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2. Зміст Перспективного плану розвитку 

Миколаївського району, 

Ольшанської, Веснянської, Михайлівської, Нечаянської, Радсадівської, 

об’єднаних територіальних громад 

на 2019-2021 роки 

 

1. Титульний лист 

 

                                                 

стор. 1 

2

2. 

Зміст Перспективного плану розвитку 

 

стор. 2 

3

3. 

Перспективний план розвитку 

Миколаївського району 

стор. 3 

4

4. 

Перспективний план розвитку 

Ольшанської об’єднаної територіальної 

громади 

стор. 36 

5

5. 

Перспективний план розвитку 

Веснянської об’єднаної територіальної 

громади 

стор. 51 

6

6. 

Перспективний план розвитку 

Михайлівської об’єднаної 

територіальної громади 

стор. 61 

7

7. 

Перспективний план розвитку 

Нечаянської об’єднаної територіальної 

громади 

стор. 69 

8

8. 

Перспективний план розвитку 

Радсадівської об’єднаної територіальної 

громади 

стор. 90 
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3. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Миколаївського району  

 

на 2019-2021 роки  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт покрівлі корпусу Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Центральна, 26, с. Кир’яківка Миколаївського 

району Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.2.1 Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних умов для покращення освітнього 

процесу у закладі. Капітальний ремонт даху будівлі з 

утепленням горищ із застосуванням інноваційних технологій 

призупинить руйнування будівлі, забезпечить економію 

енергоносіїв в опалювальний період, допоможе зберегти 

архітектурну виразність та естетичний вигляд будівлі, значно 

покращити санітарно-гігієнічні умови перебування дітей в 

закладі освіти. 

Завдання проекту:  гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу,  виконання санітарних 

вимог, щодо дотримання норм теплового режиму школи, 

порушення яких створює загрозу життю та здоров’ю учнів і 

працівників. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області, Кир’яківськийй ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області.                                   

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

с.Кир’яківка, Миколаївського району Миколаївської області, 

проживає 1223 жителів. 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Заклад освіти функціонує понад 65 років. Капітальний ремонт 

покрівлі  не проводився. У зв’язку із значним терміном 

експлуатації покрівля будівлі ЗЗСО втратила здатність 

ефективно здійснювати свої функції. У деяких місцях дах 

будівлі є аварійним, під час танення снігу або злив у місцях 

архітектурних виступів протікають стелі кабінетів. У 

результаті цього відпадає штукатурка, грибком 

пошкоджуються віконні блоки. Натуральні показники 

температурного режиму внутрішніх приміщень взимку не 

відповідають санітарним нормам.  Усі ці проблеми  впливають 

на здоров’я учнів,  належне функціонування  шкільного 

навчального закладу. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить забезпечити безперебійну і 

безпечну роботу закладу, дотримання належного 

температурного режиму, економію споживання природного 

газу та електроенергії. При виконанні робіт проведеться 

комплекс заходів по енергозбереженню даного об’єкту. 

 8. Основні заходи проекту Провести капітальний ремонт покрівлі,  водостічної системи,  

облаштувати вогнезахист дерев’яних конструкцій. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


5 
 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

З червня 2021 року до жовтня  2021 року 

 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

  1590,762 1590,762 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Для реалізаціїданого проекту виготовлена проектно-

кошторисна документація. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Миру, 18, с. Крива Балка Миколаївського району 

Миколаївської області.    

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1 Розбудова системи «освіта впродовж життя». 

 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних умов для покращення освітнього 

процесу у закладі. Капітальний ремонт даху будівлі з утепленням 

горищ із застосуванням інноваційних технологій призупинить 

руйнування будівлі, забезпечить економію енергоносіїв в 

опалювальний період, допоможе зберегти архітектурну виразність 

та естетичний вигляд будівлі, значно покращити санітарно-гігієнічні 

умови перебування дітей в закладі освіти. 

Завдання проекту:  гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу, виконання санітарних вимог, щодо 

дотримання норм теплового режиму школи, порушення яких 

створює загрозу життю та здоров’ю учнів і працівників. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Кривобалківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області, Кривобалківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївського району Миколаївської області. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населені пункти: с.Крива Балка, с.Подимове, с.Половинки, 

Миколаївського району Миколаївської області,  проживає 1664 

жителів. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Заклад освіти функціонує 44 років. Капітальний ремонт покрівлі  не 

проводився. Покрівля будівлі ЗЗСО втратила здатність ефективно 

здійснювати свої функції. У деяких місцях дах будівлі є аварійним, 

під час танення снігу або злив у місцях архітектурних виступів 

протікають стелі кабінетів. Натуральні показники температурного 

режиму внутрішніх приміщень взимку не відповідають санітарним 

нормам.  Усі ці проблеми  впливають на здоров’я учнів,  належне 

функціонування  шкільного навчального закладу. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить забезпечити безперебійну і безпечну 

роботу закладу, дотримання належного температурного режиму, 

економію споживання природного газу та електроенергії. При 

виконанні робіт проведеться комплекс заходів по енергозбереженню 

даного об’єкту. 

 8. Основні заходи проекту Провести капітальний ремонт покрівлі,  водостічної системи,  

облаштувати вогнезахист дерев’яних конструкцій. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
З червня 2020 року до жовтня  2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
2019 2020 2021 Разом 

 2599,728  2599,728 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
Для реалізаціїданого проекту виготовлена проектно-кошторисна 

документація. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи  І-ІІ 

ступенів за адресою: вул. Учительська, 1 в с. Зелений Гай, 

Миколаївського району, Миколаївської області.    

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

2.2.1 Розбудова системи «освіта впродовж життя».  

 

 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних умов для покращення освітнього 

процесу у закладі. Капітальний ремонт даху будівлі з 

утепленням горищ за інноваційними технологіями 

призупинить руйнування будівлі, забезпечить економію 

енергоносіїв в опалювальний період, допоможе зберегти 

архітектурну виразність та естетичний вигляд будівлі, значно 

покращити санітарно-гігієнічні умови перебування дітей в 

закладі освіти. 

Завдання проекту:  гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу , виконання санітарних 

вимог, щодо дотримання норм теплового режиму школи, 

порушення яких створює загрозу життю та здоров’ю учнів і 

працівників. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Степівська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області, Зеленогайський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

Миколаївського району Миколаївської області. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

с.Зелений Гай, Миколаївського району Миколаївської області,  

проживає 708жителів. 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Заклад освіти функціонує понад 35 років. Капітальний ремонт 

покрівлі  не проводився. У зв’язку із значним терміном 

експлуатації покрівля будівлі ЗЗСО втратила здатність 

ефективно здійснювати свої функції. У деяких місцях дах 

будівлі є аварійним, під час танення снігу або злив у місцях 

архітектурних виступів протікають стелі кабінетів. У 

результаті цього відпадає штукатурка, грибком 

пошкоджуються віконні блоки. Натуральні показники 

температурного режиму внутрішніх приміщень взимку не 

відповідають санітарним нормам.  Усі ці проблеми  впливають 

на здоров’я учнів,  належне функціонування  шкільного 

навчального закладу. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить забезпечити безперебійну і 

безпечну роботу закладу, дотримання належного 

температурного режиму, економію споживання природного 

газу та електроенергії. При виконанні робіт проведеться 

комплекс заходів по енергозбереженню даного об’єкту. 

 8. Основні заходи проекту Провести капітальний ремонт покрівлі,  водостічної системи,  

облаштувати вогнезахист дерев’яних конструкцій. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


8 
 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

З червня 2020 року до жовтня  2020 року 

 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

 2086,907  2086,907 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Для реалізаціїданого проекту виготовлена проектно-

кошторисна документація. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт по заміні вікон Зеленоярської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської 

області, розташованої за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, с.Зелений Яр, вулиця Шкільна, буд. 

1-А 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів досягти 

зменшення енергоспоживання, заощадження коштів місцевого 

бюджету,  створення комфортних умов перебування дітей та 

обслуговуючого персоналу у навчальному закладі, підвищення 

ефективності. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних 

вимог, щодо дотримання норм теплового режиму школи. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Петрівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с. Зелений Яр  Миколаївського району Миколаївської області,  

820 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 36 років. Віконні рами за 

цей період під дією природних факторів втратили свою 

функціональність, що  не забезпечує належний рівень 

теплозбереження  в приміщеннях закладу  і потребують повної 

заміни (капітального ремонту), що матиме соціальний ефект, 

оскільки учні та пероснал будуть забезпечені належними 

умовами перебування. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і 

безпечну  

 роботу навчального закладу,  дотримання належного       

температурного режиму і економію споживання природного газу 

та електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Провести заміну вікон  школи. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
З червня 2019 року до жовтня  2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
2019 2020 2021 Разом 

    

853,752 

           853,752 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту виготовлена проектно-кошторисна 

документація. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт по заміні вікон у Степівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, вул. Космонавтів,1-а, с. Степове Миколаївського району  

Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів досягти 

зменшення енергоспоживання, заощадження коштів місцевого 

бюджету,  створення комфортних умов перебування дітей та 

обслуговуючого персоналу у навчальному закладі, підвищення 

ефективності. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних 

вимог, щодо дотримання норм теплового режиму школи 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Степівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області, Степівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с. Степове Миколаївського району Миколаївської області,  1869 

жителів  

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 47 років. Віконні рами за 

цей період під дією природних факторів втратили свою 

функціональність, що  не забезпечує належний рівень 

теплозбереження  в приміщеннях закладу  і потребують повної 

заміни (капітального ремонту), що матиме соціальний ефект, 

оскільки учні та пероснал будуть забезпечені належними умовами 

перебування. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і безпечну  

 роботу навчального закладу,  дотримання належного       

температурного режиму і економію споживання природного газу 

та електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Провести заміну вікон  школи. 

 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
З червня 2020 року до жовтня  2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
     2019       2020 2021 Разом 

      535,886             535,886 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту виготовлена проектно-кошторисна 

документація. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт по заміні вікон у Зеленогайській ЗОШ І-

ІІ ступенів, вул. Учительська, 1, с. Зелений Гай   

Миколаївського району Миколаївської області    

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів досягти 

зменшення енергоспоживання, заощадження коштів місцевого 

бюджету,  створення комфортних умов перебування дітей та 

обслуговуючого персоналу у навчальному закладі, підвищення 

ефективності. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних 

вимог, щодо дотримання норм теплового режиму школи. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Степівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області,   Зеленогайський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Зелений Гай Миколаївського району Миколаївської області,  708 

жителів  

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 35 років. Віконні рами за цей 

період під дією природних факторів втратили свою 

функціональність, що  не забезпечує належний рівень 

теплозбереження  в приміщеннях закладу  і потребують повної 

заміни (капітального ремонту), що матиме соціальний ефект, 

оскільки учні та пероснал будуть забезпечені належними умовами 

перебування. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і 

безпечну  

 роботу навчального закладу,  дотримання належного       

температурного режиму і економію споживання природного газу 

та електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Провести заміну вікон  школи. 

 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
 З червня 2021 року до листопада  2021 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
2019 2020 2021 Разом 

  553,502 553,502 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту виготовлена проектно-кошторисна 

документація. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1.Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення санації: капітальний ремонт покрівлі з 

утепленням фасаду будівлі Ковалівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

розташованого за адресою: вулиця  Першотравнева, будинок 

41, село Ковалівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів досягти 

зменшення енергоспоживання, заощадження коштів місцевого 

бюджету,  створення комфортних умов перебування дітей та 

обслуговуючого персоналу у навчальному закладі, підвищення 

ефективності. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог, щодо 

дотримання норм теплового режиму школи. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Ковалівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області, Ковалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області, 2030 

жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 38 років.  За цей період під 

дією природних факторів стіни будівлі втратили свою 

функціональність, що  не забезпечує належний рівень 

теплозбереження  в приміщеннях закладу  і потребують утеплення, 

що матиме соціальний ефект, оскільки учні та працівники будуть 

забезпечені належними умовами перебування. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і безпечну  

 роботу навчального закладу,  дотримання належного       

температурного режиму і економію споживання природного газу та 

електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Провести капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасаду будівлі 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
З червня 2020 року до жовтня  2021 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
2019 2020 2021 Разом 

      3000,00      3500,00 6500,00 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту потрібно виготовити проектно-

кошторисну документацію. Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення санації: капітальний ремонт покрівлі з 

утепленням фасаду будівлі Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

розташованої за адресою: вулиця Шкільна, будинок 1-А, с. 

Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів досягти 

зменшення енергоспоживання, заощадження коштів місцевого 

бюджету,  створення комфортних умов перебування дітей та 

обслуговуючого персоналу у навчальному закладі, підвищення 

ефективності. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог, щодо 

дотримання норм теплового режиму школи. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Петрівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області, Зеленоярський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської районної 

ради Миколаївської області 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області,  

820 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 36 років.  За цей період під 

дією природних факторів стіни будівлі втратили свою 

функціональність, що  не забезпечує належний рівень 

теплозбереження  в приміщеннях закладу  і потребують утеплення, 

що матиме соціальний ефект, оскільки учні та пероснал будуть 

забезпечені належними умовами перебування. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і 

безпечну  

 роботу навчального закладу,  дотримання належного       

температурного режиму і економію споживання природного 

газу та електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Провести капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасаду 

будівлі 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
З червня 2020 року до жовтня  2021 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. Прогонозована 
2019 2020 2021 Разом 

      3000,00      3500,00 6500,00  

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту потрібно виготовити проектно-

кошторисну документацію.Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Реконструкція приміщень Кир’яківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

розташованого за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, с.Кир’яківка, вулиця Шкільна, 

будинок 6 для розміщення внутрішніх санвузлів, мереж 

водопостачання та водовідведення 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей та обслуговуючого персоналу у навчальному 

закладі, збереження здоров’я учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Кир’яківська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с. Кир’яківка, Миколаївського району Миколаївської області,  

1223 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 65 років.  В школі відсутні 

внутрішні вбиральні. Необлаштовані вбиральні в школі 

призводять не лише до проблем зі здоров’ям, а й до психічних 

розладів у дітей. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проектної пропозиції дасть можливість створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у школі 

 8. Основні заходи проекту Побудова внутрішніх вбиралень, мереж водопостачання та 

водовідведення 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
2019-2021 роки 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
     2019 2020 2021         Разом 

   1000,00           1000,00 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту виготовлена проектно-кошторисна 

документація. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Проведення реконструкції санвузлів, мереж водопостачання та 

водовідведення Ковалівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради Миколаївської області, розташованої за адресою: 

Миколаївська область,Миколаївський район, с.Ковалівка,  вулиця  

Першотравнева, будинок 41 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей та обслуговуючого персоналу у навчальному 

закладі, збереження здоров’я учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Ковалівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області  та Ковалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Ковалівка, Миколаївського району Миколаївської області, на 

якій проживає 2030 жителів, для Ковалівського  закладу загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради 

Миколаївської області                                      

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Навчальний заклад функціонує понад 38 років.  За час  існування 

закладу обладнання шкільних вбиралень не поновлювалося та не 

здійснювався їх капітальний ремонт. Застаріле обладнання 

погіршує санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у школі та 

негативно впливає на здоров’я дітей.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проектної пропозиції дасть можливість створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у школі.  

 8. Основні заходи проекту Провести реконструкцію санвузлів, мереж водопостачання та 

водовідведення 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 роки 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

   2019     2020    2021           Разом 

       450,0   450,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту необхідно виготовити проектно-

кошторисну документацію. Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення реконструкції санвузлів, мереж водопостачання 

та водовідведення у Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

розташованого за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, с.ЗеленийЯр, вулиця Шкільна, буд.1-

А Миколаївського району  Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей та обслуговуючого персоналу у навчальному 

закладі, збереження здоров’я учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Петрівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Зелений Яр, Миколаївського району Миколаївської області,  

820 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 36 років.  За час  існування 

закладу обладнання шкільних вбиралень не поновлювалося 

здійснювався лишеи косметичний ремонт. Застаріле обладнання 

погіршує санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у школі та 

негативно впливає на здоров’я дітей.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проектної пропозиції дасть можливість створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у школі.  

