`.

Житомирська  міська   об'єднана  територіатіьна   громада  утворена     згідно   з
рішенням  ЖитомирськоЇ  місько.і. ради  від  27.09.2018   №  1148  «  Про  добровільне
приєднання територіально.і. громади сеjта Вереси  до територіатіьно.і. громади  міста
Житомира». Центром територіально.і. громади є м. Житомир.

Всього   на   територі.і'   с.   Вереси   Житомирсько.і.   і\,ііськоЇ   об'єднагіоЇ   громади
мешкає 3,1  тис.  осіб,  з  і-іих дітей дошкільіюго  віку  -193  чол.,шкільного -268  чол.
На  територі.і.   громади   функціонує  Вересівська   амбулаторія   3агальноЇ   практики
сімейноЇ  медицини,  Вересівська  загальноосвітня  школа  І  -ІН  ступеня,   дитячий
садок  «Жураі3лик»,  Будинок  h.ультури  та  сільська  бібліотека.  Плоі_ца територіЇ села
дорівгпоє 32,45  кв.  км.

Опис проблеми,  на виріілення якоЇ спрямований  проет{т,  полягає   в  низькому
рівні  надання   послуг  населенню  щодо  забезпеченн;і     вуличного  освітленітя   в
с.Вереси,     яке    знаходяться    на    територіЇ    ЖитомирськоЇ    місько.і'    об'єднано.і.
тсриі`оріаjіьно.і.   громади.    І1рі,ічиною   с   відсутністі,   ву,гіичного   освітлєшня   чсре3
зношеніс'і`і,,   а    в   багатьох   вигіадках   зруйповаіііс'і`ь   мсрсж   спсрготіосгачання   та
застаріле      обладнання.      Як      наслідки:      збіjіьшення      соціальноЇ      напруги      і
криміногенноЇ ситуаці.і., дорожньо-транспортних   пригод,  хуліганських  гіроявів  та
інших  правопорушень  і  злочинів  в  нічний  час;  ускjтаднеі-іня  охорони  об'єктів
соціально.і. сt]]сри;  низький рівснь >киття сільського насслення,  [іедоі3іра до влади.

Відсутність    піііпого   осі3ітленпя    вулиці,   },.   сільсі,I\-ій    місIісі3ос'гі    негативно
вііливас на рівспь безпеки   громадяіL особjшю   на   вулицях з  інтенсивним   рухом
автомобілі>ноі`о транспорту та рухом ванта>кного трансі]орту, комt|]ортнt]сті  під час
веLіірнього  і  нічного пересування до робочих місць, закjіадів торгівлі, культури та
дозвілля,     сприяє     погіршспшо     криміногенноЇ     ситуаціЇ     що     впливає     на
психоттогічний стан людей.

Крім    цього   неосвітленість   вуїтиць   сприяє   можливостям    кримінальним
елемеі-ітам    вчиняти    крадіжки  майна  і  продукцЇі.  з  підтірисмств  гіак    і  особистою
майна    громадян  ,  в  першу  чергу  найменш  захищених  -  хворих  та  одиноких
пенсіонерів.    Категорія   так   званих   „важких   підлітіtів"   у   цих   умовах   частіше
порушує тишу  і спокій житеjіів.

Усе     вищеназване     підтверджусться     багаточисельними     звсрненнями     і
вимогами    громадян   до   органів    влади    задля    гіозитивного    виріLпення    даноіі
проблеми.   Проте   ко[ііти   [іа   реалізацію   цього   проекту   у   місцевому   бюджеті
ві/-1су,гні.

У  зв`язку   з  ці,ім`  і]азріш  гютреба  Ііе  тілі,ки  в  кап.іта,'ті,ному  рс`мош`і  іс[іуючих
мере7к    зовнішнього     освітлсння,     алс     й    у     принципово     повому     підході,
використовуючи     енергоеtl]ективні     тєхнотюгіЇ     із     всіановлснням     сфектив[іих
енерго3берігаючих   світильників,   що   свідчить   про   інноваційііу   зорієіітованість
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проекту.    Адже,    енергоефективність    'га    енері`озбереження    с    пріоритетними
напрямами  енергетичноЇ політиіtи  в  Укра.і.ні  та Житомирській  міській  об'єднаній
територіальні й громаді.

