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«Капітальний ремонт вуличного 
освітлення»   

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

Арбузинська селищна рада 
 Арбузинського району 

ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Результат впровадження  проекту: 
•  створено безпечні і комфортні умови для 

учасників дорожнього руху,  
• підвищено ефективність та надійність мережі 

зовнішнього освітлення,  
• покращено естетичний вигляд села,  
• зменшення  травматизму серед жителів у 

вечірній час,  
• попереджено скоєння правопорушень 

пішоходів в нічний час. 

обсяг фінансування 
з обласного 
бюджету – 

148,049 тис. 
гривень, 

обсяг фінансування 
з селищного 
бюджету –  

148,050 тис. 
гривень, 

Загальна 
вартість 
проекту 

296,099 тис. 
гривень 



СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

«Спорт для всіх «12 місяців»  
(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 

Загальна 
вартість 
проекту 
260,777 

тис. 
гривень 

обсяг фінансування з  бюджету ОТГ - 
130,3885 тис. гривень 

обсяг фінансування з обласного 
бюджету  125,3885 тис. гривень, 

Організація –партнер ТОВ  «Дружба» - 
5,0 тис. гривень 

Результат впровадження   проекту є створення передумов для 
переорганізації дозвілля сільських жителів  на здоровий спосіб життя 
«Здоровим бути модно» а також фізична профілактика і оздоровлення, 

проведення безпечного дозвілля з користю, шляхом об’єднання 
спільних зусиль органів виконавчої влади, громади та організацій, 

підприємств, які діють на території сільської ради. 



СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

«Сильна нація – міцна держава» 
(Створення  спортивного майданчика для відновного лікування та 

оздоровлення сільських жителів в селі Білоусівка Вознесенського району 
Миколаївської області)  

Дорошівська сільська рада 
Вознесенського району 

Загальна 
вартість 
проекту 

90,714 тис. 
гривень 

обсяг фінансування з  бюджету ОТГ - 
40,354  тис. гривень 

обсяг фінансування з обласного 
бюджету 45,354  тис. гривень, 

Організація –партнер ТОВ  Білоусівка - 
5,0 тис. гривень 

Результат впровадження  проекту є створення передумов для 
переорганізації дозвілля сільських жителів  на здоровий спосіб 
життя «Здоровим бути модно» а також фізична профілактика і 

оздоровлення, проведення безпечного дозвілля з користю, шляхом 
об’єднання спільних зусиль органів виконавчої влади, громади та 

організацій, підприємств, які діють на території сільської ради 



Від здорової дитини - 
до здорової нації 

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 

Поліпшено умови виховання та освіти дітей в Прибужанівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. з метою надання якісних послуг, збереження здоров’я  дітей, 

запобігання захворювання органів травлення. Оновленно устаткування 
шкільного харчоблоку що дало змогу організувати комфортне 

перебування дітей у навчальному закладі, рости здоровими, сильними, 
активними, а також звернути увагу громадськості на виховання дітей. 

Загальна вартість 
проекту   193,042 
тис. гривень 

обсяг фінансування з обласного бюджету  
88,894 тис. гривень, 
обсяг фінансування з бюджету ОТГ   
84,148 тис. гривень, 
 Організація-партнер філія «Нібулонівська» 
ТОВ СП «Нібулон»  - 20,0 тис. гривень 



«Правильне харчування –
запорука здоров’я дітей» 

ОСВІТА 
покращення умов перебування дітей в закладах освіти 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Правильне харчування –запорука здоров’я дітей» 
 (Заміна обладнання харчоблоку шкільної їдальні  

Тімірязєвської ЗОШ І-ІІІ ст.)  

Прибужанівська сільська рада 
Вознесенського району 

Результат впровадження  проекту : поліпшено умови виховання та 
освіти дітей в Тімірязівській ЗОШ І-ІІІ ст. з метою надання якісних 

послуг, збереження здоров’я  дітей, запобігання захворювання органів 
травлення. Оновлено устаткування шкільного харчоблоку дало змогу 

організувати комфортне перебування дітей у навчальному закладі, 
рости здоровими, сильними, активними, а також звернути увагу 

громадськості на виховання дітей. 

