ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо залучення міжнародної технічної допомоги
№ Назва проекту: « Утеплення фасаду головного корпусу Компаніївської
з/п центральної районної лікарні, смт. Компаніївка, Кіровоградської
області»
1. Місце реалізації проекту
Компаніївська центральна районна
лікарня смт Компаніївка
Кіровоградської області
Аналіз проблеми, розв'язання якої
Основні проблеми:
2. потребує залучення ресурсів
значні обсяги споживання та
міжнародної технічної допомоги,
неефективне
використання
включаючи обґрунтування
енергоресурсів
бюджетною
необхідності їх залучення
установою, обмеженість коштів на
їх оплату в умовах постійного
зростання вартості на енергоносії.
недостатність
фінансових
ресурсів
для
впровадження
енергоефективних технологій і
обладнання та реалізації програми
енергозбереження.
не
забезпечення
належного
теплового режиму в лікувальному
закладі.
3. Мета, завдання, цілі проекту
Мета - ефективне використання
паливно-енергетичних ресурсів в
лікувальному
закладі
району,
впровадження енергозберігаючих
заходів
Основні завдання : виконання
заходів із скорочення споживання
енергоносіїв у бюджетній сфері.
4. Перелік головних видів діяльності Проект передбачає утеплення
для фінансування за рахунок
фасаду та заміна вікон на
міжнародної технічної допомоги, енергозберігаючі склопакети у
бажані види та форми допомоги
головному корпусі центральної
районної лікарні в смт Компаніївка
Кіровоградської області.
Для реалізації проекту можливе
залучення як фінансових ресурсів
міжнародних організацій так і
необхідних енергозберігаючих
матеріалів та обладнання.
5. Стисла інформація про
Компаніївська центральна районна
потенційного реципіента
лікарня Кіровоградської області
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6.
7.
8.
9.

Визначення можливих донорів
міжнародної технічної допомоги
Очікувана вартість проекту
Термін та етапи реалізації
Очікувані результати від
реалізації проекту та визначення
критерії їх оцінки

10. Вплив проекту на розвиток
відповідної галузі або регіону

Кошти міжнародних фінансових
організацій
2726.80 тис. грн..
2017-2020роки
В разі впровадження проекту
передбачається зменшення
тепловтрати:
- при заміні вікон на енергозберігаючі склопакети на 19%,
- при утепленні фасаду приміщення
головного корпусу на 54%.
В результаті впровадженння
енергозберігаючих заходів
передбачається значна економія
енергоресурсів, покращення
санітарно – гігієнічного стану та
результатів лікування хворих
Компаніївська центральна районна
лікарня є основним лікувальним
закладом району, тому реалізація
проекту матиме значний вплив на
покращення якості надання
медичних послуг, санітарно гігієнічного стану лікарні та
результатів лікування хворих
дорослих та дітей.

_______________________