Економічііий    аспеіп    вирішеііпіт     г1роблеми     гіоліігас    в    сфективному
витрачанні     коштів    та    3астосуванні    енергоощадних    техііоjіогій    в    сільській
місцевості.    Адже  це  один  із  основних  свроііейських  соціально  -  економічних
стандартів.    Заощадливість    дасть    можливість    територіальній    громаді    більш
ефективно використовувати бюджетні  ItсtLLіти.

Приведення  системи  падання  посjі}Jі`  пасслєнню  з  вуличного  освітлення    до
сучасних вимог є важjіивою  умовою соціального асгіекту  вирішення проблеми 'іа
сприятиме   підвищеніпо   якості   ііослуj`   сільським    `,кителям   до   рівня    міських
жителів.  Що  дозволить  закріпити  тут  молодь,  яка  за  останні  п'ятнадцять  років
гіочала масово залиuіати  своЇ рідні місц;і та пере.і.хала у поuіуках  кращого життя до
міста.

ГІри    розробці    проеіпу    авторами    враховаііа    рсальна    мо>кливість    його
реалізаці.і..  Ми  маємо  всі  можливості  рсалізувати  цей  проскт,  бо  зацікавленість  в
його  реалізаці.і. мають  всі:  місцева влада та   жителі  Житомирсько.і. міськоЇ ОТГ.  В
основу   зазначеного   просіі`ту   враховано   пріоритети,   Lцо   визначені   державною
стратегією   ре1`іона.'іьпого   розвитку   ш    псріо,гі   і`о    2020   року,    яка   за`гвер.7і7іtена
постановою  Кабінету  міністрів  Укра.і'ни  від  о6.08.2014  року  від  28.12.2015  №  38
«Про     затвердження     Програми     благоустрою     та     розвитку     комунального
господарства міста Житомира на  2016 -2022 роки» зі змінами .

Цільовими   групами,   на   які   спрямовано   проект   є   мешканці   с.   Версси,
ЖитомирськоЇ  міськоЇ  об'сііtіаію.і.  територіалі>поЇ  громади,  які    отримують  виі`оду
від  проведення  будівніщтва  вуличного  освітj]еніія.  Це  громадяни    різних  і3ікових
категорій,    як    працездагні       особи,    таі`-    і    шко"рі    га    .vіолоді>,    які    відвідують
бібліотеки,   гуртки   дитячо.і.   творчості,   спортзал,   молодіжні   вечори,   ктіуби      за
інтересами.  Пенсіонеііи  та  інші  категоріЇ   населенпя,  які  користуються  послугами
закладів  куль'гури, торгівjіі  у Бечірній  час,  Особлі,іво  в зимовий  псріоіі тощо  .

Представники   органів   влади  до   комііетенціЇ  ;іких   нале>кить  забезпечеішя
спільних    інтерссів    ві,щіовідних    тєрігіоріальних    громад,    ініціатор    ііроекїу    -

управління   з   розвитку   села  Вереси,   в.о.   старости   Шут  О.В.,   які   зацікавлені   у
в'гіленні  іде.і. 'ґа підтверд>кешія довіри до місцевих органів влади;

З.2.2. Мста та зіівшш" проскт}J.
Осііовною  метою проекіу є соціальна спр;"ованістт, проекту: Підвищспші

рівня    падапня    якіспих    ііослуг    насслсішю    піо,'іо    забсзітсііс[п!я         і3уj"чгіою
освітлення шляхом впроваііження енергосфективних технологій на  територіЇ села

Завдаіпіям        ітііtіc`і`.ґіу       є        впроваджсшія        в}',rіиііного       освітлсння       3а
іішоваційни\ш    гехііо.ііоі`іjL\ш   та   ііривe,т_`еішя   мере,і\.   зовіііішіього   освітj[с`ші>і   в   сі

Вереси, до належного техпіііпого стаі1у.