 8. Основні заходи проекту Провести реконструкцію санвузлів, мереж водопостачання та 

водовідведення 
  
 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
2019-2021 роки 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
    2019 2020 2021 Разом 

   450,0   450,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту необхідно виготовити проектно-

кошторисну документацію.. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Миколаївського району Миколаївської області 
     (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення реконструкції санвузлів, мереж водопостачання 

та водовідведення Степівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

розташованого за адресою вул.Космонавтів,1-а, с. Степове 

Миколаївського району  Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета: створення належних санітарно-гігієнічних умов 

перебування дітей та обслуговуючого персоналу у навчальному 

закладі, збереження здоров’я учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу та виконання санітарних вимог 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Степівська сільська рада Миколаївського району Миколаївської 

області,   Степівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
с.Степове, Миколаївського району Миколаївської області,  1869 

жителів  

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Навчальний заклад функціонує понад 38 років.  За час  існування 

закладу обладнання шкільних вбиралень не поновлювалося 

здійснювався лишеи косметичний ремонт. Застаріле обладнання 

погіршує санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у школі та 

негативно впливає на здоров’я дітей.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проектної пропозиції дасть можливість створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у школі.  

 8. Основні заходи проекту Провести реконструкцію санвузлів, мереж водопостачання та 

водовідведення 
  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 
2019-2021 роки 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 
2019 2020 2021 Разом 

 450,0  450,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 
Співфінансування з місцевого бюджету 10% від загальної 

кошторисної вартості проекту. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) Для реалізації даного проекту необхідно виготовити  проектно-

кошторисну документацію. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


18 
 

ФОРМА 

проекту регіонального розвитку  

Миколаївської центральної районної лікарні Миколаївського району 
  (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва проекту регіонального 

розвитку (далі - проект) 

Реконструкція внутрішніх електричних мереж в поліклінічному 

відділенні Миколаївської ЦРЛ 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери. 

 

 3. Мета та завдання проекту Заміна старої електричної мережі. Підвищення рівня умов праці 

та пожежної безпеки. Поліпшення та забезпечення безпечних 

умов експлуатації електрообладнання та електроприладів. 

 4. Територія на яку проект 

матиме вплив 

Миколаївський район (Миколаївська ЦРЛ). 

 

 5.Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Обслуговує населення Миколаївського району – 30874 чол. 

 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Електрична мережа поліклінічного відділення застаріла та не 

відповідає сучасним технічним нормам та техніці безпеки. 

Останнім часом збільшилась кількість поломок в мережі 

електропостачання, а проведення обслуговування та поточних 

ремонтів ускладнено, так як внутрішні електричні мережі 

прокладались в 60-70хх роках минулого століття. Існуюча 

електрична мережа загрожує небезпечними умовами праці та 

виходом із ладу електричного обладнання, що використовується 

під час надання медичних послуг населенню. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

В результаті реалізації проекту будуть покращенні умови надання 

медичної допомоги населенню. Буде підвищено рівень пожежної 

безпеки та умов праці. Поліпшено та забезпечено безпечні умови 

експлуатації електрообладнання. 

 8. Основні заходи проекту 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

2. Проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж. 

 9. Період реалізації проекту  з 
(місяць / рік) - до (місяць / рік)  

Серпень – вересень 2021 року. 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

      2019 2020        2021 Разом 

         800,0 8

800,0 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний, районний, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту 

ті їх функції 

Миколаївська ЦРЛ 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно - кошторисна документація відсутня, вартість реалізації 

проекту орієнтована. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Безводненської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 

 

 1.Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Поточний ремонт дороги  комунальної  власності  по вулиці 

Степова  в с- щі  Чумаки   Миколаївського району  

Миколаївської  області  

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст. 

 

 3. Мета та завдання проекту Реалізація проекту сприятиме розвитку автомобільних доріг 

комунальної власності, як складової частини економіки  

сільської ради, покращення техніко-експлуатаційних 

показників дороги та безпеки руху, поліпшення соціального 

стану і рівня життя населення через покращення стану 

сполучення сільських населених пунктів   сільради  між 

собою, з обласним центром  

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Безводненська  сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

с-ще Чумаки  - 160 чоловік , сільська  рада – 1100 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Протягом останніх десятиліть автомобільна дорога  

підтримується в проїзному стані за рахунок коштів на 

проведення ямкового ремонту. В результаті недостатнього 

фінансування не витримані міжремонтні строки. 

Конструкція дорожнього одягу не відповідає сьогоднішнім  

навантаженням та інтенсивності руху, що значно ускладнює 

проїзд: мешканців Миколаївського району легковим 

транспортом, рейсових автобусів, шкільних автобусів, 

швидкої, пожежних машин, особливо в осінньо-зимовий 

період, що несе потенційну  загрозу для життя та здоров’я 

населення.. 

Стан покриття незадовільний (значна сітка тріщин, 

колійність, вибоїни, вижими, невідповідність поперечного 

профілю  вимогам діючих нормативів,  руйнування кромки 

проїзної частини, занижене узбіччя). 

Враховуючи обмежене фінансування, першочергово для 

забезпечення безаварійної експлуатації необхідно виконати 

поточний дрібний  ремонт зазначеної ділянки, що з 

урахуванням існуючого стану покриття і фактичної 

інтенсивності руху автомобільних засобів  покращить 

експлуатаційні характеристики автомобільної дороги та  

дасть можливість  підтримати її в проїзному стані.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проекту забезпечить задовільний технічний стан 

автодороги, покращить автосполучення між населеними  

пунктами  , покращить умови  руху транспортних засобів, 

забезпечить безпеку дорожнього руху. 

 8. Основні заходи проекту Проведення  ямкового ремонту асфальтобетонною сумішшю   

 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

Червень 2020 року - грудень 2021року 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                   - 120,0 198,0              318,0  

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Безводненська  сільська  рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація не виготовляється 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Безводненської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1.Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Поточний ремонт дороги  комунальної  власності  по вулиці 

Клубна в с. Шурине Миколаївського району  Миколаївської  

області  

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

3.2.3. «Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст»  

 

 3. Мета та завдання проекту Реалізація проекту сприятиме розвитку автомобільних доріг 

комунальної власності, як складової частини економіки  

сільської ради, покращення техніко-експлуатаційних 

показників дороги та безпеки руху, поліпшення соціального 

стану і рівня життя населення через покращення стану 

сполучення сільських населених пунктів   сільради  між 

собою, з обласним центром  

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Безводненська  сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

с. Шурине - 461 чоловік , сільська  рада – 1100 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Протягом останніх десятиліть жителі с. Шурине вул. Клубна з 

№ 50 по № 58  не забезпечені  автодорогою з твердим 

покриттям,   що значно ускладнює проїзд: мешканців села    

легковим транспортом, рейсового автобусу,    швидкої, 

пожежних машин, особливо в осінньо-зимовий період  коли , 

під час  негоди (дощу, снігу) , колії  від важкого транспорту 

перешкоджають  руху , що несе потенційну  загрозу для життя 

та здоров’я  населення.   Необхідно виконати поточний 

ремонт цього відрізку дороги,  що   покращить експлуатаційні 

характеристики автомобільної дороги  та  дасть можливість  

підтримати її в проїзному стані.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проекту забезпечить  задовільний стан дороги  біля  

будинків по вул. Клубна з № 50 по № 58 с. Шурине, 

покращить  умови руху транспорту та забезпечить  безпеку 

дорожнього руху   

 8. Основні заходи проекту Влаштування основи дорожнього покриття з оптимальної 

піщано-гравійної суміші автогрейдером товщиною  до 15 см;  

виправлення профілю  дороги та проведення її покриття 

асфальтобетонною сумішшю  товщиною до 5 см.  

 9. Період реалізації проекту (з (місяць 

/ рік) - до (місяць / рік) 

Червень 2019 року  грудень 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                 100,0 198,0      -              298,0  

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Безводненська  сільська  рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація не виготовляється 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Безводненської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва проекту регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція  системи водопостачання                        

с. Шурине Миколаївського району Миколаївської 

області 

 2.Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною 

водою 

 

 3. Мета та завдання проекту Реалізація  проекту сприятиме забезпечення 

населення с. Шурине водою, покращення подачі води 

до житлових будинків особливо у літній період. 

Завдання  проекту поліпшити соціальний стан та 

рівень життя населення с. Шурине за рахунок 

покращення стану водопостачання шляхом заміни  

існуючих водопровідних мереж на  нові. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Безводненська  сільська  рада   Миколаївського 

району Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься 

проект 

 с. Шурине - 461 чоловік , сільська  рада – 1100 чол.  

 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 

проект 

Протягом останніх  десятиліть  проводився поточний 

ремонт системи водопостачання населених пунктів 

Безводненської  сільської  ради  та їх  експлуатаційне 

утримання . В результаті недостатнього 

фінансування проведені ремонти водопровідної 

мережі не забезпечують якісної  подачі води до усіх 

житлових будинків  в селах  сільської  ради.  

Водопровідні мережі зношені та зашлаковані що 

заважає повноцінному проходу по них води. Виникає 

необхідність поступової заміни зношених 

водопровідних труб на  нові більш сучасні ПВХ 

труби.  

 7.Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту, інновації проекту 

Реалізація проекту забезпечить задовільний 

технічний стан водопровідної системи с. Шурине та 

покращить   водозабезпечення  населення . 

 8. Основні заходи проекту Заміна  існуючих водопровідних труб системи 

централізованого водопостачання на  нові ПВХ 

труби 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до 

(місяць / рік) 

 Липень  2019 - грудень  2021 року  

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

         90,0 130,0 198,0            418,0  

 11. Джерела фінансування проекту  Місцевий бюджет   

 12. Учасники реалізації проекту та їх функції ПЖПП «Аква – Віта» , Безводненська  сільська  рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)  Проектно-кошторисна документація відсутня, 

вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кир’яківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт будівлі Кир’яківського ЗДО «Малятко» по 

утепленню фасаду та покрівлі. 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1 Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту Мета проекту: Модернізація  та безпека системи опалення, 

що стане беззаперечною запорукою збереження здоров’я дітей 

та забезпечення комфортного життєвого середовища для всіх 

учасників навчально – виховного процесу. 

Завдання проекту: Гарантування безпеки життєдіяльності 

учасників навчально – виховного процесу та виконання 

санітарних вимог, щодо дотримання норм теплового режиму 

закладу, що веде за собою загрозу життю та здоров’ю 

вихованців і працівників. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населені пункти: с.Кир’яківка, с.Петрово-Солониха, с.Кам’яна 

Балка Миколаївського району Миколаївської області, на якій 

проживає 2130 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Заклад функціонує з 1985 року. Стіни приміщення із 

селікатної цегли. Покрівля шиферна , не утеплена. Є  значні 

дефекти та пошкодження майже на всіх фасадах та покрівлі 

закладу.   

На торцевому фасаді видно руйнування цегли. Майже по всім 

фасадам  - затікання стін.  

Незадовільний технічний та санітарний стан покрівлі та 

фасаду. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечити безперебійну  і 

безпечну роботу навчального закладу,  дотримання належного 

температурного режиму і економію споживання природного 

газу та електроенергії. 

 8. Основні заходи проекту Зупинення деформації, руйнації покрівлі та фасаду 

закладу,збереження цілісності будівлі, що забезпечить 

довговічність та безпеку експлуатації приміщення.Підвищення 

енергоефективності забезпечить економію бюджетних коштів 

за рахунок заходів з енергозбереження. Заплановані заходи 

забезпечать підвищення температури в приміщенні, 

зменшиться кількість захворювань вихованців 

 9. Період реалізації проекту          (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Липень 2019року - вересень 2020року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                        200,0 1500,0  1800,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Кир’яківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Потребує розробки проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи. Вартість орієнтовна. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кир’яківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Оновлення генеральних планів населених пунктів 

території сільської ради  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних можливостей для 

ведення містобудівного кадастру. 

 3. Мета та завдання проекту Забезпечення розробки генеральних планів населених 

пунктів сільської ради.  

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населені пункти: с.Кир’яківка, с.Петрово-Солониха, 

с.Кам’яна Балка Миколаївського району Миколаївської 

області, на якій проживає 2130 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Генеральний план населених пунктів сільської ради 1974 

року. Використання його на даний час обмежує 

можливість прийняття рішень щодо надання дозволу на  

виготовлення проектів відведення земельних ділянок в 

межах населених пунктів та розвиту села в цілому. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дозволить  забезпечення молоді 

власним житлом шляхом будівництва після отримання 

земельної ділянки для будівництва житлового будинку та 

господарських споруд, Повернення молоді на село. 

Розвиток села. 

 8. Основні заходи проекту Розробка містобудівної документації. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Червень - грудень 2020року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 500,0  500,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Кир’яківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

 Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кир’яківської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Відновлення зовнішнього освітлення в с. Кам’яна Балка 

Миколаївського району Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2.Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери. 

 3. Мета та завдання проекту Технічне переоснащення системи вуличного освітлення 

населеного пункту дозволить забезпечити мешканців села 

якісними послугами,комфортними умовами проживання. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населений  пункт: с. Кам’яна Балка Миколаївського району 

Миколаївської області, в якому проживає 86 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність вуличного освітлення в с. Кам’яна Балка 

призводить до виникнення певних проблем, а саме: до 

збільшення соціальної напруги і криміногенної ситуації, 

дорожньо-транспортних  пригод, хуліганських проявів  та 

інших правопорушень і злочинів. Вулиця, на якій знаходяться 

об’єкти соціальної сфери, на даний час не освітлюються, що 

ускладнює охорону даних обєктів від хуліганських проявів  та 

злочинів. Відсутність зовнішнього освітлення є причиною 

незручностей в осінньо-зимовий період, коли короткий 

світловий день. Траплялись випадки травмування людей та 

зіткнень в темноті транспорту. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Виконання заходів проекту дасть змогу: 

- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування 

сільського населення; 

- зменшити споживання електроенергії; 

- створити умови для безпечного руху автотранспорту та 

пішоходів; 

- зменшити соціальну напругу завдяки зниженню дорожньо-

транспортних пригод, хуліганських проявів та інших 

правопорушень та злочинів. 

 8. Основні заходи проекту Встановлення ліхтарів, переоснащення системи зовнішнього 

освітлення 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць 

/ рік) - до (місяць / рік) 

Червень – листопад 2019року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                         50,0 0 0 50,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Кир’яківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Потребує розробки проектно-кошторисної документації та 

проведення експертизи. Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кир’яківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Поточний ремонт доріг комунальної власності населених 

пунктів  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл,селищ та малих міст. 

 3. Мета та завдання проекту Здійснення  поточного ремонту доріг комунальної 

власності, що сприятиме належній роботі транспорту та 

забезпечення життєдіяльності населення, забезпечення 

під’їзду до закладів освіти та охорони здоров’я, для 

задоволення соціальних потреб громади. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населені пункти: с.Кир’яківка, с.Петрово-Солониха, 

с.Кам’яна Балка Миколаївського району Миколаївської 

області, на якій проживає 2130 жителів. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Дороги комунальної власності  щорічно потребують 

ремонту: вирівнювання,засипання ям, облаштування 

водовідведень, поновлення дорожнього покриття. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Поліпшення доступу населення до соціальних, 

комунальних, адміністративних та інших послуг. 

 8. Основні заходи проекту Проведення поточного ремонту доріг комунальної 

власності сільської ради. 

 9. Період реалізації проекту          

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 

 Квітень – липень 2019року, квітень-вересень 2020 року, 

квітень-жовтень 2021 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

400,0 500, 500,0 1400,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Кир’яківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кир’яківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Встановлення башти Рожновського в с. Кир’яківка 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою. 

 3. Мета та завдання проекту Придбання та встановлення обладнання систем 

водопостачання 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Кир’яківська сільська рада Миколаївського району 

Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населені пункти: с.Кир’яківка, Миколаївського району 

Миколаївської області, в  якому проживає 1347 жителів 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В с. Кир’яківка водопостачання здійснюється з сільських 

артезіанських свердловин,за графіком. Виникла нагальна 

необхідність у придбання та встановлені башти 

Рожновського. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечення мешканців села Кир’яківка безперебійним 

водопостачанням. 

