Стоколоса Тарас
Опис проекту
1. Назва проекту.
«Покращення якості питної води у Тернополі»
2. Обґрунтування актуальності проекту.
Все на нашій планеті живе завдяки воді. Дуже рідко ми замислюємося
над тим, яку важливу роль вона відіграє у нашому житті. Так склалося, що
людина приділяє багато часу зовнішності, сім’ї, роботі, але забуває, що вона
істота, організм якої на 80 % складається з води. Вода може як і вилікувати,
так і нашкодити здоров’ю. Тому потрібно постійно контролювати її якість. З
впевненістю можна стверджувати, що кожен житель Тернополя хоча б раз
замислювався над питанням якості питної води. Саме тому все більшого
значення набирає проблема впровадження новітніх засобів очистки води у
Тернополі. Серед них особливе місце займає гіпохлорит натрію, який на
даний момент вважається найбільш прогресивним засобом знезараження
води.
3. Цілі і завдання проекту
Основною ціллю проекту є покращення якості питної води у Тернополі,
впровадження новітніх ефективних методів знезараження води, а також
виховання бережливого ставлення до водних ресурсів планети.
4. Терміни реалізації проекту
Проект розрахований мінімум на 2 роки з можливістю подальшого
продовження.
5. Анотація проекту з обґрунтуванням доцільності вирішення проблеми
конкретними пропонованими авторами методами
Шляхом здійснення технічного вдосконалення водоочисних споруд та
поширення інформації що стосується підвищення якості питної води в місті,
проведення заходів популяризації проекту добитися наміченого результату –
підвищити якість питної води.
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6. План реалізації проекту, механізм реалізації проекту і схема управління
проектом в рамках території
Проект «Підвищення якості питної води у Тернополі» покликаний в
короткі

строки

шляхом

технічного

переоснащення,

агітаційної,

інформативної та роз’яснювальної роботи покращити стан водних ресурсів
міста.
Проект містить наступні напрямки свого втілення в залежності від
спрямування:
Для населення міста повинна проводитися роз’яснювальна робота з
метою розвитку знань про екологічну культуру, закладаються основи
поведінки та життя гідного, достойного громадянина. Також буде доцільним,
що керівництво міста проводило зустрічі із населенням

з метою

популяризації проекту.
Ключовим напрямком проекту є технічне переоснащення водоочисних
споруд Тернополя. У зв’язку з цим «Тернопільводоканал» повинен закупити
та встановити гіпохлоритні установки, які дадуть змогу відмовитися від
хлорування води, тим самим значно підвищити рівень очистки питної води та
зменшити матеріальні витрати.
Дієву частину проекту складають наступні заходи:
створення та діяльність добровільної команди «Вода – це життя!» для
роз’яснювальної роботи із населенням;
проведення благодійних музичних фестивалів задля підтримки проекту та
фінансування

окремих

її

елементів

(розподіл

ресурсів

здійснює

оргкомітет).
закупівля та встановлення водоочисних гіпохлоритних установок.
Управління проектом повинно здійснюватися із спеціально створеного
організаційного центру до складу якого повинні входити представники
громадськості, керівництво міста та працівники «Тернопільводоканалу».
7. Кадрове забезпечення проекту з описом кількісного і якісного потенціалу
команди проекту
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Проект здійснюється з єдиного загального центру. В проекті працює
команда спеціалістів в галузі водопостачання («Тернопільводоканал»),
екології. Також важливим елементом реалізації проекту є агітаційні команди,
які займатимуться популяризацією проекту та роз’яснювальною роботою
серед населення.
8. Критерії оцінювання ефективності проекту
Основним критерієм ефективності проекту є покращення якості питної
води у Тернополі.
9. Передбачувані кінцеві результати, перспективи розвитку проекту,
довгостроковий ефект
Результатом втілення проекту в життя є підвищення якості питної води у
місті, що проявляється через технічне вдосконалення водоочисних мереж. В
перспективі проект є довгостроковим – мінімум 2 роки. При наявності
позитивних зрушень – проект можна продовжити при мінімальній перебудові
і зміні акцентів роботи.
10.Ресурсне забезпечення проекту
Бюджет проекту становить по найменшим підрахункам 2,5 млн грн. в
розрахунку на 2 роки.
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