Загальна   протяжпість   З591  м.11і,цвищеIіпя  ефскшвіюсті,  економічності  `га
ііадійності  Їх   функціонування  з   впровадження   енергоефеh-тивпих  технологій   -
встановлеmя     ефектинНнх     енергозберігаючих     с`вітильників    у     кількості     106
світjютоtюк,    іцо  свідІш І і,  Uіtо  інноваціт``іHу  зоріс!ігованіс`'U>  проеh.`г)'.  Забс3печешя
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належного утримання та збере7кення приладів освітлеіп-ія  .
3.2.3. Основііі з:L`одіI  ііі]оекту
Реалізація  проекту  можлива  за  умови  тіспоЇ співпраці  та  злагодженості  дій

органів вттади, орі`анізацій-партнерів 'га  громади  .
При  підготовці  `га  впровадженні  проекту  ііланується  використати  наступні

МеТОдИ   РОбо'ГИ:
готовка  п осктію'і'  іт опозиL іЇ  -  визначення

джерела фінагісувантія  проекі`у.
2.Фо ліовання  - О3ВИТОК   1 е.1..   РОЗПОдіЛ   ВСіХ

комшіексу  дій,     виконаіщів  та

ііаяі3[іих   ресурсів  (матеріаjтьпих,

інтеjтекгуальних.     фінансових,    часових),    які     в    залежності    та    поєднанні    з
гLііануванпям, створюіоть рсальні можливості  виі{опання  заходів.
3,    Впроваджсння.    Здійспeпня    запланованих    дій,    з    сфективпим    розподілом
ресурсів,  які   направлсїіі   па  виконання   цілей  в  межах   передбачєпих  термінів   і
наявного фінансування.
4.   Оцінювання.
г1роект)/.

5 . щ'J вниц'1`во

Проводиті,ся   для   визначення   досягпутого   ефекту   та   віддачі

КоорґтіипLіціjі  всіх  захо,ців,  дій  ііроек'гноЇ  команди  та  пtіртнерів,  а
також виконавціі3, направлс`них на досягнення цілеи.

При   визначенні   основних   положень   проєкту,   буjю   виріпіегю,   що   дjія
підвищення  якості  надання  послуг з  вуличного  освітjієііня  мешканцям   с.Вереси
необхідно провести ряд заходів, які забез1течать вирішешія  пробле\ш  .

Рсалізацію  заходів  11і]оеі{ту  пєредбачаєті,ся  здійснити  і3 три  єі агш:

І  е.га1і:  Піді`о.і`овііш`і  етап
Нсрший    єтаіі    псреіібачає    і ійно-о ган1

пDавовий  сvпровід  проекту:  проведеніи  наради  по  впровадженню  Проекту,  до
склаґтіу,     яко.і.     входять     прсдставники     оргапів     викоНсівчоЇ     вла,їш.     місцевого
самоврядувапня,       тірсдставники       пі,ірядпих       оргапізацій       та       ком)ґііаїіьпих
підприсмств.

для  ц1,ою  проведе[ю  [іараду  іцодо  обговорешя  проблемшх  питань  які
передбачається   вирішити   3а   рахунок   місцсвого   біоджсту   та   інфраструктурно.і.
субвещі.і., узюііжено  плап реалізаці.і. проекту.

Наступним  -  пронссти  ревізію  тсхнічного  стапу  освііліоваU,пих    ліній    і
обладнання   на   них   в   сеjіі   Вереси,   за   рс3ультатами   чого   визпачи'ги   об'єми
будівельних робіт  та    необхідного   для   цього   обтіаднаІіня  і матеріалів.  3амовити
та   ро3робити  проектно-кошторисну документацію..  Оі`римати  експертний  звіт за
робочим  ііроекі`ом  в t|jілЇі. дП «УкрдержбудєксHертиза»  у Житомирській  області та
зан3eр,ін"  проеFтііо-k-ошіорисH}7 док}імсHтаіUіо  у  встаііtшленому  Ht>їіяґті\-у.

ваний ільтат:  Забезпечення прозорості та відкритос'гі  в роботі
Перелік   заходів   проскту   відбувасться   в   такій   послідовнt]сті,   щоб   вони

доповнювали   один   одііого   та   реалізація   попередніх   сприяла   впровадженню
наступних.

Н  етz`іі:  Вііі]Оваіг,і`.t.ііші  щ]оекіі'
На   етапі    впроваджсішя    ро3починасться    ііроцс`с   уііравліппя    проскто.м   -

організація  викона1пія  робіт,  моніториііг  та  оцінювашя  ре3уш,татів,  контроль  за
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зміІ1ами.
Після   отримання   позитивпого   висіювку   щодо   участі   даііого   проск-ту   в

конкурсі робоча група по управлінню проектом розпочинає організацію викопання
проекту.,

Очікуваі,іий  результат: забезпечення жителів с.  Версси  вуjіичним  освітленням,
підвищення якість надання  послуг населенню.