 8. Основні заходи проекту Придбання та встановлення обладнання систем 

водопостачання 

 9. Період реалізації проекту           

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 

 Березень – червень 2019року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                       250,0 0 0 250,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Кир’яківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Потребує розробки проектно-кошторисної документації 

та проведення експертизи. Вартість орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ковалівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення            

по вулиці Перемоги с. Ковалівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної 

сфери 

 3. Мета та завдання проекту Здійснення реконструкції мережі вуличного 

освітлення, що дасть можливість здійснювати 

освітлення  на  вулиці Перемоги села Ковалівка, 

забезпечить безпеку жителів та об’єктів 

інфраструктури і відповідно зніме соціальну напругу 

з цього питання в селищі. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Ковалівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1498 чол. – жителі села Ковалівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність вуличного освітлення по вулиці 

Перемоги села Ковалівка призводить до виникнення 

певних проблем, а саме: до збільшення соціальної 

напруги і криміногенної ситуації, дорожньо-

транспортних  пригод, хуліганських проявів  та 

інших правопорушень і злочинів. Вулиця, на якій 

знаходяться об’єкти соціальної сфери, на даний час 

не освітлюються, що ускладнює охорону даних 

обєктів від хуліганських проявів  та злочинів. 

Відсутність зовнішнього освітлення є причиною 

незручностей в осінньо-зимовий період, коли 

короткий світловий день. Траплялись випадки 

травмування людей та зіткнень в темноті 

транспорту. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту, інновації проекту 

Виконання заходів проекту дасть змогу: 

- поліпшити якість житлово-комунального 

обслуговування сільського населення; 

- зменшити споживання електроенергії; 

- створити умови для безпечного руху 

автотранспорту та пішоходів; 

- зменшити соціальну напругу завдяки зниженню 

дорожньо-транспортних пригод, хуліганських 

проявів та інших правопорушень та злочинів. 

 8. Основні заходи проекту Провести роботи по реконструкції мережі вуличного 

освітлення 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до 

(місяць / рік) 

                      2019-2021 роки 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

       400,000   400,0 

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх функції Ковалівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) Проектно-кошторисна документація відсутня, 

вартість орієнтовна  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ковалівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт покрівлі Ковалівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.3.3. Розвиток системи первинної медицини 

 3. Мета та завдання проекту Проведення капітального ремонту покрівлі з 

метою збереження цілісності будівлі 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Ковалівська, Яснополянська, Шостаківська 

сільські ради 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Близько 3500 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, 

які пошкодили покрівлю амбулаторії необхідний 

капітальний ремонт даху 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створення належних умов для надання медичної 

допомоги населення 

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт покрівлі 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

2019-2021 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,0   200,0 

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Ковалівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, 

вартість орієнтовна  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кривобалківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт провулку від вул. Рено до вул. Одеська в 

селі Крива Балка Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного 

потенціалу 

 3. Мета та завдання проекту Мета: вирішення проблеми з комунальними дорогами в селі 

Крива Балка та покращити довіру людей до місцевої влади, яка 

повинна забезпечити  соціальні стандарти та якість  життя в усіх 

сферах. 

Завдання: будівництво та відновлення пошкодженої 

інфраструктури доріг, що сприятиме належному 

функціонуванню роботи  транспорту для задоволення 

соціальних потреб населення   

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Крива Балка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Орієнтовно 1286 чол., які проживають в селі Крива Балка 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Існуючий стан вулично-дорожньої мережі населених пунктів 

сільської ради не повною мірою відповідає вимогам норм і 

стандартів з безпеки дорожнього руху.  На території сільської 

ради протяжність доріг місцевого значення   15,15 км, з них з 

твердим покриттям – 14,35 км. 

На даний час вказана ділянка дороги перебуває у 

незадовільному стані, що значно ускладнює рух транспортних 

засобів та пішоходів. Почастішали звернення жителів села до 

сільської ради  щодо незадовільного стану дороги та вирішення 

питання  якості  комунальних доріг. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- створення умов транспортного та пішохідного пересування  по 

місцевих дорогах; 

- забезпечення оперативності в  роботі  служб: швидкої 

медичної допомоги, патрульно- дорожної служби, служби 

пожежної безпеки і т.д. 

 8. Основні заходи проекту Виконання будівельно - монтажних робіт по капітальному 

ремонту провулку протяжністю 400 п.м.( ширина   5 м) від      

вул. Рено до вул. Одеська в селі Крива Балка 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

липень 2019 року – жовтень 2020 року 

 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                       300,000 300,000  600,0 

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Кривобалківська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Кривобалківської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

«Безпечне село» (встановлення камер відео- 

спостереження) в селі Крива Балка Миколаївського 

району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.4. Поліпшення житлових умов населення 

 3. Мета та завдання проекту Мета: підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку, забезпечення належного 

моніторингу ситуації на об’єктах благоустрою та 

комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, 

запобігання злочинності, підвищення оперативності, 

якості та достовірності інформації, отриманої службами, 

які забезпечують безпеку села  для відповідного 

швидкого реагування. 

Завдання - впровадження інформаційно-аналітичної 

автоматизованої системи безпеки села Крива Балка  на 

основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, 

моніторингу, контролю, зв'язку, керування та 

оперативного реагування. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Крива Балка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Близько 1380 чоловік, якій проживають в с. Крива Балка 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Стан правопорядку в селі  суттєво впливає на його 

соціально-економічний розвиток. Село Крива Балка 

характеризується великою кількістю об’єктів 

благоустрою, збереження функціональності яких відіграє 

важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує 

створення його позитивного іміджу. 

Сільська  рада посилено працює над попередженням та 

протидією можливим загрозам життю та здоров’ю 

громадян, намагається забезпечити оперативне 

реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у с. Крива 

Балка  існує ряд об’єктів, які потребують посиленого 

захисту та контролю. До них відносяться: 

– в’їзди в село; 

– центральна частина села; 

– торгові заклади, тощо; 

– місця скупчення людей; 

– адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, 

комунальні та житлові об’єкти,  тощо; 

– автодорожні шляхи. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечення комфортних та безпечних умов 

проживання жителів села Крива Балка Миколаївського 

району. 
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 8. Основні заходи проекту Проектом передбачається встановлення інформаційно-

телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне 

село" на 7 ділянках вуличної мережі, а саме: 

Ділянка 1. В'їзд до села Крива Балка  зі сторони с. 

Половинки (примикання  до вул.Рено, вул. Молодіжна) - 

2 шт. 

Ділянка 2. В'їзд до села  зі сторони с. Подимове 

(примикання вул. Молодіжна) - 2 шт. 

Ділянка 3. В'їзд до села Крива Балка  зі сторони з 

південної сторони ( Безводненська сільська рада) 

(примикання вул. Миру) - 1 шт. 

Ділянка 4. В'їзд до села Крива Балка  зі східної сторони                      

( Веснянська сільська рада) (примикання вул. Рено) - 1 

шт. 

Ділянка 5. Провулок вул. Миру 

с. Крива Балка ( між будинками № 18 та № 22) – 1 шт. 

 Реалізація даного проекту дозволить оперативно 

реагувати на факти незаконного нищення комунального 

майна, порушень громадського порядку, Правил 

благоустрою села, крадіжок у громадян. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Липень – грудень 2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                         100,000   100,0 

 11. Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Кривобалківська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Петрівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Поточний ремонт доріг комунальної власності 

Петрівської сільської ради 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.3.Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст. 

 

 3. Мета та завдання проекту Реалізація проекту сприятиме розвитку  доріг 

комунальної власності,  покращення техніко-

експлуатаційних показників дороги та безпеки руху, 

поліпшення соціального стану і рівня життя населення 

через покращення стану сполучення сільських 

населених пунктів населених пунктів сільради  між 

собою. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Територія Петрівської сільської ради: с. Петрівка, с-ще 

Зелений Яр 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2050 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Стан покриття незадовільний (колійність, відсутність 

твердого покриття невідповідність поперечного 

профілю  вимогам діючих нормативів) 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація  проекту: 

- забезпечить задовільний технічний стан доріг,  

- забезпечить задовільний технічний стан автодороги,   

- покращить умови  руху транспортних засобів, 

- забезпечить безпеку дорожнього руху. 

 8. Основні заходи проекту Влаштування основи дорожнього одягу з оптимальної 

піщано-гравійної суміші; 

автогрейдером виправлення профілю основ 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

 02.02.2019-31.08.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

              673,187   673,187 

 11. Джерела фінансування проекту Державний фонд регіонального розвитку,  місцевий 

бюджет, державний бюджет 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Петрівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Степівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт Степівського дошкільного 

навчального закладу по                     вул. Молодіжній 

,17Б в с. Степове  Миколаївського району 

Миколаївської області. Посилення будівельних 

конструкцій стін. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя»  

 3. Мета та завдання проекту Проведення капітального  ремонту Степівського ДНЗ з 

метою недопущення руйнації та збереження цілісності 

будівлі 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Степівська сільська рада  

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1754 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

 В результаті просідання основи виникли деформації 

несучих конструкцій. Проектом передбачено 

посилення, відновлення функціональної діяльності 

конструкцій 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Зупинення деформації, руйнації ДНЗ та збереження 

цілісності будівлі, що забезпечить довговічність та 

безпеку експлуатації. 

 8. Основні заходи проекту Проведення робіт з капітального ремонту ДНЗ. 

Посилення будівельних конструкцій стін Степівського 

ДНЗ Миколаївського району Миколаївської області 

згідно затвердженої проектно-кошторисної 

документації 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Травень-листопад 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 2 355,402 0 2 355,402 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет  

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Степівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних 

цінах станом  на 01.10.2018 року 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Ольшанської об’єднаної територіальної громади 

 

на 2019-2021 роки  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної  ради  Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво водогону по вул. Морозівська, вул. 

Набережна, вул. Нова, вул.Бузька, вул. Севєрна, вул. 

Будівельників, вул. Сонячна, вул. Затишна, провулку 

Морозівський, провулку Новий у с. Сапетня, 

Миколаївського району, Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.4.1.2 Будівництво, капітальний ремонт і реконструкція 

мереж водопостачання та водовідведення міських та 

сільських населених пунктів.  

 3. Мета та завдання проекту Створити належні умови для проживання сільського 

населення, шляхом підвищення якості житлово-

комунальних послуг на території ОТГ. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Сапетня 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

589 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На момент розробки проекту існуючий сталевий 

водопровід в с. Сапетня знаходиться в непридатному стані 

і не експлуатується. В той же час, розвиток села 

стримується неналежним забезпеченням якісною питною 

водою, що призводить до соціальної напруги та великої 

кількості скарг від мешканців с. Сапетня. Забезпечення 

населення питною водою здійснюється шляхом підвозу 

питної води в присадибні басейни. Нові земельні ділянки, 

які надані населенню в с. Сапетня для будівництва та 

обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд, не забудовуються в зв’язку з відсутністю 

водопостачання. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати.  

Короткотермінові:  

згуртування селян навколо спільної проблеми 

водопостачання шляхом проведення сільської толоки та 

інших робіт;  

створення тимчасових робочих місць шляхом залучення 

незайнятих сільських мешканців до проведення ремонтно-

будівельних робіт. 

 

Перспективні:  

підвищення життєвого рівня населення і, як наслідок, 

зменшення соціа-льної напруги у громаді;  

зниження рівня захворюваності селян на кишково-

шлункові інфекції, особливо в весняно-літній період; 

ліквідація диспропорцій у забезпеченні населення 

якісними житлово-комунальними послугами; 

наближення умов проживання сільського населення до 
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сучасних станда-ртів у комунальній сфері; 

створення нових робочих місць шляхом залучення 

незайнятих сільських мешканців до робіт по 

обслуговуванню мережі водопостачання; 

збільшення кількості новобудов у приватному секторі та 

можливий розвиток молодіжного будівництва; 

покращення соціально-економічного клімату у громаді. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено будівництво селищного кільцевого 

об’єднаного господарчо-питного водопроводу без 

підключення житлових будинків, розташованих вздовж 

прокладки мережі. Водопровідна мережа передбачена 

вздовж вулиць, закільцьована, з установкою пожежних 

гідрантів в кількості 30 шт. в колодязях. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року  

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 4406,296  4406,296 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                           - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району 

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою:                   

вул. Костянтина Ольшанського в смт. Ольшанське, 

Миколаївського району, Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського  спорту.  

 3. Мета та завдання проекту Створити належні умови для відпочинку та проведення 

дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку, а також їх 

батьків на території ОТГ, пропаганда здорового образу 

життя. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате, с-ще Ясна Зоря 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4821 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність бази для відпочинку та занять спортом та 

фізичною культурою на території ОТГ є гальмівною 

силою, яка стримує розвиток громади в галузі спорту. 

Дітлахи проводять своє дозвілля в різноманітних, 

непридатних для цього місцях та умова, наражаючись тим 

самим на небезпеку травмування та втрати здоров’я. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проект вирішить питання створення нормальних умов для 

відпочинку та заняттям спортом та фізкультурою, 

підвищення рівня здоров’я та популяризації здорового 

образу життя на території ОТГ. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачається капітальний ремонт дитячого 

майданчику з виконанням благоустрою та розміщенням 

додаткового ігрового обладнання (МАФ). Капітальний 

ремонт включає в себе – влаштування піщаного покриття 

майданчику з встановленням ігрового дитячого 

обладнання (МАФ) та проведення ремонту – існуючого. 

 9. Період реалізації проекту        

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                    1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 2295,330  2295,330 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                 - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району 

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція магістрального водогону від насосної станції 

Питна до смт. Ольшанське 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1.2 Будівництво, капітальний ремонт і реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення міських та сільських 

населених пунктів. 

 3. Мета та завдання проекту Створити належні умови для проживання сільського населення, 

шляхом підвищення якості житлово-комунальних послуг на 

території ОТГ. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4676 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На момент розробки проекту існуючий сталевий магістральний 

водопровід від н7асосної станції Питна в смт. Ольшанське 

знаходиться в майже непридатному стані і є ризик виходу його з 

ладу та припинення водопостачання населених пунктів громади, 

Постійні аварії на водопровідній мережі призводять до 

соціальної напруги та великої кількості скарг від мешканців, а 

також до збільшення видатків комунального підприємства та 

бюджету на проведення ремонту водогону. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати: 

Короткотермінові:  

створення тимчасових робочих місць шляхом залучення 

незайнятих сільських мешканців до проведення ремонтно-

будівельних робіт. 

Перспективні:  

підвищення життєвого рівня населення і, як наслідок, 

зменшення соціальної напруги у громаді;  

зниження рівня захворюваності населення на кишково-шлункові 

інфекції, особливо в весняно-літній період; 

ліквідація диспропорцій у забезпеченні населення якісними 

житлово-комунальними послугами; 

наближення умов проживання сільського населення до сучасних 

стандартів у комунальній сфері; 

покращення соціально-економічного клімату у громаді. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено будівництво магістрального питного 

водопроводу без з з поліетиленових труб, заміна колодязів, 

встановлення запірної арматури, зворотних клапанів. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                    1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 3346,662  3346,662 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

                                                        - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво житлового будинку по вул. Шкільна, в                         

смт. Ольшанське, Миколаївського району, Миколаївської 

області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.4.1 Виконання програм будівництва доступного житла, 

зокрема для забезпечення житлом молодих сімей та сімей 

молодих спеціалістів в містах та сільських населених 

пунктах.  

 3. Мета та завдання проекту Вирішення питання забезпечення житлом молодих сімей, 

молодих спеціалістів медиків тощо, а також переселення 

мешканців аварійного будинку №10 по вул.. Гагаріна в 

смт. Ольшанське.. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4676 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На сьогоднішній день на території ОТГ існує проблема 

відсутності вільного житла комунальної власності для 

забезпечення молодих спеціалістів та молодих сімей 

житлом, а також є аварійний 60-ти квартирний будинок, 

мешканців якого нема куди переселяти для проведення 

реконструкції їхнього будинку через відсутність вільного 

житла на території громади. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати:  

 - вирішення питання забезпечення молодих спеціалістів та 

молоджих родин власним житлом; 

 - згуртування населення навколо спільної проблеми; 

 - покращення соціально-економічного клімату у громаді. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено нове будівництво 

чотирьохповерхового житлового будинку сучасної 

планеровки, з урахуванням всіх санітарних норм, а також 

благоустрій прилеглої території.  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

      1-й рік      2-й рік 3-й рік Разом 

    25000,000  25000,000 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                     - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт приміщень першого поверху будинку 

культури за адресою: вул. Костянтина Ольшанського, 20А 

в смт. Ольшанське 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

 2.5.1.1 Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти 

закладів культури і мистецтва. 

