
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

НАГЛЯДОВА РАДА 
обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 
 

РІШЕННЯ 
 
06   вересня   2019 року Миколаїв № 1 

 
Про визначення переможців щорічного обласного 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року  
 
 

Розглянувши та обговоривши результати експертної оцінки проектів, 
поданих учасниками  щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування у 2017 році, на підставі повноважень, 
визначених пунктом 4.3 Положення про Порядок проведення щорічного 
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 
затвердженого рішенням обласної ради від  26 червня 2012 року №21 (зі 
змінами), Наглядова рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Визнати переможцями щорічного обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року проекти,  зазначені у 
додатку до цього рішення, для фінансування яких в обласному бюджеті на             
2019 рік передбачено відповідні кошти (додається).  

2. Інформацію про переможців розмістити на офіційному веб-сайті 
Миколаївської обласної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Наглядової ради. 

 
 
 

 
Голова Наглядової ради                        В.МОСКАЛЕНКО 

 



Додаток  
до рішення Наглядової ради  

 
Переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2018 року (ІІ черга) 

 
 

Орган місцевого 
самоврядування – 

переможець конкурсу 

 
Назва проекту 

Обсяг 
фінансування з 

обласного бюджету 
на впровадження 

 (тис. гривень) 
 

Баштанська районна рада Капітальний ремонт спортивного залу 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. О. Сизоненка, №56-а, в   
с. Новоолександрівка Баштанського 

району Миколаївської області 

144,794 

Мостівська сільська рада 
Доманівського району  

Відновлення фасаду корпусу № 1 
Мостівського НВК в с.Мостове 

Доманівського району Миколаївської 
області 

70,0 

  214,794 

 



Додаток  
до рішення Наглядової ради  

 
Переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2018 року (І черга) 

 
 

Орган місцевого 
самоврядування – 

переможець конкурсу 

 
Назва проекту 

Обсяг 
фінансування з 

обласного бюджету 
на впровадження 

 (тис. гривень) 
 

Арбузинська селищна рада  Капітальний ремонт по відновленню 
благоустрою прилеглої території 

пам’ятника воїнам АТО, розташованого 
на перехресті вул. Шевченка та пров. 

Каштановий смт Арбузинка             
(І черга) 

200,0 

 
 

Капітальний ремонт по відновленню 
благоустрою прилеглої території 

пам’ятника воїнам АТО, розташованого 
на перехресті вул. Шевченка та пров. 

Каштановий смт Арбузинка             
(ІІ черга) 

197,765 

 Капітальний ремонт по відновленню 
благоустрою прилеглої території 

пам’ятника воїнам АТО, розташованого 
на перехресті вул. Шевченка та пров. 

Каштановий смт Арбузинка             
(ІІІ черга) 

200,0 

Березнегуватська районна 
рада 

 

Майстерня розвитку творчої 
особистості 

200,0 

Вознесенська міська рада 
 

Оновлення Вознесенського НВК «ЗОНЗ 
І-ІІІ ст.-ДНЗ» №3 із застосуванням 
енергозберігаючих технологій 

90,0 

Вознесенська районна рада  
 

Сучасний спортивний майданчик- 
інвестиція в майбутнє наших дітей 

63,1 

Прибужанівська с/р 
Вознесенського р-ну  

 

Світлий вечір –привабливе та безпечне 
село (Капітальний ремонт ліній 
зовнішнього освітлення по вулиці 

Садова, вул.Нова, вул.Сонячна від КТП 
542 в с. Тімірязєвка   Вознесенського 

району Миколаївської області 

75,0 

 Якісне вуличне освітлення – запорука 
безпеки та ознака добробуту!  

(Капітальний ремонт ліній зовнішнього 
освітлення по вулиці Шевченка та 

70,184 



вулиці Космонавтів у селі Дмитрівка   
Вознесенського району Миколаївської 

області) 
 Школа – наш дім, нам комфортно у нім. 

(облаштування входу до будівлі 
Дмитрівської ЗОШ І-ІІ ступенів) 

32,556 

 Здоров’я дитини – найкраща інвестиція 
( капітальний ремонт їдальні 

Прибужанівської ЗОШ Вознесенського 
району 

149,499 

 Вчимося жити по-новому (Придбання 
обладнання та інвентарю в 

Новосілківському ЗДО «Сонечко») 

41,171 

 Якісна освіта – запорука успіху 
(Оновлення кабінету інформатики у 
Яструбинівському ЗЗСО І-ІІІ ст.) 