Ш стап:  ЗавсгііIі<ігіі,іпій

даний   етап   передбачає   проведення   пубjіічних   захоііів   та   інформаційне
суітроводження  проекту.

Ші_U`отові`~а    сєріЇ   статей    спеціалізоваііоі`о   спрямувапші;    розміщенпя   Їх   у

друкованих    засобах    масово.і.    інформаці.і.;    оплата    гюсjіуг    з    іііформаційного
висвітлення заходу у місцевих ЗМІ, на сайті  ОТГ 'га у t|]ейсб}Jці.

Очікуваний  результат:  поширено  позитивний досвіду  щодо  надання  jікісі`іих
соціальііих  послуг .

ГІііі   час  3tіпі]ова,ті7і\ґсппя   сис'геми   пічтюго   осві'гле[і+Uі   в}'тіиць  буjю     визна1їеііо

нерелік  вулиці,  [іа  яких  по'грібію  зробити  освітлсііііjі,  та  ізи3ііачсно  запобіжпі  міри
захисту   від   пошI{оджеі-іь   і   руйнуванf,   ліній   і   обладпання   через   встановjієппя
відповідальності  за  розбитий  світильник  ,  самовільне  проііикнення  до  приладів
обліку  та інші   ,ці.і. руйнівного характеру.

Пі.оект  базус'гься   на   попередніх  досягпеннях     'га   заходах.   дана   проекі`на
гірt>по'зиція   є  jюгічним   ііродов>кенпям   робо"   громади   місцевих   орга[іів   влади
що,цо   Uокращє`ішя   соціально-економічно.і.   та   культурно.і.   ситуаціЇ      на   тери.іоріЇ
с.Вєреси.  На чс`рзі  -етап  покращсння умов >киття  мешкапців  відновідноЇ те[]и'горі.і.
шляхом    впровад7і{еішя    проекту,    спрямованого    на    посилені-ія    спроможності
утвореііt>Ї  об'сднаіюЇ тсриторіаТтьіюЇ  громади,  ізідповідно  до  3аі{оп}'  УкраЇтіи  ttПро
добровільне об'сднання територіальгіих громад».

Управлішія   з   розвитку   сеjіа   Вереси   бере   на   себе   зобов'язаішя     стіюрити

умови,  в межах правоізого поля Укра.і.ни, дjія якісі-іо.і. реаjіізацЇі. програми, а саме:
~ тіровсдення орга[іі3аційного забсзпечешія по підготовці  і реалі3аціЇ проекту;
~  коїітроль за хо,гіом  рсалі3аціЇ проекту;
-   іпирока   інформаційна   кампанія   (розповсюджешя   рс3уш,татііз   гіроскі`}    чере3
засоби масово.і. інформаці.[. та мережу 1нтер[іет, t|іейсбук

Результати  впровадження  проекту    -очевидні:  завд;U`.и  спільній  праці  усіх
зацікав,т]ених    с'горін    проекту,    злагодженоЇ    роботи    тіерсонаjіу    та    підтримці
He`~іtіҐі,'t.v7I{их    jтіо,ііей     Hокраіцитьс`;і    яі{істі,    'і`а    обсяг    ітаданНя     `,і\`іі.і`е.гіям    с.     Вереси

ііос`,`іуг  '3   вуjіи`і[іоі`о  осві'і`jіеіIіія.
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З.2.4. План-графік ре.ілізаціЇ заходів проекту.
Тривалість проекту складатиме 6 місяців.

Тривалісті, Коротка назі.
заходу

і                (по стапах)ІІ  .  ГІідготоіНіій етаіГ
L[іфо]"аіііііііо -оргаt[ізацій

правовіій   с}J[тровід

Кінець квітня 20] 9 Проведеішя  [іаради  щодо
спрямування субвенціЇ

і Початок травня Ревізія   технічного   стану   о
обjіадпашія    Ііа них.