 3. Мета та завдання проекту Припинення руйнації будівлі селищного будинку 

культури, створення культурного осередку громади, 

розвиток патріотичного виховання серед молоді та 

населення в цілому. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате, 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4676 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Стан приміщень Ольшанського будинку культури 

внаслідок тривалої руйнації через відсутність покрівлі в 

край незадовільний майже аварійний, дощові води 

потрапляли до приміщення, призводячи до руйнації стін та 

підлоги, призводили до виходу з ладу електроприладів, 

проведення будь-який культурних заходів, занять гуртків, 

проведення Державних та місцевих свят. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати:  

- отримання громадою осередку культури; 

- згуртування населення навколо спільної проблеми; 

- покращення соціально-економічного клімату у громаді; 

зменшення витрат бюджету на оплату комунальних 

платежів (енергоносії). 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено капітальний ремонт приміщень І 

поверху будинку культури з заміною дверей, підлоги, 

ремонтом стін, заміною електропроводки, сантехніки.  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

          1-й рік              2-й рік 3-й рік Разом 

            2500,000  2500,00 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 
Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                        - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт приміщень другого  поверху будинку 

культури за адресою: вул. Костянтина Ольшанського, 20А 

в смт. Ольшанське 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.5.1.1 Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти 

закладів культури і мистецтва. 

 3. Мета та завдання проекту Припинення руйнації будівлі селищного будинку 

культури, створення культурного осередку громади, 

розвиток патріотичного виховання серед молоді та 

населення в цілому. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате, 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4676 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Стан приміщень Ольшанського будинку культури 

внаслідок тривалої руйнації через відсутність покрівлі в 

край незадовільний майже аварійний, дощові води 

потрапляли до приміщення, призводячи до руйнації стін та 

підлоги, призводили до виходу з ладу електроприладів, 

проведення будь-який культурних заходів, занять гуртків, 

проведення Державних та місцевих свят. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати:  

- отримання громадою осередку культури; 

- згуртування населення навколо спільної проблеми; 

 - покращення соціально-економічного клімату у громаді; 

 - зменшення витрат бюджету на оплату комунальних 

платежів (енергоносії). 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено капітальний ремонт приміщень ІІ 

поверху будинку культури з заміною дверей, підлоги, 

ремонтом стін, заміною електропроводки, сантехніки.  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2021 року  

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                     1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

  2300,000 2300,00 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                               - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція очисних споруд каналізації                                         

смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 50 Миколаївського району 

Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього 

природного середовища. 

 3. Мета та завдання проекту Покращити екологічну ситуацію на території ОТГ, шляхом 

будівництва локальних очисних споруд каналізації.  

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Смт. Ольшанське, с. Сапетня 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4137 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність очисних споруд каналізації вкрай негативно впливає 

на екологічну ситуацію на території Ольшанської ОТГ та всього 

регіону в цілому, відбувається засмічення прилеглих територій, 

акваторії річки Південний Буг, як наслідок погіршення стану 

підземних вод, з яких живляться арт свердловини та приватні 

свердловини населення. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проект вирішить питання очищення стічних вод каналізації, 

покращить екологічну ситуацію на території ОТГ та частково в 

регіоні, покращення стану підземних вод та якості 

водопостачання 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено провести комплекс робіт з реконструкції 

очисних споруд каналізації (ОСК)  за адресою: смт. Ольшанське, 

вул. Шкільна, 50 Миколаївського району Миколаївської області, 

а саме: компактне розміщення нових будівель та споруд на 

«верхній» площадці території ОСК (в т.ч. із знесенням та 

демонтажем усіх наявних на ній зруйнованих або аварійних 

будівель та споруд) із сучасним технологічним процесом 

очистки господарсько-побутових стоків загальною потужністю 

800 м3  із залученням модульних установок повної біологічної 

очистки стічних вод «СПБО-120». 

 9. Період реалізації проекту          (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

              1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5785,973   5785,973 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

                                                  - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво скейт-майданчику за адресою: вул. 

Шкільна, 24А в смт. Ольшанське, селище Ольшанське, 

Миколаївського району Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського  спорту. 

 3. Мета та завдання проекту Створити належні умови для розвитку фізкультури та 

спорту на території ОТГ 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате, с-ще Ясна Зоря, 

с. Трихати 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5831 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність бази для занять спортом та фізичною 

культурою на території ОТГ є гальмівною силою, яка 

стримує розвиток громади в галузі спорту. Молодь 

займається спортом та фізкультурою в різноманітних, 

непридатних для цього місцях та умова, наражаючись тим 

самим на небезпеку травмування та втрати здоров’я. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проект вирішить питання створення нормальних умов для 

заняттям спортом та фізкультурою, підвищення рівня 

здоров’я та популяризації здорового образу життя. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачається розміщення майданчику для 

занять  скейтбордингом  та виконання його благоустрою, а 

також озеленення прилеглої території. Будівництво 

включає в себе виконання панельної огорожі по периметру 

майданчику з встановленням спеціалізованого обладнання 

(МАФ) для занять даним видом спорту, влаштування 

цементобетонного покриття скейт-майданчику, мощення 

тротуару вхідної зони з бетонної тротуарної плитки 

(ФЕМ), а також виконання озеленення території навколо 

об’єкта будівництва. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

          2072,744   2072,744 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                             - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт з утеплення фасаду ЗДО за адресою: 

вул.Костянтина Ольшанського, 17А, в смт Ольшанське, 

Миколаївського району, Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

 2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і  

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 

комунікацій, котелень, обладнання державних і 

комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів. 

 3. Мета та завдання проекту Дотримання температурного режиму в ЗДО, зменшення 

рівня захворюваності серед дітей дошкільного віку, 

раціональне та заощадливе використання енергоносіїв. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Смт. Ольшанське, с. Сапетня, с. Тернувате, с-ще Ясна Зоря 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4821 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Через відсутність достатнього фінансового ресурсу не 

вдається дотримуватися належного температурного рівня в 

ЗДО через постійні спробі заощадити енергоносії, як 

наслідок діти дошкільного віку частіше хворіють, а їх 

батьки змушені перебувати на лікарняних, чим погіршують 

виробничі процеси на підприємствах де вони працюють. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати:  

- зниження рівня захворюваності дітей дошкільного віку; 

- покращення соціально-економічного клімату у громаді; 

- зменшення витрат бюджету на оплату комунальних 

платежів (енергоносії). 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено термоса націю будівлі 

Ольшанського ЗДО, з використання мінеральної вати, з 

урахуванням норм пожежної безпеки та вимог 

держпродспоживслужби  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

  1-й рік                    2-й рік 3-й рік Разом 

                  3905,501  3905,501 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                     - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт з утеплення фасаду ЗДО за адресою: 

вул. Центральна, 60 в с. Трихати, Миколаївського району, 

Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

 2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і  

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем 

комунікацій, котелень, обладнання державних і 

комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів. 

 3. Мета та завдання проекту Дотримання температурного режиму в ЗДО, зменшення 

рівня захворюваності серед дітей дошкільного віку, 

раціональне та заощадливе використання енергоносіїв. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Трихати 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1010 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Через відсутність достатнього фінансового ресурсу не 

вдається дотримуватися належного температурного рівня в 

ЗДО через постійні спробі заощадити енергоносії, як 

наслідок діти дошкільного віку частіше хворіють, а їх 

батьки змушені перебувати на лікарняних, чим погіршують 

виробничі процеси на підприємствах де вони працюють. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати: 

- зниження рівня захворюваності дітей дошкільного віку; 

- покращення соціально-економічного клімату у громаді; 

- зменшення витрат бюджету на оплату комунальних 

платежів (енергоносії); 

- підвищення авторитету влади.. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено термоса націю будівлі 

Ольшанського ЗДО, з використання мінеральної вати, з 

урахуванням норм пожежної безпеки та вимог 

держпродспоживслужби  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                   1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 1607,260  1607,260 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                   - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури за 

адресою: вул. Гагаріна, 40 в с. Трихати Миколаївського 

району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.5.1.1 Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти 

закладів культури і мистецтва.  

 3. Мета та завдання проекту Припинення руйнації будівлі сільського клубу, створення 

культурного осередку села, розвиток патріотичного 

виховання серед молоді та населення в цілому. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Трихати 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1010 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Стан покрівлі Трихатського сільського клубу в край 

незадовільний, дощові води потрапляють до приміщення 

клубу, призводячи до руйнації стін та підлоги, виходять з 

ладу електроприлади, стає неможливим проведення 

загально сільських заходів, та проведенню 

загальнодержавних свят на базі клубу. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту матиме наступні результати:  

- отримання населеним пунктом осередку культури; 

- згуртування населення села навколо спільної проблеми; 

- покращення соціально-економічного клімату у громаді; 

- зменшення витрат бюджету на оплату комунальних 

платежів (енергоносії). 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено капітальний ремонт даху з 

утепленням, влаштування блисковкозахисту та 

протипожежного обробітку дерев’яних конструкції, з 

повною заміною шиферу на метало профіль.  

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 834,235  834,235 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                      - 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво їдальні, навчального корпусу зі 

спортзалом та модульної газової котельні Ольшанської 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів за адресою: смт. Ольшанське 

Миколаївського району Миколаївської області  

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

 2.2.1. Розбудова системи «освіта упродовж життя.  

 3. Мета та завдання проекту Створити необхідні, законодавчо визначені умови для 

забезпечення учням рівного доступу до якісних освітніх 

послуг, забезпечити їх гарячим харчуванням, створити умов 

для повноцінного виконання Державного стандарту з 

фізичної культури зокрема та інших навчальних предметів, 

поліпшити умови для здійснення навчально-виховної 

роботи в позаурочний час, розширити мережу гуртків та 

учнівських клубів на базі школи.  

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Смт. Ольшанське, с. Тернувате, с. Сапетня, с-ще Ясна Зоря 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

4821 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність повноцінної школи (спортзал, їдальня, 

майстерні) не дозволяє дітям шкільного віку отримувати 

якісну та повноцінну шкільну освіту, займатися спортом та 

отримувати гаряче харчування для дітей молодшого 

шкільного віку. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проект сприятиме подальшому удосконаленню мережі 

навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації 

та потреб населення, створенню умов для рівного доступу 

до якісної освіти у сільській місцевості. 

 8. Основні заходи проекту Проектом передбачено будівництво їдальні, навчального 

корпусу зі спортзалом та модульної газової котельні 

Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019-2020 років 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                       1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                    18045,842 31569,017  49614,859 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет – 

співфінансування 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Ольшанська селищна рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

                                                 - 
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5. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. 

Павла Глазового с-ще Надбузьке Миколаївської області 

Миколаївського району 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний 

ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.  

 3. Мета та завдання проекту Мета: забезпечення належного комфортного доступу жителів 

с-ще. Надбузьке до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги шляхом 

приведення у відповідність транспортно-експлуатаційного 

стану дороги загального користування по вулиці  Павла 

Глазового с-ще Надбузьке Миколаївської області 

Миколаївського району. 

 Завдання проекту: 

 підготувати вказану дорогу до ремонтних робіт  

 виконати роботи з капітального ремонту дорожнього 

покриття 

 провести інформаційну кампанію для населення ОТГ  

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

територія с-ще Надбузьке та с. Сливине, Миколаївського 

району, Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1741 чол. 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

На сьогодні у селищі Надбузьке  нагально постало питання  

щодо забезпечення надання якісних послуг з перевезення 

населення. Розвиток транспортної мережі  дасть можливість 

вирішити зазначену транспортну проблему. 

З метою безперебійного перевезення людей, необхідно 

провести «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

проїздів по вул. Павла Глазового с-ще Надбузьке 

Миколаївської області Миколаївського району». 

Проектна ширина проїжджої частини складає до 4,5 м. 

Дорога, що підлягає капітальному ремонту, належить до 

комунальної власності Веснянської сільської ради (ОТГ). 

Необхідність ремонту також зумовлена незадовільним 

покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках, 

ямковістю, колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний 

стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного 

перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба в 

проведенні капітального ремонту дороги. 

Здійснення капітального ремонту дороги дозволить не тільки 

створити комфортні та безпечні умови  для перевезення 

мешканців селища Надбузьке та зниження соціальної 

напруги, поліпшити транспортно-експлуатаційного стану  
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дороги  та приведення  у відповідність з вимогами 

нормативних документів, а й досягти економії часу на 

об’їздах та  оптимізувати режими руху автотранспорту. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

В результаті реалізації проекту об’єднана територіальна 

громада отримає: 

- відремонтований внутрішньоквартальний проїздів по       

вул. Павла Глазового в с-ще Надбузьке, покращення 

матеріально-технічної бази громади; 

-покращення транспортно–експлуатаційних характеристик 

вулиці, підвищення несучої здатності дорожнього одягу, 

вирівнювання дорожнього профілю, належного укріплення 

краю проїзної частини вулиці бордюрним каменем;  

- мешканці с-ща Надбузьке матимуть безпечний та 

безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури громади; 

- підвищення безпеки руху та комфортності пересування. 

 8. Основні заходи проекту Реалізація проекту передбачає громадські обговорення та 

наступні заходи: 

- розроблення проектно-кошторисної документації та 

затвердження проекту; 

- проведення тендерної процедури; 

- укладання договору на виконання робіт з підрядником; 

- виконання будівельних робіт по ПКД; 

- прийняття закладу в експлуатацію;  

- висвітлення результатів виконання проекту через засоби 

масової інформації.  

Для реалізації даного проекту та контролю буде створена 

робоча група, в склад якої ввійдуть депутати громади та самі 

працівники сільської ради. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік 

 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2350,0 - - 2350,0 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

ДФРР; бюджет Весняської сільської ради 

 12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Веснянська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

- 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт (утеплення) закладу дошкільної освіти, 

який розташований за адресою: с. Весняне, вул.Степова,36Б 

Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів ,системи 

комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних 

дошкільних, загальноосвітніх , позашкільних навчальних 

закладів. 

 3. Мета та завдання проекту 
Метою  даного проекту є заощадження використання коштів 

на опалення та збереження енергоресурсів. Досягти мети 

можливо тільки після утеплення фасадів будівлі  дошкільного 

навчального закладу (дитячий садок) ,тому що втрати тепла 

приводять до збільшення витрат на опалення. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Весняне 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1521чол. 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Об'єкт реконструкції – Веснянський заклад дошкільної освіти 

не відповідає сучасним вимогам енергозбереження значно 

підвищує об’єми споживання енергоносіїв. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

- забезпечення комфортних умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- економія коштів на енергоносії; 

- естетичний та привабливий вигляд будівлі 

 8. Основні заходи проекту - розробити кошторисну документацію (визначення 

підприємства, що розроблятиме проект та проводитиме 

авторський нагляд за виконанням робіт) - визначити 

підрядника на проведення робіт серед місцевих підрядних 

організацій. Укласти відповідні угоди на проведення робіт. 

- розподілити обов’язки членів ініціативної групи для 

організації роботи членів громади та нагляду за виконанням 

робіт. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

квітень2019-грудень2019р. 

 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

                   1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                    2200,0   2200,0 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет ,та інші джерела незаборонені чинним 

законодавством 

 12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Веснянська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація проходить експертизу 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


53 
 

ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Колосок» в с.Сливине 

Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і капітального 

ремонту будівель, зокрема їх дахів ,системи комунікацій, котелень , 

обладнання державних і комунальних дошкільних , 

загальноосвітніх , позашкільних навчальних закладів. 

 

 3. Мета та завдання проекту 
Метою  даного проекту є заощадження використання коштів на 

опалення та збереження енергоресурсів . Досягти мети можливо 

тільки після утеплення фасадів будівлі  дошкільного навчального 

закладу (дитячий садок) ,тому що втрати тепла приводять до 

збільшення витрат на опалення. Температурний режим будівлі 

збільшиться на 8-10 ℃ 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с-ще Надбузьке, с.Сливине 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
1700 чол. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
Об'єкт реконструкції – Сливинський заклад дошкільної освіти не 

відповідає сучасним вимогам енергозбереження значно підвищує 

об’єми споживання енергоносіїв.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

-забезпечення комфортних умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- економія коштів на енергоносії – 40%; 

- естетичний та привабливий вигляд будівлі. 