Загальна вартість 
проекту 149,080  
тис. гривень 

обсяг фінансування з обласного бюджету 
63,032  тис. гривень, 
обсяг фінансування з бюджету ОТГ   
65,835 тис. гривень, 
 Організація –партнер: Фізична особа 
Матуляк В.В. 20,213 тис. гривень 



ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Результат впровадження  проекту: створено безпечні і комфортні умови для учасників 
дорожнього руху, підвищено ефективність та надійність мережі зовнішнього 
освітлення, покращено естетичний вигляд села, зменшено травматизм серед жителів у 
вечірній час, попереджено скоєння правопорушень пішоходів в нічний час. 

«Зробимо село яскравішим»  
Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення по 

вулиці Одеська  від КТП №313, в с. Прибужани 
Вознесенського району Миколаївської області 

Прибужанівська сільська рада 
 Вознесенського району 

Загальна вартість 
проекту    
239,305  

тис. гривень 

- обсяг фінансування з обласного 
бюджету  117,152 тис. гривень, 
- обсяг фінансування з бюджету ОТГ  
117,153 тис. гривень, 
- Організація –партнер: фізичні особи  
Терещенко О.К., Піроженко О.В., 
Квашенко В.А.) - 5,0 тис. гривень 



ОСВІТА 
покращення умов перебування дітей в закладах освіти 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Прибужанівська сільська рада 
Вознесенського району 

«Дитячий простір» 
Облаштування ігрової зони та простору 
для творчрсті і спілкування на території 

Яструбинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

Результат впровадження: створено простір для відпочинку, 
спілкування та проведення часу для дітей віком  

до 12 років разом з батьками. 

Загальна вартість 
проекту   93,090 

тис. гривень 

- обсяг фінансування з обласного 
бюджету  44,010 тис. гривень, 
- обсяг фінансування з бюджету  
ОТГ  45,120 тис. гривень, 
Організація –партнер: фізичні особи, 
представники громадскості   
3,960 тис. гривень. 
 



Здоров’я дітей  
                 – здоров’я нації   
 Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали 

Інгульської ЗОШ І-ІІІ ступенів та встановлення 
спортивного майданчика 

 

Баштанська районна рада 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
ОСВІТА 

покращення умов перебування дітей в закладах освіти 

Загальна вартість 
проекту   

400,0  тис. 
гривень. 

- обсяг фінансування з обласного 
бюджету  200,0 тис. гривень, 
- обсяг фінансування з районного 
бюджету 100,0 тис. гривень, 
- обсяг фінансування з бюджету 

Інгульської сільської ради  
- 100,0 тис. гривень 

Результат впровадження  : створено сприятливі умови, які 
гарантують дитині, її батькам, громаді виховання здорової 
особистості зі стійкими переконаннями та системою знань 
про здоров’я і здоровий спосіб життя, здатної до 
самоствердження та самореалізації. 



«Придбання сучасних дитячих та 
спортивних майданчиків»           

СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Старогороженська сільська рада Баштанського району 

Результат впровадження  проекту: будівництво спортивних споруд, дитячого та 
спортивного майданчика відповідно до санітарних вимог, створено належні умови для 

організації дозвілля дітей та молоді, для впровадження здорового способу життя. 

«Будівництво сучасних дитячих та спортивних 
майданчиків» 

обсяг 
фінансування з 

обласного 
бюджету  89,385 

тис. гривень, 

обсяг 
фінансування з 

сільського 
бюджету 89,385 
тис. гривень, 

Загальна 
вартість 
проекту   

178,77 тис. 
гривень 



Тепло дітям 
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 

Результат впровадження  проекту: створено комфортні умови для 
навчання і виховання дітей в Новомарївській ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
опалювальний період та досягнення економії енергоресурсів. 
шляхом модернізації системи теплопостачання.  

- обсяг фінансування з обласного 
бюджету  200,0 тис. гривень, 
- обсяг фінансування з районного  
бюджету 200,0  тис. гривень, 
- обсяг фінансування з   бюджету 
Новомарївської сільської ради  
150,0  тис. гривень, 
Організація-партнер: ССПП 
Куйбишева – 150,0 тис. грн. 