до ЗО.06.2019

)lїї;к='ї_z-lі-етFвґі_;

декада червня

5ГмҐвTТГні=

3а заходу

4|J[1й,  LІОРМаТИВТІО-

обговорепня напрямки

свіі`ттювальних   ліній   і

я та  розроблення проектно-кошторисноЇ|
документаці.і..    Отримашія    експертпого    зві'гу заІ

робочим           проектом           і3           ф ілі.і           дП
«Укрдержбудекспертиза»  у  Житомирській  обjіас'і`і.

ПрО]3СдеПі[Я  і1Озрахун1{ів за  на,цаш  пос.їіуги

Внесеші>і  зI\іі[і  ію  місцеіюі`о  біодже'гу  на  2019  і]ік

Прийняти        рішення        місько.і.        ради
ІІ'------- загі`вердженпя  відповідноЇ про]
ІУпродоі3ж       14      днів      від Проі3едення       відбору       нід
іотримання   розпоряд`,кення заключеня договору-піі[р>іду;

t про розподіл субвенці.і
і J Іипеііь -листопад Роботи з капітального будівни
ІЛистопад  грудєіп.

Введеііі[я  в  сі\-сплуатацііо  ву.rlи

| Упродовж                  терміну Інформаційііє  супроводженпя

реалізації та сай1 і)

грами.
щодо

рядноЇ         оргаііізаціЇ,

цтва
LI І І О ГО   О С І3 і TJl С` [ І І І Я

(висі3ітлеппя   в   3М1

3.2.5.   Очік``гвпііі   і\.і`гіі.кісі[і  і`а   fі[``ісііі   і]с'іу`т[і,тііT]і   і}і,іі   г)і`:`Jіі3аLііЇ  ]ірос]`ї}'.

Успішгіа  рсалізація  заходів  прt>скт}7  дозволить  ііосягти    поставленоЇ  мсти,  а
саме  підвищити    рівснь    надаііня  я]\-існих  посл}Jг  насе.тіешю  Lцодо  забезпеііс`іпія
вуличіюго  освітлення   шляхом   впровадження   енергоефективних  технологій   ііа
тсриторіЇ   с. Версси ЖитомирськоЇ ї\ііськоЇ об'єднаноЇ тсриторіально.і. громади.

І le  в  своіо  іісргу  мати1\,іе  і\-орот!\.отривtі гіі  та  ііерспскгиі3ні  пас.іі,їU`.иі

откот иваjіі  паслLґ

Впроваджено інноваційну ідею у практику місцсвого самоврядуванпяі
Здійснено будівництво мереж зовніпшього освіттіення  загальною доізжиною

3591  м.  із встановлсіптям еііергозберігаюііих  світи,'п,пиків.

Освітлено  8  сітіьських  вуґіиць  іІа  оспові  епергозаоща,1іжуіочнх  техпоjіогH`і  із
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встановТіенням   106  ефективних  енеіtгозбсрігаючих  світилшиків,    т3}Jзлів  обjіііtу  й

утіравJІіІІня;

3100    мешканці    с.    Вереси    отримаjіи    якісі-іі    послуги    щодо    вуличііого
освітлення;

Виконапо  Заі{он  УкраЇни  «Про  енергозбереження»  в  частині  застосування
спсргоощадннх   тсхпоjіогій    при    буііівництві    зоі3піLіші,огtі   сjіектроосвітjтення    в
с.Вереси,  направлено  на   економію  біодже'гних  коштів  за  снсргоносі.і.,  ііокращспо
умови проживання для цільових груіі проекту.

Покращено емоційний стан мешканців від отриманих результаі`ів;
Підвищено  ступінь  довіри  жи'гелів  громади  до  органів  влади  та  посилено

сіііі3праіііо  з  громаіісьI\-істіо.

І1ерспективні  насjіідки:

Підвищено рсзультативність діяльності  громади і-іерез 3апровадження  нові,тх
підходів у вирішенні питань місцевого значення;

Заощаджсно біоджетпі кошти ш утримання об'tж'гів освітлеппя;
Змсншепо травг\іатизм  ссред насе.'існпя, забезпечспо бсзпеку  пересуванпя  ію

вуjіицях сеііа в темну пору доби;
Зменшено  кількість хуліі`анських  ви`і івок та  пограб),вань;
Створено  кращі  умови   для  ефектиі3ноЇ роботи   добровільних   формувапь  і

правоохоронпих    органів    по    підтримці    громадського    ііорядку,    що    значно
полєгшить   виховний   вНлив   на   „важки,х"   підjііті{ііз   та   громадян,   схиjіь[піх   ґїіо
правопорутпень.