 8. Основні заходи проекту Розробити кошторисну документацію (визначення підприємства , 

що розроблятиме проект та проводитиме авторський нагляд за 

виконанням робіт) . 

Визначити підрядника на проведення робіт серед місцевих 

підрядних організацій. Укласти відповідні угоди на проведення 

робіт. 

Розподілити обов’язки членів ініціативної групи для організації 

роботи членів громади та нагляду за виконанням робіт. 

Утеплити фасад відповідно до кошторисної документації. 

Прийняти  об’єкт в експлуатацію. 

Організувати інформаційний супровід проекту – подати 

інформацію до місцевої газети. 

 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019 р. 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00   1000,00 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет ,та інші джерела незаборонені чинним 

законодавством 

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Веснянська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація проходить експертизу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт Веснянського Будинку культури, який 

розташований за адресоюс.Весняне, вул. Центральна 6Б 

Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів ,системи 

комунікацій, котелень , обладнання державних і комунальних 

дошкільних , загальноосвітніх , позашкільних навчальних 

закладів. 

 

 3. Мета та завдання проекту Метою проекту є – капітальний ремонт будівлі  Веснянського 

будинку культури для його збереження та підтримки 

здорового духовного розвитку громади, виховання молодого 

покоління та прилучення його до вічних цінностей – 

мистецтва. 

 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Весняне 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1521чол. 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Одним із найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності 

органів місцевого самоврядування повинна стати організація 

дозвілля населення на селі. Її першочергове завдання – 

створити сприятливі передумови життєвого самовизначення 

та самореалізації молодих громадян, розв’язати нагальні 

проблеми організації дозвілля сільської молоді, підтримати її 

інноваційну діяльність, громадську активність. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведення капітального ремонту Веснянського будинку 

культури дасть можливість забезпечити належні умови для 

роботи  гуртків, колективів художньої самодіяльності, участь 

мешканців села у вечорах відпочинку, конкурсах, дискотеках 

Кількісні та якісні показники полягають в: 

- поліпшенні якості, доступності й асортименту надання 

послуг з культурного обслуговування населення; 

- підтримці проведення культурно-мистецьких заходів; 

- збереженні мережі закладів культури в сільській місцевості 

та розширення напрямків його роботи; 

- запровадження нових форм діяльності закладу культури, 

сприяння широкому доступу сільських жителів до його 

послуг; 

- розробка критеріїв ефективної діяльності центру дозвілля та 

системи моніторингу. 

 8. Основні заходи проекту - розробити кошторисну документацію (визначення 

підприємства , що розроблятиме проект та проводитиме 

авторський нагляд за виконанням робіт) . 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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- визначити підрядника на проведення робіт серед місцевих 

підрядних організацій. Укласти відповідні угоди на 

проведення робіт. 

- розподілити обов’язки членів ініціативної групи для 

організації роботи членів громади та нагляду за виконанням 

робіт. 

- утеплити фасад відповідно до кошторисної документації 

- прийняти  об’єкт в експлуатацію. 

- організувати інформаційний супровід проекту – подати 

інформацію до місцевої газети. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019-2021 років 

 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                4506,321 4506,321 4506,321 13518,965 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет ,та інші джерела незаборонені чинним 

законодавством 

 12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Веснянська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація на експертизі 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція будівлі –– Веснянський дошкільний 

навчальний заклад  розташована за адресою: с. Весняне  вул. 

Степова 36-Б  (влаштування даху) 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.2.1.7 Будівництво та проведення реконструкції і 

капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів ,системи 

комунікацій, котелень , обладнання державних і комунальних 

дошкільних , загальноосвітніх , позашкільних навчальних 

закладів. 

 

 3. Мета та завдання проекту Реконструкція  даху, збагатить архітектуру і змінить візуальне 

сприйняття існуючої забудови, що дасть змогу створити 

належні умови навчально-виховного процесу. 

Завдання: 

- спрямовані на підвищення експлуатаційних якостей 

приміщення; 

- покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у 

навчальному закладі; 

- забезпечення безпеки перебування дітей у навчальному 

закладі. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Веснянська сільська рада  

 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1500 осіб 

 6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Об'єкт реконструкції – Веснянський дошкільний навчальний 

заклад  розташована за адресою:с. Весняне  вул. Степова 36-Б  

Не відповідність будівлі сучасним вимогам енергозбереження 

значно підвищує об’єми споживання енергоносіїв.  

 7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, інновації 

проекту 

- забезпечення комфортних умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- економія коштів на енергоносії; 

- естетичний та привабливий вигляд будівлі 

 8. Основні заходи проекту - Розробити кошторисну документацію (визначення 

підприємства , що розроблятиме проект та проводитиме 

авторський нагляд за виконанням робіт) . 

- Визначити підрядника на проведення робіт серед місцевих 

підрядних організацій. Укласти відповідні угоди на 

проведення робіт. 

- Розподілити обов’язки членів ініціативної групи для 

організації роботи членів громади та нагляду за виконанням 

робіт. 

- Утеплити фасад відповідно до кошторисної документації 

- Прийняти  об’єкт в експлуатацію. 

- Організувати інформаційний супровід проекту – подати 

інформацію до місцевої газети. 

 9. Період реалізації проекту (з 

місяць / рік) - до (місяць / рік) 

 Протягом 2019 року 
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 10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

                              1 рік 2 рік 3 рік Разом 

                             150,00   150,00 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Місцевий бюджет ,та інші джерела незаборонені чинним 

законодавством 

 12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

Веснянська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація знаходиться на 

експертизі. 
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6. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

 

на 2019-2021 роки  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття          

по вул. Степова с. Михайлівка 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та 

малих міст. 

 3. Мета та завдання проекту Здійснення  поточного ремонту доріг 

комунальної власності, що сприятиме належній 

роботі транспорту та забезпечення 

життєдіяльності населення, забезпечення під’їзду 

до закладів освіти та охорони здоров’я, для 

задоволення соціальних потреб громади. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3277 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Дороги комунальної власності  щорічно 

потребують ремонту: вирівнювання, засипання 

ям, облаштування водовідведень, поновлення 

дорожнього покриття. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Буде капітально відремонтовано довжину дороги 

550 м.  

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт дорожнього покриття 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн                1-й рік 2-й 

рік 

3-й рік Разом 

              1986,767     -      - 1986,767 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по        

вул. Садова с. Михайлівка 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст  

 3. Мета та завдання проекту Здійснення  поточного ремонту доріг комунальної 

власності, що сприятиме належній роботі транспорту та 

забезпечення життєдіяльності населення, забезпечення 

під’їзду до закладів освіти та охорони здоров’я, для 

задоволення соціальних потреб громади. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3277 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Дороги комунальної власності  щорічно потребують 

ремонту: вирівнювання, засипання ям, облаштування 

водовідведень, поновлення дорожнього покриття. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Буде відремонтоване дорожнє покриття довжиною 

942 м. 

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт дорожнього покриття 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць 

/ рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту,     

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                3179,813      -       - 3179,813 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


61 
 

ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Садова с. Кринички 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та 

малих міст  

 3. Мета та завдання проекту Здійснення  поточного ремонту доріг комунальної 

власності, що сприятиме належній роботі транспорту 

та забезпечення життєдіяльності населення, 

забезпечення під’їзду до закладів освіти та охорони 

здоров’я, для задоволення соціальних потреб громади. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2877 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Дороги комунальної власності  щорічно 

потребують ремонту: вирівнювання, засипання 

ям, облаштування водовідведень, поновлення 

дорожнього покриття. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Буде капітально відремонтовано дорожнє 

покриття довжиною 460 м.  

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт дорожнього покриття 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

               2123,321       -     - 2123,321 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


62 
 

ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по      

вул. Олімпійська с. Кринички 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст  

 3. Мета та завдання проекту Здійснення  поточного ремонту доріг комунальної 

власності, що сприятиме належній роботі 

транспорту та забезпечення життєдіяльності 

населення, забезпечення під’їзду до закладів освіти 

та охорони здоров’я, для задоволення соціальних 

потреб громади. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2877 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Дороги комунальної власності  щорічно потребують 

ремонту: вирівнювання, засипання ям, 

облаштування водовідведень, поновлення 

дорожнього покриття 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Буде капітально відремонтовано дорожнє покриття 

довжиною 659 м. 

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт дорожнього покриття 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2779,72 - - 2779,72 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт свердловини №1103                          

с. Михайлівка Миколаївської області 

Миколаївського району 

2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною 

водою 

 

 3. Мета та завдання проекту Буріння нових, добудова та відновлення роботи 

артезіанських свердловин 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3277 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Капітальний ремонт свердловини 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Буде капітально відремонтовано одну 

свердловину 

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт свердловини 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн              1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

               1800     -      - 1800 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Посилення будівельних конструкцій будівлі 

Михайлівського ЗОШ І-ІІІ ст. по                        

вул. Набережна 1 а ,в с. Михайлівка 

Миколаївської області миколаївського району 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.2.1.Роздубова системи «освіта упродовж 

життя» 

 3. Мета та завдання проекту Підготовка населення до життя та діяльності в 

умовах економіки, що змінюються 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив  Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

3277 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Посилення будівельних конструкцій будівлі 

Михайлівського ЗЗСО І-ІІІ ст 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Буде капітально відремонтовано посилення  

будівлі школи 

 8. Основні заходи проекту Виготовлено ПКД, оприлюднення проекту, 

оголошення тендерної процедури, заключення 

договору. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн                  1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                1300,0     -        - 1300,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Посилення будівельних конструкцій будівлі 

Криничанського ЗЗСО І-ІІІ ст.по вул. Поштова 2 ,                  

в с.Кринички Миколаївської області 

миколаївського району 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.2.1.Роздубова системи №освіта упродовж 

життя. 

 3. Мета та завдання проекту Підготовка населення до життя та діяльності в 

умовах економіки, що змінюються 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив  Михайлівська сільська рада 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2877 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Посилення будівельних конструкцій будівлі  

Криничанського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Буде капітально відремантовано посилення  

будівлі школи 

 8. Основні заходи проекту Виготовлено ПКД, оприлюднення проекту, 

оголошення тендерної процедури, заключення 

договору. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

01.02.2019 до 31.12.2019 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн               1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                  930    -      - 930 

 11. Джерела фінансування проекту Державні, місцеві бюджети 

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Михайлівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
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7. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Нечаянської об’єднаної територіальної громади 

 

на 2019-2021 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Миру, 

Огністова, Шевченко, Садова, Нова, Центральна, Набережна, 

Молодіжна, Шкільна, Суворова, Першотравнева, Лугова, 

Київська; провулки: Ключовий, Тихий, Скляра у селі Нечаяне 

Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Забезпечення населення якісною питною водою 

Завдання: Створення системи водопостачання за новими 

технологіями з використанням сучасного трубопроводу та 

забезпечення населення села Нечаяне, установ, організацій та 

підприємств безперебійним водопостачанням. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

село Нечаяне, Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Забезпечення 1620 жителів якісною питною водою, в тому 

числі: пенсіонерів - 848, людей з інвалідністю - 174, всього                          

558 домогосподарств, 26 підприємств, установ та організацій 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Нагальною проблемою є незадовільний стан водозабезпечення 

мешканців території. Наявні водопровідні мережі не можуть в 

повному обсязі задовольнити потреби мешканців в питній 

воді. Амортизація існуючої системи водопостачання складає 

70-80%, а на окремих ділянках досягає 100%. Заміни 

потребують 95% трубопроводів. Через зношеність труб 

виникають часті пориви, відбуваються систематичні перебої з 

водопостачанням, що негативно впливає на якість послуг 

водопостачання, та може спричинити невідповідність якості 

водопровідної води відповідним санітарним нормам і 

створення загрози виникнення епідемічних ситуацій. Крім 

цього, через часті ремонтні роботи значно збільшуються 

витрати на утримання та обслуговування водопровідної 

мережі, що впливає на собівартість  питної води. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

1. Забезпечено цілодобовим водопостачанням території 

проектного впливу. 

2. Забезпечено регулярний контроль за якістю води. 

3. Вода постачається у повному обсязі відповідно до потреб 

населення.  

4. Знижений ризик спалаху інфекційних захворювань, 

особливо в літній період 

 8. Основні заходи проекту 1. Визначення виконавця робіт. 

2. Укладання договору  

3. Виконання робіт. 

4. Заключити договір з Державною установою 

«Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» на відбір води для проведення 

бактеріологічного дослідження. 

5. Провести хлорування системи забору води та мережі 

водогону 
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6. Провести аналіз води. 

7. Благоустрій території. 

8. Прийомка будівництва. 

 9. Період реалізації проекту            

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня - по листопад 

 2019 -2021 рік 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

8801,180   8801,180 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, обласний бюджет в межах фінансового 

ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  джерела фінансування 

не заборонені законодавством 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде створена 

робоча група, в склад якої ввійдуть депутати об’єднаної 

громади та самі працівники сільської ради, які зможуть 

контролювати якість робіт та відповідність згідно кошторису. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
    В наявності: 

- Проектно-кошторисна документація на проект: 

«Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Миру, 

Огністова, Шевченко, Садова, Нова, Центральна, 

Набережна, Молодіжна, Шкільна, Суворова, 

Першотравнева, Лугова, Київська; провулки: Ключовий, 

Тихий, Скляра у селі Нечаяне Миколаївського району 

Миколаївської області»; 

- Експертний звіт філії ДП «Укрдербудекспертиза» у 

Миколаївській області  від 02 березня 2017 року № 15-0685-

16. Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних 

цінах станом на 14.02.2017 року складає 8801,180 тис. грн. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт водопроводу в с-щі Благодарівка 
Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

 3. Мета та завдання проекту Мета: Забезпечення населення якісною питною водою 

Завдання: Створення системи водопостачання за новими 

технологіями з використанням сучасного трубопроводу та 

забезпечення населення селища Благодарівка, установ, 

організацій та підприємств безперебійним водопостачанням. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

селище Благодарівка Нечаянської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Забезпечення 889 жителів якісною питною водою, в тому 

числі: пенсіонерів - 337, інвалідів - 73, дітей від 0 до 6 років - 

64,     учнів від 6 до 17 років – 128. Всього 323 домогосподарств 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Нагальною проблемою є незадовільний стан водозабезпечення 

мешканців території. Наявні водопровідні мережі не можуть в 

повному обсязі задовольнити потреби мешканців в питній 

воді. Амортизація існуючої системи водопостачання складає 

70-80%, а на окремих ділянках досягає 100%. Заміни 

потребують 95% трубопроводів. Через зношеність труб 

виникають часті пориви, відбуваються систематичні перебої з 

водопостачанням, що негативно впливає на якість послуг 

водопостачання, та може спричинити невідповідність якості 

водопровідної води відповідним санітарним нормам і 

створення загрози виникнення епідемічних ситуацій. Крім 

цього, через часті ремонтні роботи значно збільшуються 

витрати на утримання та обслуговування водопровідної 

мережі, що впливає на собівартість  питної води 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

1. Забезпечено цілодобовим водопостачанням території 

проектного впливу. 

2. Забезпечено регулярний контроль за якістю води. 

3. Вода постачається у повному обсязі відповідно до потреб 

населення.  

4. Знижений ризик спалаху інфекційних захворювань, 

особливо в літній період 

 8. Основні заходи проекту 1. Визначення виконавця робіт. 

2. Укладання договору  

3. Виконання робіт. 

4. Заключити договір з Державною установою 

«Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» на відбір води для проведення 

бактеріологічного дослідження. 

5. Провести хлорування системи забору води та мережі 

водогону 

6. Провести аналіз води. 

7. Благоустрій території. 
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8. Прийомка будівництва. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня - по листопад 

 2019 -2021 рік 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

8625,311   8625,311 

 11. Джерела фінансування проекту Державний бюджет, обласний бюджет в межах фінансового 

ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  джерела фінансування 

не заборонені законодавством 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде створена 

робоча група, в склад якої ввійдуть депутати об’єднаної 

громади та самі працівники сільської ради, які зможуть 

контролювати якість робіт та відповідність згідно кошторису. 

