
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

2017 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ЩОРІЧНОГО 
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2017 

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ЩОРІЧНОГО 
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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 І черга  -  2021,264 тис.грн. 
 



Від здорової дитини - до здорової нації  - 88,894 тис.грн. 

ОСВІТА 
покращення умов перебування дітей в закладах освіти 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

(Заміна технічного обладнання шкільної 
їдальні Прибужанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Вознесенського району Миколаївської області) 

Прибужанівська сільська рада Вознесенського району 

Правильне харчування –запорука 
здоров’я людей» - 63,032 тис.грн. 

(Заміна обладнання харчоблоку шкільної 
їдальні Тімірязєвської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

«Дитячий простір»  - 44,010 тис.грн. 
Облаштування ігрової зони та простору для творчрсті і 
спілкування на території Яструбинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 



Здоров’я дітей – здоров’я нації – 200,00 тис.грн.  
(Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали 
Інгульської ЗОШ І-ІІІ ступенів та встановлення 
спортивного майданчика) 

Баштанська районна рада 

«Тепло дітям»  - 200,00 тис.грн. 
Капітальний ремонт опалення Новомарївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Братської районної ради Миколаївської області за 
адресою: с.Новомарївка, Братського району Миколаївської 
області 

Братська районна рада 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
ОСВІТА 

покращення умов перебування дітей в закладах освіти 



«Створення Центру родинного дозвілля»   
- 200,000 тис.грн. 

   

Широківська сільська рада Снігурівського району  

«Сільський клуб, як осередок громадської активності 
 для людей похилого віку» 

 - 150,000 тис.грн. 

Снігурівський район (Центральна сільська рада)  

ЦЕНТРИ  ДОЗВІЛЛЯ 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  



«Капітальний ремонт вуличного освітлення»   
- 148,049 тис.грн. 

  по вул.Садова, вул. Степова в смт Арбузинка Арбузинського району 

Арбузинська селищна рада Арбузинського району 

«Зробимо село яскравішим»  
 - 117,152 тис.грн. 

Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення по вулиці Одеська  від КТП №313, в с. 
Прибужани Вознесенського району Миколаївської області 

Прибужанівська сільська рада Вознесенського району 

Складова привабливість сіл –завдяки відновленню вуличного 
освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій   

- 150,000 тис.грн. 

Широківська сільська рада Снігурівського району  

ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Капітальний ремонт лінії вуличного електроосвітлення в с.Мостове 
Доманівського району Миколаївської області з використанням 

сучасних  енергоефективних технологій - 200,000 тис.грн. 

Мостівська сільська рада Доманівського району 



«Будівництво сучасних дитячих  
та спортивних майданчиків»           –  89,385 тис.грн.  

СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Старогороженська сільська рада Баштанського району 

Мостівська сільська рада Доманівського району 
«За здоров’ям на сучасний майданчик»  
                                                              –  200,000 тис.грн.  

«Сильна нація – міцна держава»   –  45,354 тис.грн. 
(Створення  спортивного майданчика для відновного лікування  

та оздоровлення сільських жителів в селі Білоусівка Вознесенського 
району Миколаївської області)  

«Спорт для всіх «12 місяців»       –  125,388 тис.грн. 
( Облаштування сучасного спортивного залу з енергозберігаючими 

заходами для оздоровлення та реабілітації жителів громади в 
приміщенні сільського Будинку культури села Дорошівка 

Вознесенського району Миколаївської області)  

Дорошівська сільська рада Вознесенського району 
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