
Додаток  

до рішення Наглядової ради  

 

Переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2017 року 

 

 

Орган місцевого 

самоврядування – 

переможець конкурсу 

 

Назва проекту 

Обсяг 

фінансування 

з обласного 

бюджету на 

впровадження 

 (тис. гривень) 

 

   

Арбузинська селищна рада «Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул.Садова, вул. 

Степова в смт Арбузинка 

Арбузинського району 

 

146,409 

Дорошівська сільська рада 

Вознесенського району 

«Сильна нація – міцна держава» 

(Створення  спортивного майданчика 

для відновного лікування та 

оздоровлення сільських жителів в 

селі Білоусівка Вознесенського 

району Миколаївської області) 

 

45,354 

 «Спорт для всіх «12 місяців» ( 

Облаш-тування сучасного 

спортивного залу з 

енергозберігаючими заходами для 

оздоровлення та реабілітації жителів 

громади в приміщенні сільського 

Будинку культури села Дорошівка 

Вознесенського району 

Миколаївської області) 

 

125,3885 

Прибужанівська сільська 

рада Вознесенського району 

Від здорової дитини- до здорової 

нації 

(Заміна технічного обладнання 

шкільної їдальні Прибужанівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського 

району Миколаївської області) 

 

88,894 

 Правильне харчування –запорука 

здоров’я людей» (Заміна обладнання 

харчоблоку шкільної їдальні 

Тімірязєвської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

 

63,032 

 Зробимо село яскравішим  

(Капітальний ремонт ліній вуличного 

освітлення по вулиці Одеська  від 

КТП №313, в с. Прибужани 

Вознесенського району 

117,152 



Миколаївської області 

 

 «Дитячий простір» (Облаштування 

ігрової зони та простору для 

творчрсті і спілкування на території 

Яструбинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

 

93,090 

Інгульська сільська рада 

Баштанського району 

Здоров’я дітей – здоров’я нації. 

Капітальний ремонт покрівлі 

спортивної зали Інгульської ЗОШ І-

ІІІ ступенів та встановлення 

спортивного майданчика 

 

200,0 

Старогороженська сільська 

рада Баштанського району  

 

«Будівництво сучасних дитячих та 

спортивних майданчиків» 

 

107,270 

Братська районна рада Тепло дітям. Капітальний ремонт 

опалення Новомарївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Братської районної ради 

Миколаївської області за адресою: 

с.Новомарївка, Братського району 

Миколаївської області 

 

200,0 

Березнегуватська районна 

рада 

 

Майстерня розвитку творчої 

особистості 

 

200,0 

Мостівська сільська рада 

Доманівського району 

Реконструкція алеї «Слава» в 

с.Мостове Доманівського району 

Миколаївської області 

 

200,0 

 «За здоров’ям на сучасний 

майданчик» 

 

200,0 

 Поточний ремонт лінії вуличного 

електроосвітлення в с.Мостове 

Доманівського району Миколаївської 

області з використанням сучасних  

енергоефективних технологій 

 

200,0 

Шевченківська сільська рада 

Вітовського району  

 

Сильна молодь – сильна громада 75,0 

Новомиколаївська сільська 

рада Вітовського району  

 

Майбутнє, яке наповнюється світлом 148,983 

 Світло навкруги – світло на душі 

 

122,970 

Первомайська сільська рада 

Вітовського району 

Капітальний ремонт ліній вуличного 

освітлення вул. Гагаріна, вул. 

Незалежності  (від ТП 298) , в с. 

Засілля Вітовського району 

Миколаївської області 

123,998 

Новобузька районна рада Енергозберігаючі заходи. 

Капітальний ремонт по заміні 

віконних та дверних блоків будівлі 

74,0 



Новобузької міської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини №1, Комунального закладу 

«Новобузький районний Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Новобузького району 

Миколаївської області 

 

Новоодеська района рада Матеріально-технічне  забезпечення 

комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг 

населенню Новоодеського району» 

 

97,0 

Костянтинівська с/р 

Новоодеського р-ну 

Забезпечення правопорядку та 

безпеки на території с.Костянтинівка 

Новоодеського району Миколаївської 

області 

100,0 

Новопетрівська сільська 

рада Снігурівського району 

 

Створення Центру родинного 

дозвілля 

200,0 

Червонодолинська сільська 

рада Снігурівського району 

 

Складова привабливість сіл –завдяки 

відновленню вуличного освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих 

технологій 

 

150,0 

Центральна сільська рада 

Снігурівського району  

 

«Сільський клуб, як осередок 

громадської активності для людей 

похилого віку» 

150,0 

  3228,5405 

 