46,095 

Дорошівська с/р 
Вознесенського р-ну 

«Щоб малятам було тепло» (Поточний 
ремонт системи опалення з метою 
поліпшення енергоефективності в 

закладах дошкільної освіти 
Дорошівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської 
області) 

50,0 

Новомиколаївська 
сільська рада Вітовського 

району  

«Майбутнє, яке наповнюються світлом» 164,712 

 Поточний ремонт вуличного освітлення 
вул.Першотравнева в с.Костянтинівка» 

 

85,573 

Білозірська сільська рада  
Вітовського району 

Поточний ремонт зупиночних 
комплексів по вул. Соборна, 39-40 та 
вул. Соборна, 98-100 в с.Білозірка 

Вітовського району 

70,939 

 «Майбутнє, яке наповнюється 
світлом»(реконструкція вуличного 
освітлення провул. Механічний, 
вул.Шевченка, вул. Академіка 

Решитньова, провул Сонячний, вул. 
Ювілейна (від ТП -84) в с.Білозірка 
Вітовського району Миколаївської 

області) 
 

139,276 

Баштанська міська рада  
 

STEAM – студія і інноваційна науково-
технічна система навчання 

82,410 

Інгульська сільська рада 
Баштанського району 

 

«Здоров’я дітей – здоров’я нації» 
Встановлення спортивного майданчика 

 

99,0 



Мостівська с/р 
Доманівського р-ну  

 

Поточний ремонт ліній вуличного 
електроосвітлення в с.Мостове 

Доманівського району Миколаївської 
області з використанням сучасних 
енергоефективних технологій 

200,0 

Калинівська сільська рада 
Єланецького району 

Вода - це життя - закупівля башт 
Рожновського для забезпечення 
ефективного використання 

водопровідної мережі та покращення 
безперебійної подачі води в с. 

Калинівка, Уральське Єланецького 
району Миколаївського району 

200,0 

Маложенівська сільська 
рада Єланецького району 

Доступна вода в кожну оселю - 
придбання водонапірної башти 
Рожновського в с. Маложенівка 

Єланецького району Миколаївської 
області 

100,0 

Бузька сільська рада 
Новоодеського району 

 

Створення сімейного парку «Одна 
родина» в Бузькій сільській раді 

Новоодеського району 

100,0 

Гур’ївська сільська рада 
Новоодеського району  

 

Забезпечення в закладах культури 
с.Гур’ївка та Піски Гур’ївської сільської 

ради Новоодеського району 
комфортного температурного режиму ( 
придбання внутрішніх та зовнішніх 

блоків для обігріву) 

96,200 

 Придбання глядацьких крісел для 
будинку культури Гур’ївської сільської 

ради 

100,0 

Себинська сільська рада 
Новоодеського району  

 
 

Розвиток культури – розвиток нащадків 
(придбання внутрішніх та зовнішніх 
блоків для обігріву та стільців для 

сільського клубу Себинської сільської 
ради) 

51,0 

Антонівська сільська рада 
 Новоодеського району  

 
 

Сучасний дитячий майданчик 50,0 

Кам’янська сільська рада 
Очаківського району 

 

Капітальний ремонт частини приміщень 
сільського будинку культури по вулиці 

І.С.Шевченка у селі Кам’янка 
Очаківського району Миколаївської 

області 

200,0 



Лисогірська  сільська рада 
Первомайського району  

Тепла амбулаторія – якісні послуги 
населенню (поточний ремонт системи 

опалення амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с.Лиса 
Гора комунального підприємства 
«Первомайський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 
Первомайської районної ради 

Миколаївської області) 

 
78,349 

Первомайська районна 
рада  

 Поточний ремонт підлоги рекреацій в 
Мигіївській  ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул.Шкільна,1 в с Мигія 
Первомайського району Миколаївської 

області 

100,0 

 Поточний ремонт  бібліотеки та 
створення медіатеки із сучасними 

меблями та обладнанням у 
Підгороднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул.Шкільна,88 в смт Підгородна 
Первомайського району Миколаївської 

області 

150,0 

 Кисілівська с/р 
Снігурівського 

 району  
 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Садовій, вул.Гагаріна 

( від ТП-384) в с.Киселівка 
Снігурівського району Миколаївської 

області 

 
150,0 

 Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Бузкова в с.Киселівка 
Снігурівського району Миколаївської 

області 

87,979 

Кривоозерська районна 
рада 

Поточний ремонт танцювального залу 
КЗК «Кривоозерський районний 

будинок культури Кривоозерського 
району Миколаївської області» 

76,0 

 Заміна твердопаливного котла на 
енергозберігаючий Голосківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кривоозерської районної ради 

Миколаївської області 

80,0 

Володимирівська сільска 
рада Казанківського 

району 

Поточний ремонт вулиці Марії 
Павлової в с.Володимирівка 

Казанківського району Миколаївської 
області 

100,0 

  3976,808 
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