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
В наявності: 

- Проектно-кошторисна документація на проект: 

«Капітальний ремонт водопроводу в с-щі Благодарівка 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області»; 

- Експертний звіт філії ДП «Укрдербудекспертиза» у 

Миколаївській області  від 19 липня 2018 року № 15-0247-

18. Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних 

цінах станом на 11.06.2018р. року складає 8625,311 тис. 

грн. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Нове будівництво модульної котельні Нечаянської 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 13 в с. Нечаяне, 

Миколаївського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя. 

 

3. Мета та завдання проекту Мета: Розбудова системи «освіта впродовж життя». 

Завдання: Нове будівництво модульної котельні 

Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Нечаяне, Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

На території села Нечаяне - 1620 осіб, із них 189 учнів 

Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст., 30 викладачів, 356 батьків. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Існує актуальна проблема неефективного використання 

енергоресурсів, яка має місце у багатьох бюджетних 

установах. Це призводить до щорічного зростання витрат 

на оплату спожитих енергоресурсів, обмеження 

спроможності місцевого бюджету щодо здійснення 

інфраструктурних та соціальних видатків, що у свою 

чергу веде до гальмування розвитку територіальної 

громади. Зважаючи на стрімке зростання вартості 

енергоносіїв гостро постала потреба у вирішенні 

проблеми підвищення ефективності споживання 

енергоресурсів в Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Нове будівництво модульної котельні Нечаянської ЗОШ І-

ІІІ ст. є надзвичайно актуальним питанням, так як зможе 

вирішити ряд проблем які існують на сьогодні, а саме:  

1. Порушення теплового режиму в закладі та втрати 

тепла. 

2. Великі витрати коштів за спожиті енергоресурсів  і 

як наслідок постійне збільшення фінансування на їх 

придбання. 

3. Зменшення та заміщення споживання вугілля на 

альтернативні види палива. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація даного проекту дасть можливість підвищити 

енергоефективність закладу соціальної сфери що в свою 

чергу покращить умови навчання для дітей Нечаянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

8. Основні заходи проекту - оприлюднення  рішення про затвердження проекту; 

- визначення виконавця робіт по будівництву 

модульної котельні Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- укладання договору з виконавцем робіт, організацією, 

що здійснюватиме будівництво модульної котельні 
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Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст; 

- будівництво модульної котельні Нечаянської ЗОШ І-

ІІІ ст; 

- контроль за якістю виконання робіт; 

- прийняття об’єкту; 

- оприлюднення інформації про хід виконання 

проекту; 

- прийомка будівництва. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по листопад 2019 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3495,617      3495,617 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
В наявності: 

- Проектно-кошторисна документація на проект: 

«Капітальний ремонт водопроводу в с-щі Благодарівка 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області»; 

- Експертний звіт філії ДП «Укрдербудекспертиза» у 

Миколаївській області  від 18 грудня 2018 року № 15-

0473-18. Загальна кошторисна вартість будівництва у 

поточних цінах станом 19.10.2018р. року складає 

3495,617 тис. грн. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Підвищення рівня благоустрою та комунального 

обслуговування населених пунктів Нечаянської сільської 

ради шляхом придбання комплектувальних виробів та 

спецтехніки для підприємства  житлово-побутових 

послуг «Нечаянське» Миколаївського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

 

3. Мета та завдання проекту Мета: Підвищення рівня благоустрою та комунального 

обслуговування населених пунктів Нечаянської сільської 

ради 

Завдання: Придбання комплектувальних виробів та 

спецтехніки для підприємства житлово-побутових послуг 

«Нечаянське» Миколаївського району Миколаївської 

області» 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Нечаяне, с. Іванівка, с. Лук’янівка,  с. Мефодіївка, 

с.П’ятихатки, с. Сеньчине, с-ще. Благодарівка, с-ще 

Маловарварівка,  с-ще Чемерлієве, с-ще Мирне 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Загальна кількість населення на яке поширюється проект 

3919 осіб с. Нечаяне   (1620 осіб), с. Іванівка (600 осіб), с. 

Лук’янівка (14 осіб), с. Мефодіївка (9 осіб), с. П’ятихатки 

(4 особи),  с. Сеньчине (15 осіб), с-ще. Благодарівка (895 

осіб), с-ще Маловарварівка (310 осіб), с-ще Чемерлієве 

(202 особи), с-ще Мирне (250 осіб)  Нечаянської сільської 

ради Миколаївського району Миколаївської області 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Створення безпечних умов для проживання, підвищення 

соціальних стандартів, створення сприятливих умов для 

розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що 

стоять перед Нечаянською сільською радою. Аналіз 

стану справ в сфері  благоустрою в ОТГ, а також 

дорожньо-транспортного господарства засвідчив 

необхідність оптимізації витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з ремонту, будівництва та обслуговування доріг, 

заходів з благоустрою та необхідністю підвищення якості 

таких послуг, в тому числі і придбання спецтехніки та 

контейнерів для сміття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту дасть можливість жителям громади 

отримувати якісні послуги комунального підприємства, 

забезпечить благоустрій усіх шляхів, які розташовані на 

території громади. Крім того, жителі усіх населених 
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пунктів зможуть скористатися придбаними обладнанням, 

сплативши за це кошти на рахунок комунального 

підприємства. 

Даний проект є актуальним для соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади Нечанської 

сільської ради, який дасть можливість оперативно і 

якісно виконуватись роботи по благоустрою території 

громади та обслуговуванню доріг та вулиць комунальної 

власності. 

8. Основні заходи проекту Основними заходами проекту є: 

- створення матеріально технічної бази ПЖПП 

«Нечаянське» (придбання трактору; спецтехніки; 

сміттевоза;  контейнерів для сміття, тощо); 

- оперативно і якісно виконувати роботи по благоустрою 

території громади та обслуговуванню доріг та вулиць 

комунальної власності); 

- надання послуг населенню ОТГ. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4000,0       4000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Вартість проекту орієнтовна. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт Нечаянського будинку культури              
вул. Шкільна 15, с. Нечаяне, Миколаївського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

 

3. Мета та завдання проекту Мета: Підтримка розвитку культурно-мистецьких 

закладів  

Завдання: Капітальний ремонт Нечаянського будинку 

культури   

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

село Нечаяне Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

На території села Нечаяне - 1620 осіб. Загальна кількість 

населення на яке поширюється проект 3919 осіб 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вирішення проблеми несе в собі соціальний характер: 

 залучити молодь до здорового способу життя; 

 створити місце дозвілля для всіх вікових верств 

населення в тому числі для внутрішньо переміщеного 

населення; 

 сприяти проведенню культурного відпочинку; 

 модернізувати будинок культури для зустрічей громад, 

проведення вечорів, конкурсів, святкових заходів, 

тощо; 

 залучати дорослих та дітей до активного відпочинку на 

свіжому повітрі; 

 активізувати школярів до озеленення території та 

збереження насаджень. 

Результати проекту розраховані на всі верстви населення 

територіальної громади, внутрішньо переміщених осіб, в 

тому числі на дітей шкільного та юнацького віку, які 

потребують та висловлюють бажання мати облаштоване 

та сучасне місце для проведення свого вільного часу. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

В результаті реалізації проекту об’єднана територіальна 

громада с. Нечаяне отримає: 

• відремонтований Нечаянський будинок культури і, як 

наслідок, покращення матеріально-технічної бази 

громади; 

• підвищення культурного та просвітнього рівня 

дорослого населення та патріотичного розвитку молоді; 

• покращення побутових умов відвідувачів закладу; 
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• покращення умов праці працівників будинку культури 

• збільшиться кількість проведених заходів на 25%; 

• збільшиться кількість діючих гуртків на 25 %; 

8. Основні заходи проекту 1. Визначення виконавця робіт. 

2. Укладання договору  

3. Виконання робіт. 

4. Контроль за якістю виконання робіт. 

5. Благоустрій території. 

6. Прийомка будівництва. 

7. Оприлюднення  інформації про хід виконання 

проекту. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000,0       2000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, 

які зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
В наявності: 

- Оцінка технічного стану та експлуатаційної 

придатності будівлі клубу розташованого за адресою вул. 

Шкільна 15,                с. Нечаяне , Миколаївського району 

, Миколаївської області  

В процесі розробки: 

- Проектно-кошторисна документація на проект 

«Капітальний ремонт частини будівлі Нечаянського 

будинку культури               вул. Шкільна 15, с. Нечаяне, 

Миколаївського району, Миколаївської області» 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Капітальний ремонт доріг в населених пунктах 
Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

 

3. Мета та завдання проекту  Мета: Розвиток інфраструктури сіл та селищ 

територіальної громади. 

Завдання: Капітальний ремонт доріг в населених пунктах 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Нечаяне, с. Іванівка, с. Лук’янівка, с. Мефодіївка, 

с.П’ятихатки, с. Сеньчине,  с-ще. Благодарівка, с-ще 

Маловарварівка,     с-ще Чемерлієве,  с-ще Мирне 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району 

Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Загальна кількість населення, на яке поширюється проект                       

3919 осіб Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Основна проблема Проекту полягає в невдоволенні 

жителів населених пунктів Нечаянської сільської ради  

щодо стану доріг, які давно не ремонтувались.  Це  

призводить до частих поломок автотранспорту, яким 

користуються жителі села, до складності  пересування  

дітей до школи,  батьків з дітьми до садка, громадян до 

закладів соціальної сфери особливо в дощову, сніжну 

погоду. Відсутність покриття на дорогах створює значні 

проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-

рятувальних автомобілів до населення які мають 

доїжджати не пізніше як за 30 хвилин. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Реалізація проекту створить умови для безпечного та 

комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та 

автомобільне сполучення як для потреб економіки так і 

для доступу населення до послуг, забезпечить належне 

сполучення. 

8. Основні заходи проекту - оприлюднення  рішення про затвердження проекту; 

- визначення виконавця робіт по капітальному ремонту 

дороги; 

- укладання договору з виконавцем робіт, організацією, 

що здійснюватиме капітальний ремонт дороги; 

- виконання капітального ремонту дороги; 

- контроль за якістю виконання робіт; 

- прийняття об’єкту; 
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- оприлюднення  інформації про хід виконання проекту. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5000,0       5000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення заходів з термосонації будівлі                  

Нечаянського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: Миколаївська 

область, Миколаївський район, с. Нечаяне,                     

вул. Шкільна, 13 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної сфери  

 

3. Мета та завдання проекту Мета: підвищення енергоефективності закладів 

соціальної сфери та створення сприятливих умов для 

особистого становлення і самореалізації кожної дитини 

шляхом  термосанації будівлі Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Завдання проекту: 

 забезпечення необхідних умов функціонування і 

розвитку системи світи шляхом реконструкції будівлі                 

Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і 

духовного здоров'я дитини; 

 підвищення енергоефективності закладу освіти 

завдяки термомодернізації будівлі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

село Нечаяне Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

На території села Нечаяне - 1620 осіб, із них 189 учнів 

Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст., 30 викладачів, 356 батьків. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Оскільки будівля школи стара, то умови перебування 

учнів не повністю відповідають санітарно-гігієнічним 

нормам (температурний режим нестабільний), що 

призводить до частої захворюваності учнів. Це, в свою 

чергу, викликає незручності для батьків чи рідних дітей і 

соціальну напругу в громаді. 

 Тому, безумовно, соціальний аспект вирішення цієї 

проблеми, це забезпечення відповідності рівня освіти 

вимогам Базового компонента шкільної освіти, створення 

безпечних та нешкідливих умови розвитку для виховання 

та навчання дітей, а також умови для фізичного розвитку 

та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог. 

 Ще однією невирішеною проблемою являється питання 

енергоефектиності закладу. Функціонування школи є 

затратним, оскільки відбуваються значні втрати 

енергоресурсів внаслідок застарілої системи утеплення 

даху, стін, дверей та вікон. Основні резерви 

енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення 

енергоспоживання раніше побудованих будівель 
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бюджетних установ. Ефективно впроваджені 

енергозберігаючі заходи характеризуються швидкою 

окупністю. При цьому саме в бюджетній сфері може бути 

досягнутий особливо помітний ефект, оскільки економія 

паливно-енергетичних ресурсів в зазначеній сфері прямо 

пропорційна виділеним на ці цілі коштів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 Завдяки проведення заходів з термосонації будівлі 

Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ст. суттєво покращяться умови 

навчально-виховного процесу, зменшиться рівень 

захворюваності учнів, знизиться соціальна напруга в 

громаді, буде досягнута економія бюджетних коштів 

завдяки зменшенню видатків на капітальний та поточний 

ремонти та за рахунок заходів з енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 1. Затвердження проекту Нечаянською сільською радою. 

2. Оприлюднення  рішення про затвердження проекту в 

районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

3. Визначення виконавця робіт. 

4. Укладання договору з виконавцем робіт, організацією, 

що здійснюватиме термосанацію будівлі Нечаянської 

ЗОШ І-ІІІ ст.. 

5. Виконання термосанації будівлі Нечаянської ЗОШ І-ІІІ 

ст.. 

6. Контроль за якістю виконання робіт. 

7. Благоустрій території. 

8. Прийняття об’єкту в експлуатацію. 

9. Оприлюднення  інформації про хід виконання проекту 

в районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

10. Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення 

результатів 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000,0       3000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет – 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення заходів з термосонації будівлі                  

Благодарівського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: 

Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще 

Благодарівка, вул. Молодіжна, 40-а 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної сфери  

 

3. Мета та завдання проекту Мета: підвищення енергоефективності закладів 

соціальної сфери та створення сприятливих умов для 

особистого становлення і самореалізації кожної дитини 

шляхом  термосанації будівлі Благодарівської ЗОШ І-ІІІ 

ст.. 

Завдання проекту: 

 забезпечення необхідних умов функціонування і 

розвитку системи світи шляхом реконструкції будівлі                 

Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і 

духовного здоров'я дитини; 

 підвищення енергоефективності закладу освіти 

завдяки термомодернізації будівлі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

селище Благодарівка Нечаянської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

На території селища Благодарівка - 889 осіб, із них 128 

учнів Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ст., 27  викладачів, 289 

батьків. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Оскільки будівля школи стара, то умови перебування 

учнів не повністю відповідають санітарно-гігієнічним 

нормам (температурний режим нестабільний), що 

призводить до частої захворюваності учнів. Це, в свою 

чергу, викликає незручності для батьків чи рідних дітей і 

соціальну напругу в громаді. 

Тому, безумовно, соціальний аспект вирішення цієї 

проблеми, це забезпечення відповідності рівня освіти 

вимогам Базового компонента шкільної освіти, створення 

безпечних та нешкідливих умови розвитку для виховання 

та навчання дітей, а також умови для фізичного розвитку 

та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог. 

Ще однією невирішеною проблемою являється питання 

енергоефектиності закладу. Функціонування школи є 

затратним, оскільки відбуваються значні втрати 

енергоресурсів внаслідок застарілої системи утеплення 

даху, стін, дверей та вікон. Основні резерви 
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енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення 

енергоспоживання раніше побудованих будівель 

бюджетних установ. Ефективно впроваджені 

енергозберігаючі заходи характеризуються швидкою 

окупністю. При цьому саме в бюджетній сфері може бути 

досягнутий особливо помітний ефект, оскільки економія 

паливно-енергетичних ресурсів в зазначеній сфері прямо 

пропорційна виділеним на ці цілі коштів. 

 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 Завдяки проведення заходів з термосонації будівлі 

Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ст. суттєво покращяться умови 

навчально-виховного процесу, зменшиться рівень 

захворюваності учнів, знизиться соціальна напруга в 

громаді, буде досягнута економія бюджетних коштів 

завдяки зменшенню видатків на капітальний та поточний 

ремонти та за рахунок заходів з енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 1. Затвердження проекту Нечаянською сільською радою. 

2. Оприлюднення  рішення про затвердження проекту в 

районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

3. Визначення виконавця робіт. 

4. Укладання договору з виконавцем робіт, організацією, 

що здійснюватиме термосанацію будівлі                       

Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

5. Виконання термосанації будівлі Благодарівської ЗОШ 

І-ІІІ ст.. 

6. Контроль за якістю виконання робіт. 

7. Благоустрій території. 

8. Прийняття об’єкту в експлуатацію. 

