Назва проекту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проекту

«Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільської ЗОШ ІІІІ ст. № 3 по вул. Глибоцька, 122 в м.Бориспіль Київської
області»
- Збереження та зміцнення здоров`я дітей.
- Реалізація концепції реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа», оновлення
освітнього простору закладу;
- Створення умов для осіб з особливими освітніми
потребами (безбар'єрний доступ);
- Оновлення матеріально-технічної бази харчоблоку
Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та створення
належних санітарно-гігієнічних умов відповідно до
вимог чинного законодавства;
- Охоплення усіма видами харчування учнів закладу;
Повне охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4
класів та учнів пільгових категорій.

Територія на яку проект
матиме вплив

м.Бориспіль

Орієнтовна кількість
населення, яке отримає
вигоду від реалізації
проекту

1600 осіб дорослого населення
851 учень

Стислий опис проблеми, Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 була відкрита в 1965 році. З
яка буде вирішуватися цього часу капітальний ремонт харчоблоку в закладі не
здійснювався. У зв’язку з підвищенням народжуваності та
силами проекту
міграційними процесами, швидким зростанням контингенту
учнів значно загострилась проблема щодо обслуговування учнів
гарячим та іншими видами харчування. Так, станом на
01.09.2019 в закладі навчається 851 учень при проектній
потужності 780.
З метою забезпечення надання освітніх послуг в належних
санітарно-гігієнічних умовах відповідно до вимог чинного
законодавства дітям шкільного віку, модернізації матеріальнотехнічної бази харчоблоку, охоплення усіма видами харчування
учнів закладу заплановано реконструкцію, ремонт, оснащення
харчоблоку Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 по вул. Глибоцька,
122 при одночасному обслуговуванні до 200 учнів.
Очікувані кількісні та
якісні результати

-

-

Проведено будівельні роботи (демонтажні роботи,
кладочні роботи, влаштування дверей, внутрішнє
опорядження приміщень підвального поверху, внутрішнє
опорядження приміщень 1-го поверху, опорядження
укосів, підлоги)
Закуплено та встановлено нове технологічне обладнання
Здійснено електротехнічні рішення
Проведено заміну системи опалення
Оновлено систему вентиляції
Оновлено систему водопостачання та водовідведення
Встановлено автономну модульну систему локального

-

Ключові заходи проекту

пожежогасіння кухонного обладнання
Отримання сучасного, комфортного шкільного
приміщення, створення належних умов для харчування
учнів

Проведення капітального ремонту харчоблоку та отримання
сучасного, комфортного шкільного приміщення, створення
належних умов для харчування учнів

Період здійснення:

з 06.2020-09.2020

Вартість проекту, тис.
грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2222, 759
тис.грн

-

-

2222, 759 тис.грн

Місцевий бюджет, залучені кошти

Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проекту

-

-

Інша інформація щодо
проекту (за потребою)

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
(уповноважений орган щодо управління закладами
освіти);
Управління капітального будівництва Бориспільської
міської ради (замовник послуг з будівництва,
реконструкції і ремонту об’єктів житлово-комунального і
соціального призначення на території міста Борисполя)