Посилеііо        співНрацю        місцсвого        самовр>Lцуваіпія        із        суб'сктами
підприємницько.і. діяльносі`і та громадськими організаці>ім;

Вирішстю проблему привабливості ссла:
Підвіщено  стутііііь  довіри  жителів  громади  до  оі]ганів  влади  та  носилC`їю

сітівпрацю з громадськістю.



г,

Проект   матиме   цінііість   та   позитивний    еt|]скт   для   всіє'і'   територіально'і
громади.

-  а) фінансова сталість, зокрєма:

•  1. Поєднапня

ПОКа.}]І|1К»        і

3ІІаче']]'   Іяпоказ[]'Іків `        іків стапом  " завсріііеіііія  ftіоджетііоI`О рокv

2  р і h. 1рік 2  І,ікгіісля
зрікІтісJ1l1

джерсла
\,сІІіІ''І'Ос.гі         І ста'ІОм 1   ріІ`.

ІІрос1\l)(3:, 'l lс.  [ я`}'\I?сІ)[т і с

'3`,І'с   )ІІ1с
зі1в``')      ' і,Іформі„,,.,.

просk`т), на п]с[Іг[п 'тІ)('проєкІ)
І І fl я в І І ( ) с ' г !][lл'Ірос'```І), ІІIІ„ІІроск1),

ПОЧ:`ТОКпроектуо/o [І')()t`l`'т), ПОКаІ3іТ]іі``[1
і)

Кількість 1068
І {  проекі`єінт

сві"льні,іківсвіїj'іодіоцніzlх 1

І

Освітлсння}китловихв\'J'иць І і т)-оііґт:п-,т--

3ат.i\Jіь[[апротяжністьосізітТісннятериторі.і.(м 3591\

1l

]

стаjіIсть т]езультатів проекту
а) фінансова сталість, зокрема:
1.   Поєднання    інноваційних   інструмеп'гів    в   ході    рсатіізаціЇ   ітроекту   ,щ\сть
можливість ефективного використаііня бюдже'гних коштів
2.   Подальша   діяльність   після   завершеннjі   проскту   фінансува"меться   за
рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних організацій
З.     Реалізація     Проекту,    за    рахуііок    еконо.\tіЇ    бюджст[іих     коштів,    дасть

можТіивість  покращсішя  розвитк}'  інt|tраструктур!і.
б)  інституційна сталість. Тсри'горіальна громада стане  конкретним  місцевим

„власником"   результатів   проекту та освітлюваjтьні,іх ліпій  і  обладі]аніія.  Зус'гріч  з
предстаі3никами громади показали зацікавленість   і  активність жителів, які разом з
викопатзчі"       Оргапом    ради,    депутатським        корпусом    та    організаціями    -
ґіартпсі]ами    забезпечать    подаjіьш}'    ,і\іяjіьііість    тю    збєрежепшо    та    утримаішю
системи  нічного осI3ітлення, бра'гимуіі,   учас'm у  реалізаціЇ інших  проекі`ів.

в) політи`іна стаjіість.
Зростаючий  рівень  довіри  паселеніія  до  влаііи  наласть  можливість  оргапам

місцевого   самоврядуванн>і   активніше   займаті,ісь   вирішеішям    іпших   місцевих
проблем.

Взаємовіііносини       органів       Nісцсі3ого       самоврядуваііпя       '3       місцевим
підприєм[іицтвом,  громадськими  орі`аніг3аціями,  які  складуться  в  хоііі   виконtінпя
проеі\-ту забезтісчуватимуть ефективнішс управліпші  місцсвими ресурсами.