9. Оприлюднення  інформації про хід виконання проекту 

в районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

10. Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення 

результатів 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000,0        3000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна. 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Проведення заходів з термосонації будівлі                  

Іванівського ЗЗСО І-ІІ ст. за адресою: Миколаївська 

область, Миколаївський район, с. Іванівка,                       

вул. Миру, 27-а 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної сфери  

 

3. Мета та завдання проекту Мета: підвищення енергоефективності закладів 

соціальної сфери та створення сприятливих умов для 

особистого становлення і самореалізації кожної дитини 

шляхом  термосанації будівлі Іванівської ЗЗСО І-ІІ ст.. 

Завдання проекту: 

 забезпечення необхідних умов функціонування і 

розвитку системи світи шляхом реконструкції будівлі                 

Іванівської ЗЗСО І-ІІ ст.; 

 збереження та зміцнення фізичного, психічного і 

духовного здоров'я дитини; 

 підвищення енергоефективності закладу освіти 

завдяки термомодернізації будівлі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

село Іванівка Нечаянської сільської ради Миколаївського 

району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 
на території села Іванівка - 600 осіб, із них 

56 учнів Іванівської ЗЗСО І-ІІ ст., 18 викладачів,  

110 батьків, 

 а також 49 дітей ДНЗ, 4 педагога, 100 батьків. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Потужність закладу розрахована на 200 дітей. При 

Іванівській ЗЗСО в 1993 році створений і працює 

Іванівський дошкільний навчальний заклад, в якому 

працює 4 педагога, які виховують 49 дітей. Будівля 

загальноосвітньої школи двоповерхова. Оскільки будівля 

школи стара, то умови перебування учнів не повністю 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам 

(температурний режим нестабільний), що призводить до 

частої захворюваності учнів. Це, в свою чергу, викликає 

незручності для батьків чи рідних дітей і соціальну 

напругу в громаді. 

Тому, безумовно, соціальний аспект вирішення цієї 

проблеми, це забезпечення відповідності рівня освіти 

вимогам Базового компонента шкільної освіти, створення 

безпечних та нешкідливих умови розвитку для виховання 

та навчання дітей, а також умови для фізичного розвитку 

та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог. 
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Ще однією невирішеною проблемою являється питання 

енергоефектиності закладу. Функціонування школи є 

затратним, оскільки відбуваються значні втрати 

енергоресурсів внаслідок застарілої системи утеплення 

даху, стін, дверей та вікон. Основні резерви 

енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення 

енергоспоживання раніше побудованих будівель 

бюджетних установ. Ефективно впроваджені 

енергозберігаючі заходи характеризуються швидкою 

окупністю. При цьому саме в бюджетній сфері може бути 

досягнутий особливо помітний ефект, оскільки економія 

паливно-енергетичних ресурсів в зазначеній сфері прямо 

пропорційна виділеним на ці цілі коштів. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

 Завдяки проведення заходів з термосонації будівлі 

Іванівської ЗЗСО І-ІІ ст. суттєво покращяться умови 

навчально-виховного процесу, зменшиться рівень 

захворюваності учнів, знизиться соціальна напруга в 

громаді, буде досягнута економія бюджетних коштів 

завдяки зменшенню видатків на капітальний та поточний 

ремонти та за рахунок заходів з енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 1. Затвердження проекту Нечаянською сільською 

радою. 

2. Оприлюднення  рішення про затвердження проекту в 

районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

3. Визначення виконавця робіт. 

4. Укладання договору з виконавцем робіт, організацією, 

що здійснюватиме термосанацію будівлі   Іванівської 

ЗЗСО І-ІІ ст.. 

5. Виконання термосанації будівлі Іванівської ЗЗСО І-ІІ 

ст.. 

6. Контроль за якістю виконання робіт. 

7. Благоустрій території. 

8. Прийняття об’єкту в експлуатацію. 

9. Оприлюднення  інформації про хід виконання проекту 

в районній газеті «Маяк» та офіційному веб-сайті 

Нечаянської сільської ради. 

10. Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення 

результатів 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000,0     3000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет 10%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Нечаянської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 
Будівництво міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, селище Благодарівка,                  

вул. Молодіжна, 40-а (Благодарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.) 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою 

паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді, 

формування умов та пропаганда здорового способу життя 

людини  

  

3. Мета та завдання проекту Мета: Висока якість життя людини 

Завдання:  

- Забезпечення ефективних форм і методів 

фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів 

спорту з урахуванням місцевих особливостей і 

економічних факторів; 

- Будівництво нових та реконструкція існуючих 

спортивних об’єктів області. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

селище Благодарівка Нечаянської сільської ради 

Миколаївського району Миколаївської області 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

На території селища Благодарівка - 889 осіб, із них 128 

учнів Благодарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

1. Проект забезпечить розвиток різних видів спорту з 

урахуванням місцевих особливостей і економічних 

факторів.  

2. Очікується забезпечення 889 жителів селища 

Благодарівка якісним громадським простором для 

проведення активного дозвілля та занять спортом. 

3. Створяться належні умови для проведення уроків 

фізичного виховання, занять спортивних гуртків, 

тренувань футбольної команди та проведення 

змагань. 

4. Забезпечення здорового способу життя людини. 

5. Формування умов та пропаганда здорового способу 

життя людини. 

6. Покращиться загальний стандарт життя громади за 

рахунок створення умов для підвищення якості 

послуг у сфері  фізичного та спортивного виховання в 

громаді. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

1. Сформовано якісний громадський простір для 

проведення активного дозвілля та занять спортом. 

2. Забезпечені належні умови для проведення уроків 

фізичного виховання, занять спортивних гуртків, 

тренувань футбольної команди та проведення 

змагань; 

3. Покращено загальний стандарт життя громади за 
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рахунок створення умов для підвищення якості 

послуг у сфері  фізичного та спортивного виховання в 

громаді. 

4. Забезпечені належні умови для здорового способу 

життя людини 

5. Знижений ризик захворювань та правопорушень в 

громаді. 

8. Основні заходи проекту 1. Визначити організації для участі в конкурсному 

відборі. 

2. Укладання договору на будівництво. 

3. Виконання будівельних робіт. 

4. Благоустрій території. 

5. Прийомка будівництва. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

з квітня 2019 - по грудень 2021 

 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000,0        2000,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Державний бюджет, обласний бюджет в межах 

фінансового ресурсу, місцевий бюджет 20%, інші  

джерела фінансування не заборонені законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Для реалізації даного проекту та контролю робіт буде 

створена робоча група, в склад якої ввійдуть депутати 

об’єднаної громади та самі працівники сільської ради, які 

зможуть контролювати якість робіт та відповідність 

згідно кошторису. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Проектно-кошторисна документація відсутня, вартість 

орієнтовна. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Радсадівської об’єднаної територіальної громади 

 

на 2019-2021 роки  
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт будівлі  Радсадівського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. (внутрішній ремонт будівлі, 

утеплення перекриття та фасаду, ремонт 

покрівлі) 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж 

життя» 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета проекту полягає у вирішенні економічних 

нововведень з метою отримання заощаджень та 

на належному рівні забезпечення  підвищення 

умов навчання. Підвищення привабливості 

проживання в сільській місцевості. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив селище Радісний сад 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1790 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Радсадівський ЗЗСО було збудовано 1976 році. 

До теперішнього часу капітальних ремонтів не 

проводилось. Не відповідність будівлі сучасним 

вимогам енергозбереження значно підвищує 

об’єми споживання енергоносіїв.  

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 
Кількісні: 

- нова покрівля;                                    

- утеплене горище;           

- утеплені підвальні приміщення;      

- утеплені стіни                         

Якісні:                                                    
-сприятливі умови для отримання якісної освіти 

вихованцями навчального закладу; 

-підтримка температурного режиму школи  у 

відповідності з санітарно-епідеміологічними 

нормами; 

-зменшення захворюваності учасників 

навчально-виховного процесу; 

-попередження травматизму школярів; 

-покращений технічний стан будівлі; 

-зменшення витрат на опалення; 

 8. Основні заходи проекту - ремонт та фарбування внутрішніх стін; 

- утеплення фасадів та цоколя мінеральними 

плитами товщиною 100 мм з опорядженням 

декоративним розчином за технологією 

«CEREZIT»; 

- утеплити приміщення нижче рівня землі 

(фундамент) – теплоізоляція виробами з 

пінопласту на бітумі; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


89 
 

- пофарбування зовнішніх стін; 

- заміна покрівлі з хвилястих азбестоцементних 

листів на металочерепицю; 

- утеплення горищних покриттів; 

- навішування нових водостічних труб; 

- улаштування вимощення; 

- ремонт приямків. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) 

- до (місяць / рік) 

           Липень 2020 -жовтень 2020 року. 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 10000,00  10000,00 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт закладу дошкільної світи 

«Світлячок» по вул. Шкільній,2 в с. Зарічне 

Миколаївського району Миколаївської області 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета:  створення комфортного середовища для 

дітей та працівників Заріченського ЗДО, покращення 

температурного режиму в навчальному 

закладі,підвищення енергоефективності будівлі, 

зменшення споживання електроенергії на опалення. 

Завдання: комплексне утеплення будівлі 

Заріченського ЗДО. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с.Зарічне 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

570 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Будівля Заріченського ЗДО опалюється за 

допомогою електроенергії , споживання якої на один 

рік складає близько70000 кВт . Тому перед 

Радсадівською ОТГ постало дуже гостре питання 

щодо зменшення тепловтрат будівлі навчального 

закладу  та   економії використання електроенергії 

для опалювання закладу. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Економія споживання енергоносіїв на 28 %.                                

Створення комфортних температурних умов під час 

перебування дітей та персоналу в будівлі. 

 8. Основні заходи проекту Проведення будівельних робіт . щодо комплексного 

утеплення Заріченського ЗДО 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

Липень 2020 - жовтень 2020 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 4209,442  4209,442 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет  

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку (далі 

– проект) 

Капітальний ремонт закладу дошкільної світи 

«Колобок» в       с. Козирка по вул.Шкільна 1б, 

Очаківського району, Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета:  підвищення якості та рівного доступу 

населення до дошкільної  освіти, зміцнення 

матеріальної бази освітнього закладу в с.Козирка 

Завдання: створення належних умов для навчання та 

комфортного перебування дітей в навчальному 

закладі, забезпечення якісного функціонування 

навчального процесу та збереження здоров’я дітей 

шляхом капітального ремонту даху , утеплення стін та  

горища дитячого садка, зменшення споживання 

паливно-енергетичних ресурсів та створення 

комфортних умов для перебування дітей. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив с.Козирка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1183 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Даний проект покликаний на вирішення проблем 

формування оптимальної мережі дошкільних 

навчальних закладів громади, приведення її у 

відповідність до сучасних норм як в частині 

енергозбереження так і покращення технічного та  

естетичного стану будівлі. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту, інновації проекту 

- нормалізація температурного режиму у дитячому 

закладі;                      - збереження від руйнації будівлі 

дитячого садочку та  відповідність санітарним нормам 

для перебування дітей у закладі;                                     

- покращення комфортних умов та забезпечення 

безпеки для перебування дітей у дошкільному заклад; 

 8. Основні заходи проекту Проведення капітального ремонту будівлі шляхом    

заміни   покрівлі   даху,   заміни   обрешітки,   заміна 

крокв та комплексного утеплення стін та горища. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - 

до (місяць / рік) 

 Червень2019-листопад 2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                   1490,00        1490,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджет  

 12. Учасники реалізації проекту та їх функції Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

"Реконструкція системи опалення дитячого 

закладу «Казка» по вул.Шевченко, 6 в с.Радсад 

Миколаївського району Миколаївської області". 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж 

життя» 

 3. Мета та завдання проекту Метою даного проекту є реконструкція 

системи опалення в дитячому садку шляхом її 

модернізації .                               Завданням  

даного проекту є проведення робіт по заміні 

чотирьох існуючих котлів КСГ-100  на сучасні  

енергоефективні котли, заміна насосної групи, 

труб, іншого обладнання, згідно технічних 

умов, на сучасне більш якісне та ефективне.  

 4. Територія, на яку проект матиме вплив селище Радісний Сад. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

257 осіб. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Основна проблема проекту в тому, що існуючі 

котли КСГ-100 та застаріла система опалення 

вцілому  в ДНЗ  є енергонеефективними та 

потребують великих фінансових витрат на 

паливно-енергетичні ресурси. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту 

Створення комфортних температурних  умов 

для функціонування дошкільного закладу, 

скорочення видатків та зменшення питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів.  

 8. Основні заходи проекту Проведення робіт по заміні чотирьох існуючих 

котлів КСГ-100  на сучасні котли Vitogas 100-F 

по 96 кВт кожний, заміна насосної групи, трубта 

іншого обладнання. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) 

- до (місяць / рік) 

Липень 2019 – жовтень 2019 року 

 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                 2086,00   2086,00 

 11. Джерела фінансування проекту Мінрегіонбуд (ДФРР) – основне фінансування   

(90%), Радсадівська сільська рада - 

співфінансування (10%)   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт ФАПу в с.Новобогданівка  з 

елементами утеплення фасадів та заміною покрівлі даху. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.3.3. Розвиток системи первинної медицини 

 3. Мета та завдання проекту 
Покращення умов прийому медичними працівниками 

ФАПу своїх пацієнтів – жителів села Новобогданівка, 

через проведення капітального ремонту будівлі;              

створення комфортних умов для надання більш якісної і 

кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам, через 

покращення матеріально-технічної бази закладу. 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Новобогданівка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

980 осіб. 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Здоров’я жителів села Новобогданівка забезпечує 

фельдшерсько- акушерський пункт (ФАП), який силами 

органів самоврядування, підприємцями та громадою села 

підтримується в робочому стані, однак його стан потребує 

покращення,шляхом капітального ремонту будівлі з 

елементами утеплення та заміною покрівлі даху. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількісні:  
• капітально відремонтована та утеплена будівля 

Новобогданівського ФАПу ;  

• 980 жителів отримають сучасні якісні медичні послуги.  

Якісні: надання якісної первинної медико-санітарної 

допомоги населенню у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики і одержаного сертифікату. 

 8. Основні заходи проекту Проведення будівельних робіт будівлі ФАПу з елементами 

утеплення фасадів та заміною покрівлі даху. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2019-2020 рік. 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                      200,000 300,000  500,000 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Миколаївська ОДА  –  фінансування з обласного 

бюджету(90%), Радсадівська сільська рада - 

співфінансування (10%)   

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт ФАПу в с.Стара Богданівка                      

з елементами утеплення фасадів та заміною покрівлі даху. 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.3.3. Розвиток системи первинної медицини 

 3. Мета та завдання проекту 
Покращення умов прийому медичними працівниками ФАПу 

своїх пацієнтів – жителів села Стара Богданівка, через 

проведення капітального ремонту будівлі; 

створення комфортних умов для надання більш якісної і 

кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам, через 

покращення матеріально-технічної бази закладу. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 с. Новобогданівка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 980 осіб. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Здоров’я жителів села Стара Богданівка забезпечує 

фельдшерсько- акушерський пункт (ФАП), який силами 

органів самоврядування, підприємцями та громадою села 

підтримується в робочому стані, однак його стан потребує 

покращення,шляхом капітального ремонту будівлі з 

елементами утеплення та заміною покрівлі даху. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількісні: 

• капітально відремонтована та утеплена будівля  ФАПу в 

с.Стара Богданівка ; 

• 980 жителів отримають сучасні якісні медичні послуги. 

Якісні: надання якісної первинної медико-санітарної 

допомоги населенню у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики і одержаного сертифікату 

 8. Основні заходи проекту Проведення будівельних робіт будівлі ФАПу з елементами 

утеплення фасадів та заміною покрівлі даху. 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020-2021 років 

10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

     250,000 350,000 600,00 

 11. Джерела фінансування проекту Миколаївська ОДА  – фінансування (90%),                  

Радсадівська сільська рада - співфінансування (10%)   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада   

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво сільської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини у с-щі Радісний Сад.  

