
№ 

п/п
Найменування позиції

1

Назва проекту

Адреса об’єкту:

область

район

місто, село, селище

вулиця

будинок

3

Анотація проекту 

(до 5 речень)

4
Загальна кошторисна 

вартість, тис. грн.

5
Залишок кошторисної 

вартості, тис. грн. 

Вартість реалізації проекту у 

2020 році, тис. грн.:

Касові видатки 

до 2020 року

Передбачено у 

2020 році

Остання дата 

надходження 

бюджетних 

асигнувань

Касові 

видатки в 

2020 році

Потреба у 

додатковому 

фінансуванні для 

завершення 

проекту (у разі 

наявності)

Всього 155,952 15 379,957 0,000     0,000     

ДФРР 13 841,961 30.05.2020 0,000 0,000     

Інші бюджетні програми 

(субвенції)
0,000 0,000     

Співфінансування

з місцевих бюджетів
155,952 1 537,996 0,000 0,000     

Етапи реалізації проекту в 

2020 році

1 . Демонтаж та влаштування віконних 

блоків

2. Влаштування покрівлі

3.Утеплення горищного перекриття

4. Утеплення фасаду

5. Утеплення цоколю

6. Влаштування ганків

7. Влаштування пандусу 

8. Влаштування блискавкозахисту

Запланована дата реалізації Відсоток готовності

липень 2020 року

серпень 2020 року

серпень 2020 року

0%

0%

0%

жовтень 2020 року

жовтень 2020 року

листопад 2020 року

0%

0%

15 379,957     

Сумська

Путивльський район

с. Нова Слобода

1

вул. Велика

Новослобідський навчально-виховний комплекс є опорним закладом, в якому 

навчаються діти, проводяться спільні освітні конференції, методичні заходи, 

конкурси, олімпіади. Реалізація проєкту вирішить проблему енергозбереження та 

збереження здоров’я дітей та учнівської молоді завдяки дотриманню 

температурного режиму в закладі освіти,надасть можливість  навчатись дітям з 

особливими освітніми потребами через створення умов  доступності до будівлі 

закладу.

6

7

вересень 2020 року 0%

жовтень 2020 року 0%

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

Капітальний ремонт будівлі ( заміна покрівлі, заміна віконних та дверних блоків, 

утеплення фасаду) Новослобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської ради 

Путивльського району Сумської області по вул. Велика,1, с. Нова Слобода 

Путивльський район Сумська область 

15 535,909     

Інформація по відповідній позиції

2



8

Результативність реалізації 

проекту (обов’язково 

зазначити кількість населення 

на яке безпосередньо проект 

має вплив)

9 Галузь реалізації по ВБ

Замовник будівництва по 

проекту

Відповідальна особа за 

реалізацію проекту

Телефон контактної особи

Ел.пошта

Генеральна підрядна 

організація

Телефон контактної особи

Ел.пошта

12

Актуальні фото змін за тиждень 

у разі наявності змін (не менше 

4)                горизонтальні фото 

10x15

Ревнівцева Олена Юріївна

098-356 13 04

11

ДНЗ

Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації

Заклад освіти забезпечить надання якісних освітніх та виховних послуг дітям 

дошкільного та шкільного віку, молоді на території Новослобідської сільської ради 

для 200 дітей.

10

kap-bud@sm.gov.ua
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