Нідвищиі`і,ся   соціаjіьнс   паі]тіісрство,   поі\і]ащиться   загальпа   обізнаність  та
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поінформованість   [іаселеііня   у   тому,   на   які   цілі   внтрачаються   кошти,   якими
гіитантіями  заіімаюгі`і,с;і  і  які,ім  чиІґом  вирішуються  ііробтієми.

llопуляризzщія  рсзультатів  проскту  у  засобах   масово.і.  інформаіііЇ  дозволить
органам   місцевого   самоврядування   взяти   на   озбросння   ефективний   мехаііізм
3алучення   іромадян   до  .і.х   безпосередньоЇ  учасіі   у   реаjіізаціЇ   прав   і   реальноЇ
зііатності вирішення питань місцевого 3начення.

3.2.6.  Тііі]оваііі.і.  г[т]оск'гіJ.

РозроблснUі`{     проекі`    протюп}ґс    ішіоваційний     механізм     вирішення     цієЇ
`життсво  необхід[ю.і.  по'греби  через  оснащення    освітлюі3альних  ліній  сучасними

приладами    обjііку    споживання    ресурсів   гі`а    виі{ористаішя    біїнш    надійних    і
довговічних  видів  обладнання,  що  забезпечить  ефективність,  екоіюмічність  та
надійністі,      .і.х      функціонування.      для      освітлення      вулиць      3астосовутоться
снсргозберігаючі  світjто,г[іоііні  свіі`илі,tіики  ,  які   маіоть   знач[Iий  рєсурс.

4. БЮдЖШ` Пі'Оі<т,Кту

4.1. ЗАГАЛЬНИй БЮдЖЕТ ГІРОЕКТУ

джс`рела фінансування, "с.грн.

Найменування заходів ,                Загаjіьна
що здійсшоватимуті,ся за
'Іроекто1\,1

РОбоТИ  ПО  бУдіВІІИЦТВУ
Бу,,`ів"І,щтво
р/\ '3 о 1\/І :

вартість

(тис.  І.рп)

874,490
874,4;o

4.2.  РОЗКЛАд БЮдЖЕТУ

Стаіті видатків

3А

кошти

T_
Бюджет

мс (у разі
субвеші'і.    |  сііівфішнс

уванпя)

874,490
874,490

874,`'(J0

СТАТТЯМИ ВИдАТКП3
Загальііа сума,

тис.  грн_

L Видатки             874,490

розвитку
874,490

l)А3ом:

Партпери
проектом

азІ

l.,ті,3(1,і

суваг[пя)

джсреjіа фінансуванші , тис.грп.

Бюджет МС Партпери за
коІ_пти

сvбвеіщії

§_74,490

87-4`490

ра'!І

співфіпапсу
ва1п'',)

і             просI{том

1    (у  []а'b  сііівt|]інаіісу

l3ання)
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5. додА'гки
5.1. ОЧІКУВАНІ дЖЕРЕЛА ФІНЛНСУІ3АННЯ

сума
J.Lи`.сг]сшіq7іітаг[сувангія т 1 І с.

грп)

L    Фінансування   за   рахунок   коштів   субвенці.і.   з     874,490
державного    бюджету    місцевим     бюджетам    на
формування             інфрас'груктури             об'єднаних
тсрі,ггоріальпих  грома,ц

Загал[.і[иіі обсяг фі[і"суваіі" 874,490

Частка у  %  ві;і
загального обсіігу

І)ііга],с),ва,,"[
ІІроекту

5.2. ЛОКАЛЬНИй КОІ1ІТОРИС
Локальгіий  кошторис сктіадається згідно з дСТУ Б д.1.1 -1 :2013

5.3. ІНФОРМАЦТЯ ПРО УЧАСНИКІВ  РЕАЛ[ЗЛЦІЇ ПРОЕКТУ

№        Найменування
п/      уііасників реалізаці.і

Місце знаходження

ті                     проекту
Житомирська   міська   майдан   і-м.   С.П.Корольова,
рада                                    4/2, м. Житомир„

Управління-                    3    I3улиця   П-окровська,16,   сеjю

ро3витку  сс,іа  Верс`сі,і      ВерссU,

Проектант            ТОІ3    м. Жи`гомир,
«Квант Енерджі»             вул.  І. Гонти  16/1

Коптактііі дапі

тeл.  48-11 -85

Е-mаіl

оv.uа
mvk@7-t-

те.тL55-30~35

E-піаіІ:VегсS5ҐtЇґ\іщ

TcjL  067  30  30146

с-mаі L  сіііапt.епєгgу.Zt@

gmaiLcom