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

2.3.3. Розвиток системи первинної медицини 

 3. Мета та завдання проекту Метою Проекту є покращення якості надання 

медичних послуг на території Радсадівської ОТГ 

шляхом відкриття амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини  в новозбудованому приміщенні, 

 матеріально-технічне оснащення якої дасть змогу 

забезпечити виконання вимог загальнодержавної 

Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини                    

Завдання: задоволення потреб мешканців 

Радсадівської громади у наданні їм якісних 

медичних послуг. 

 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

С-ще Радісний Сад, с.Новобогданівка, с.Зарічне , 

с.Стара Богданівка та с.Козирка . 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5014 осіб. 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Основною проблемою є відсутність на території 

Радсадівської ОТГзадовільного надання медичних 

послуг  у зв’язку з тим, що діюче приміщення 

медичної амбулаторії в с-щі Радісний Сад є старим, 

енергонеефективним, та не тільки не відповідає 

сучасним вимогам, але у приміщенні відсутні умови 

для забезпечення надання комплексу медичних 

послуг, які повинна надавати амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількісні: 
• збудована нова сучасна будівля АЗПСМ у             

с-щі Радісний Сад ; 

• 5014  чоловік отримають сучасні якісні медичні 

послуги. 

Якісні: надання якісної первинної медико-

санітарної допомоги населенню у відповідності до 

вимог кваліфікаційної характеристики і одержаного 

сертифікату. 

 8. Основні заходи проекту Будівництво сільської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини у с-щі Радісний Сад.  

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

Липень 2019 - липень 2020 років 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис.                  1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
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грн                 6000,00 2500,000  8500,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в                              

с. Новобогданівка по вул. Шевченка ,22а, Миколаївського 

району Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета: Зупинити руйнацію будинку, а також створення 

належних умов та забезпечення реалізації права жителів 

с.Новобогданівка  на культурний розвиток , забезпечення 

належного перебування в приміщенні сільського клубу під час 

масових заходів та сходин села. 

Завдання: проведення капітальний ремонт покрівлі  будинку 

культури шляхом проведення відповідних ремонтних робіт . 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Новобогданівка 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

980 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Головною причиною руйнації будівлі є  незадовільний стан 

даху  будинку культури  Це тягне за собою відтік молоді, яка б 

могла займатися улюбленими спортивними та культурними 

справами. Також слід зазначити, що по причині протікання 

покрівлі стан дерев’яної конструкції даху знаходиться в дуже 

аварійному та небезпечному стані.  

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількісні показники:  
- збільшиться кількість жителів села, які будуть залучені до 

роботи в гуртках художньої самодіяльності;     

- збільшиться кількість гуртків, які будуть працювати в 

результаті реалізації проекту;                                

- зросте кількість осіб, що відвідує будинок культури. 

 Якісні показники:  

- підвищення рівня вихованості молоді села;                                         

- ріст естетичних смаків та зростання ерудованості підлітків, 

молоді, всебічний їх розвиток. 

 8. Основні заходи проекту Проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку 

культури в с.Новобогданівка. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Липень 2019 – жовтень 2019 року 

 

 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

880,000   880,00 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

 Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво сучасного тепличного комплексу в с. Стара 

Богданівка загальною площею 10 га. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв  на новій 

технологічній базі 

 3. Мета та завдання проекту 
Завоювати позиції на ринку виробництва та реалізації 

овочевої продукції; збільшити доходи до місцевого 

бюджету за рахунок податків; створення нових робочих 

місць; отримання прибутку від ведення господарської 

діяльності. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Радсадіська ОТГ та Миколаївський район. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

8000 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Недостатня кількість робочих місць є однією з головних 

причин міграції працездатного населення в інші міста та 

за кордон, тому одним з головних пріоритетних 

напрямків Радсадівської ОТГ це є надання інвестиційних 

майданчиків приватним організаціям  з метою створення 

сучасних високотехнологічних конкурентних виробництв  

з комфортними умовами праці та гідною заробітною 

платою на території громади.   

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- збудований сучасний високотехнологічний тепличний 

комплекс з виробництва овочевої продукції;                                             

- стверння 120 робочих місць; - збільшення надходжень 

до місцевого бюджету . 

 8. Основні заходи проекту Будівництво тепличного комплексу. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Протягом 2020-2021 років 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 230000,0 130000,0 36000,0 

 11. Джерела фінансування проекту Інвестиційні компанії. 

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво спортивно-універсального стадіону в с-щі 

Радісний Сад. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

 3. Мета та завдання проекту 
Реалізація даного проекту забезпечить молодь селища 

Радісний Сад  шкільним стадіоном, побудованим за 

новими сучасними стандартами. Метою проекту є 

модернізація матеріально-технічної бази навчального 

закладу, що дасть змогу  з повною віддачею 

активізувати роботу з розвитку творчого потенціалу та 

здорового способу життя дітей.Також слід зазначити , 

що новий стадіон буде використовуватись як місце для 

проведення спортивних турнірів громади між 

школами Радсадівської ОТГ.    

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с-ще Радісний Сад 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1790 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Одним із основних проблемних питань Радсадівського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. є відсутність сучасного універсального 

стадіону, що у свою чергу перешкоджає створенню 

належних умови для заняття дітей та молоді села 

фізкультурою та спортом. Виходячи зі значних 

досягнень у спорті, необхідності підтримання 

спортивних традицій Радсадівської ОТГ та створення 

умов для ведення здорового способу життя дітей і 

молоді, виникла нагальна потреба у будівництві 

стадіону в селищі Радісний Сад. Стадіон служитиме 

також як місце для проведення культурно-масових 

заходів. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- наявність збудованого за сучасними технологіями 

шкільного стадіону; - покращення інфраструктури 

села та навчального закладу; -збільшення кількості 

молоді, які займаються спортом. 

 8. Основні заходи проекту 
- роботи щодо улаштування покриття: улаштування 

бігової доріжки, улаштування баскетбольно - 

волейбольного майданчику, ями для прижків в 

довжину, встановлення спортивного газону; 

- виконання архітектурних робіт: встановлення 

бетонних фундаментів, баскетбольних стойок, 

волейбольних стойок, виготовлення решетчатих 
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конструкцій шведської стінки, виготовлення 

решетчатих конструкцій гімнастичної стінки, 

встановлення елементів благоустрою. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Серпень 2019- листопад 2019 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

                    1800,00   1800,00 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Будівництво заводу з виробництва пелетів-гранул з 

відходів виноградарства (виноградна лоза) , як 

альтернативне джерело для опалювання 

комунальних закладів громади в с. Новобогданівка 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними 

ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

 3. Мета та завдання проекту 
Забезпечення бюджетних установ Радсадівської 

ОТГ якісними високоенергетичними паливними 

пелетами за обґрунтованою ціною, яка надасть 

можливість економити бюджетні кошти по 

відношенню до опалення  природнім газом. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Радсадівська ОТГ 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5014 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

На сьогодні, внаслідок високої вартості 

енергоносіїв, зокрема, основного ресурсу для 

опалення – природного газу – необхідні 

альтернативні джерела, які б його замінювали. 

Біопаливо вдало замінює природній газ, являючись 

відновлювальним джерелом енергії. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Зменшення витрат на придбання природного газу 

для опалення комунальних закладів Радсадівської 

ОТГ. 

 8. Основні заходи проекту З метою забезпечення гарантійного механізму 

одержання виноградної лози від ПАТ «Радсад», 

між ПАТ  Радсад» та Радсадівською ОТГ буде 

заключений  довгостроковий договір про 

співпрацю на 30 років. Проектування та 

будівництво  заводу з виробництва пелетів-гранул 

з відходів виноградарства (виноградна лоза) 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / 

рік) - до (місяць / рік) 

Травень 2020 - жовтень2021 років  

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн        1-й рік   2-й рік 3-й рік Разом 

    8000,00 7000,00 15000,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Бузька в с.Стара Богданівка Миколаївського 

району, Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст. 

 3. Мета та завдання проекту Мета - забезпечення належного комфортного доступу 

жителів села Зарічне до об’єктів та установ, у яких 

надаються адміністративні, соціальні та інші послуги 

шляхом приведення у відповідність транспортно-

експлуатаційного стану дороги загального 

користування по вулиці Бузька в с. Стара Богданівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

Завдання проекту: 

-підготувати вказану дорогу до ремонтних робіт  

-виконати роботи з капітального ремонту дорожнього 

покриття  

-провести інформаційну кампанію для населення ОТГ 

та Миколаївської області 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Зарічне 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

250 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проект спрямований на проведення капітального 

ремонту дорожнього покриття, критично зношеного  

відрізка дороги по вул. Бузька в с.Стара Богданівка, яка 

має стратегічне значення для села, оскільки проходить 

через його центр. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

-капітально відремонтована дорога;                                                        

-250 мешканців села Стара Богданівка матимуть 

безпечний та безперешкодний доступ до об’єктів 

інфраструктури села . 

 8. Основні заходи проекту  -розроблення проектно-кошторисної документації та 

затвердження проекту; 

-подання повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт до Управління державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській 

області; 

-укладання договору з підрядником про виконання 

робіт; 

- виконання будівельних робіт по ПКД; 

-подання повідомлення щодо готовності об’єкту до 

експлуатації до Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Миколаївській області; 
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-прийняття об’єкту в експлуатацію;  

-висвітлення результатів виконання проекту через 

офіційний веб-сайт Радсадівської сільської ради та ЗМІ 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Серпень 2021-листопад2021 року 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                       1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

  800,00 800,00 

 11. Джерела фінансування проекту Мінрегіонбуд (інфраструктурна субвенція)  –  (90%),                  

Радсадівська сільська рада - співфінансування (10%)   

 12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Гоголя  в 

селищі Радісний Сад Миколаївського району, Миколаївської 

області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст. 

 3. Мета та завдання проекту Мета - забезпечення належного комфортного доступу жителів 

селища Радісний Сад до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги шляхом приведення у 

відповідність транспортно-експлуатаційного стану дороги 

загального користування по вулиці Гоголя в селищі Радісний Сад 

Миколаївського району Миколаївської області 

Завдання проекту: 

-підготувати вказану дорогу до ремонтних робіт; 

-виконати роботи з капітального ремонту дорожнього покриття; 

-провести інформаційну кампанію для населення ОТГ та 

Миколаївської області. 

 4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с-ще Радісний Сад 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1790 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проект спрямований на проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття   критично зношеного  відрізка дороги   по 

вул.Гоголя в селищі Радісний Сад, яка має стратегічне значення 

для села, оскільки проходить через його центр. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

-капітально відремонтована дорога;                                                        

-1790 мешканців села Новобогданівка матимуть безпечний та 

безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури села. 

 8. Основні заходи проекту -розробленняпроектно-кошторисної документації та 

затвердження проекту; 

-подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

до Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Миколаївській області; 

-укладання договору з підрядником про виконання робіт; 

- виконання будівельних робіт по ПКД; 

-подання повідомлення щодо готовності об’єкту до експлуатації 

до Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Миколаївській області; 

-прийняття об’єкту в експлуатацію;  

-висвітлення результатів виконання проекту через офіційний веб-

сайт Радсадівської сільської ради та ЗМІ. 

 9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

Серпень 2020-листопад2020 року 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 1450,00  1450,0 

11. Джерела фінансування 

проекту 

Мінрегіонбуд (інфраструктурна субвенція)  –  (90%),                  

Радсадівська сільська рада - співфінансування (10%)   
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12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Радсадівська сільська рада  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва  проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 

автомобільної дороги С151409                                                   

( с.Новобогданівка-с.Зарічне).  

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та 

малих міст. 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета: Створення якісного транспортного 

сполучення між населеними пунктами 

громади. 

Завдання: Створення маршруту для 

пасажирських автобусних перевезень за 

наступною схемою: с.Козирка-с.Стара 

Богданівка-с.Зарічне – с.Новобогданівка - 

селище Радісний Сад - м.Миколаїв. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Радсадівська ОТГ 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

5014 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність пасажирських перевезень між 

селами громади. 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати від 

реалізації проекту, інновації проекту 

Нове дорожнє полотно протяжністю 5,0 км 

між с.Новобогданівка та с.Зарічне  

Якісні: Добре розвинена логістика між 

населеними пунктами громади.   

 8. Основні заходи проекту Капітальний ремонт дорожнього покриття 

автомобільної дороги  С151409        

(с.Новобогданівка-с.Зарічне). 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - 

до (місяць / рік) 

Серпень 2020 рік-жовтень 2020рік 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 25000,00  25000,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх функції Радсадівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лугова в 

с.Зарічне Миколаївського району, Миколаївської області. 

 2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року, якому відповідає 

проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст. 

 3. Мета та завдання проекту Мета - забезпечення належного комфортного доступу 

жителів села Зарічне до об’єктів та установ, у яких 

надаються адміністративні, соціальні та інші послуги 

шляхом приведення у відповідність транспортно-

експлуатаційного стану дороги загального користування 

по вулиці Лугова в селі Зарічне Миколаївського району 

Миколаївської області 

Завдання проекту: 

-підготувати вказану дорогу до ремонтних робіт  

-виконати роботи з капітального ремонту дорожнього 

покриття  

-провести інформаційну кампанію для населення ОТГ та 

Миколаївської області 

 4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Зарічне 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

570 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проект спрямований на проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття   критично зношеного  відрізка 

дороги по вул.Лугова в селі Зарічне, яка має стратегічне 

значення для села, оскільки проходить через його центр. 

 7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

-капітально відремонтована дорога;                                                        

-570 мешканців села Зарічне матимуть безпечний та 

безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури села . 

 8. Основні заходи проекту - розробленняпроектно-кошторисної документації та 

затвердження проекту; 

- подання повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт до Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Миколаївській області; 

- укладання договору з підрядником про виконання робіт; 

- виконання будівельних робіт по ПКД; 

- подання повідомлення щодо готовності об’єкту до 

експлуатації до Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Миколаївській області; 

- прийняття об’єкту в експлуатацію;  

- висвітлення результатів виконання проекту через 

офіційний веб-сайт Радсадівської сільської ради та ЗМІ. 

 9. Період реалізації проекту (з Серпень 2020-листопад2020 року 
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(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

 10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

                         1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 800,00  800,00 

 11. Джерела фінансування 

проекту 

Мінрегіонбуд (інфраструктурна субвенція) – (90%),                  

Радсадівська сільська рада - співфінансування (10%)   

 12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Радсадівська сільська рада  

 13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ФОРМА  

проекту регіонального розвитку 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району   

Миколаївської області 
(назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
 1. Назва проекту регіонального розвитку 

(далі – проект) 

Будівництво сучасного торгово-виставкового комплексу 

сільсько - господарського призначення в с.Зарічне 

 2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 

року, якому відповідає проект 

1.1.3. Розвиток високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва 

 3. Мета та завдання проекту 
Мета: створення економічно привабливих умов в сфері 

торгівлі для місцевих підприємців, виробників 

сільськогосподарської продукції та для суб’єктів 

підприємництва сусідніх районів. 

Завдання:  Будівництво сучасного торгово-виставкового 

комплексу с/г призначення                   «Аркасівський» 

для Миколаївського, Очаківського та Березанського 

районів. 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив Миколаївський, Очаківський та Березанський район. 

 5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

20000 осіб 

 6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність на території Миколаївського району 

сучасного ринку 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати 

від реалізації проекту, інновації проекту - жителі Миколаївського району та сусідніх районів 

матимуть можливість отримувати сучасні, якісні 

торгівельні послуги; - суб’єкти малого та середнього 

бізнесу здійснюватимуть діяльність на облаштованих 

робочих місцях, отримуватимуть належні ринкові 

послуги; - жителі сільської місцевості здійснюватимуть 

реалізацію надлишків сільськогосподарської продукції 

на облаштованих відповідно до вимог ринкової торгівлі 

місцях; - створення нових робочих місць (розрахунково 

10-12); -проведення виставок, ярмарок,семінарів с/г 

напрямку; - збільшення надходжень до бюджету 

Радсадівської ОТГ. 

 8. Основні заходи проекту -.розроблення проектно-кошторисної документації;             

- будівництво торгово-виставкового комплексу с/г 

призначення  « Аркасівський» 

 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) 

- до (місяць / рік) 

Протягом 2020-2021 років 

 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 18000,00 18000,0 

 11. Джерела фінансування проекту Державний, місцевий бюджети   

 12. Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Радсадівська сільська рада 

 13. Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 
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