Загальна  
вартість 
проекту  

700,0  тис. 
гривень 



СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

«За здоров’ям на сучасний 
майданчик»  

                                                               

Мостівська сільська рада Доманівського району 

- обсяг фінансування з 
обласного бюджету 200,0  
тис. гривень, 
 

- обсяг фінансування з бюджету 
ОТГ 201,0  тис. гривень, 

Результат впровадження  проекту: 
облаштувано спортивний майданчик з 
вуличними тренажерами відповідно до 

санітарних вимог, створено належні умови для 
організації дозвілля дітей та молоді. дорослих. 

Загальна 
вартість 
проекту   

401,0 тис. 
гривень 



ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Мостівська сільська рада Доманівського району 

- обсяг фінансування з обласного 
бюджету 200,0  тис. гривень, 
- обсяг фінансування з бюджету 
ОТГ 195,0  тис. гривень, 
Організації - партнери: 5,0 тис. 
гривень 

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

Результат впровадження  проекту: проведення якісного 
зовнішнього освітлення на основі використання 
сучасних  енергоефективних технологій по вул. 

Механізаторів та Водопровідна, Садовій та Чечеклія з 
метою безпеки дорожнього та пішохідного руху, 

зниження рівня порушень правопорядку. 

Загальна 
вартість 
проекту   

400,0 тис. 
гривень 



«Створення Центру  
родинного дозвілля»   

Широківська сільська рада Снігурівського району  

ЦЕНТРИ  ДОЗВІЛЛЯ 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ      
   

  
 

       
 

     
   
     
    

    
       

 
      

    
    
     
    

     
     

     
   

   
   

(Червонодолинська сільська рада Снігурівського району) 

Результат впровадження  проекту полягає в приверненні уваги 
громадськості до проблеми жителів села; їх спортивно-оздоровчої 

та творчої активності, в поліпшені матеріальної бази Будинку 
культури, розширення мережі секційної та гурткової роботи, які б 

допомагали раціонально використовувати вільний час у плані 
подальшого вдосконалення спортивного та художньо-естетичного 

виховання молоді.  

Загальна вартість проекту   400,0 тис. гривень 

обсяг 
фінансування 
з обласного 

бюджету 200,0 
тис. гривень, 

обсяг 
фінансування 
з сільського 

бюджету 190,0  
тис. гривень, 

Організації - 
партнери: фермерські 
господарства та ФОП 
- 10,0 тис. гривень 



«Сільський клуб, як осередок 
громадської активності 

 для людей похилого віку» 

Снігурівський район (Центральна сільська рада)  

ЦЕНТРИ  ДОЗВІЛЛЯ 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Результат впровадження  проекту: покращення якості 
життя сільських людей похилого віку шляхом створення 

центру соціальної активності для громадян похилого віку та 
надання їм якісної соціальної, медичної, юридичної та 

побутової допомоги 

Загальна 
вартість 
проекту  

300,0  тис. 
гривень. 

обсяг фінансування з обласного бюджету  
150,0 тис. гривень, 
обсяг фінансування з сільського  бюджету – 
90,0 тис. гривень, 
обсяг фінансування з районного  бюджету 
59,593 тис. гривень 
Організації - партнери: громада села - 407 
гривень  



Складова привабливість сіл –завдяки 
відновленню вуличного освітлення із 

застосуванням енергозберігаючих 
технологій 

Широківська сільська рада 
 Снігурівського району  

ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  

Результат впровадження  проекту: покращення якості життя сільської громади 
та її зміцнення під час спільного вирішення проблеми вуличного освітлення 

шляхом самоорганізації населення. 

обсяг фінансування з обласного бюджету  
150,0 тис. гривень, 
обсяг фінансування з сільського  бюджету – 
140,0 тис. гривень, 
Організації - партнери: ФГ «Гармонія», ФГ 
«Лаванда», ТОВ ВСГК «Світ-Агро», ФГ 
«Номироський» ФГ « Фальченка», 
Червонодолинська громадська благодійна 
організація «Берегиня» - 10,0 тис. гривень. 

Загальна 
вартість 
проекту  
300,0  
тис. 
гривень 
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