
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

2019 

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ 
ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 



АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Загальна вартість проекту – 1221000 грн. (3 черги)  
в т.ч. – з обласного бюджету – 597,765 грн. 

ПРОЄКТ«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ 
ТЕРИТОРІЇ  ПАМ'ЯТНИКА ВОЇНАМ АТО, РОЗТАШОВАНОГО НА ПЕРЕХРЕСТІ   

ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ПРОВ. КАШТАНОВИЙ СМТ.АРБУЗИНКА» 



БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКА РАЙОННА РАДА 

ПРОЕКТ «МАЙСТЕРНЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 2019» 

Березнегуватський РБК 

Загальна вартість проекту – 400 тис.грн. 
в т.ч.–з обласного бюджету – 200 тис.грн. 

Результатом реалізації проєкту  “Майстерня 
розвитку творчої особистості “  є створення  
якісної системи  надання позашкільних освітніх 
послуг, направлених на підвищення соціальної 
спроможності,  розвитку творчості дітей та 
учнівської молоді; зміцнення матеріально -
технічної бази позашкільного закладу освіти. 

Для проведення навчальних занять та виставки дитячих 
робіт гуртківців декоративно-ужиткового напряму придбано 
лобзиковий станок, двосторонні мольберти, напільні та 
настільні полички для вишивки, настільні станки для 
вишивки бісером, напольні полички для виробів  



Будинком дитячої творчості проведені 
заходи майстер-клас майстринь 
писанкарства та народної творчості 

З метою вивчення, збереження звичаїв, 
традицій,обрядів рідного краю, для 
фольклорного гуртка та проведення планових 
заходів придбано українські національні 
костюми, сценічне взуття, реквізити, аудіо та 
оргтехніку.  



ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА РАДА 
ПРОЕКТ «СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК – 

ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ» 
Відкриття спортивного майданчика «WorkOut» 

в селі Таборівка Бузької об’єднаної 
громади на території місцевої школи 
відкрито сучасний спортивний 
майданчик «WorkOut». Завдяки 
злагодженій співпраці районної 
та місцевої влади вдалося  
реалізувати велику справу 
для дітей. 
На відкриття спортивного майданчика 
завітали:  
депутат Миколаївської обласної ради 
Григорій Ташлик,  
голова Вознесенської райради Іван Бурдін,  
керуючий справами викапарату районної 
ради Іван Білоконь,  
перший заступник голови 
райдержадміністрації, в.п. 
райдержадміністрації Тетяна Панова,  
депутати районної ради Ігор Копієвський та 
Анатолій Савченко, Бузький сільський голова 
Юрій Заволока,  
директор КУ «ВРЦОЗО» 
 Віра Костенко. 

Загальна вартість проекту – 132,8 тис.грн.   
в т.ч. – з обласного бюджету – 63,1 тис.грн. 



ПРИБУЖАНІВСЬКА ОТГ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПРОЕКТ «ЯКІСНЕ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ –  
                         ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ТА ОЗНАКА ДОБРОБУТУ!» 

Загальна вартість проекту – 138834,48 грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 69417,24 грн. 

Мета: капітальний ремонт зовнішнього 
освітлення по вулицях Шевченка і 
Космонавтів с.Дмитрівка» 



ПРИБУЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПРОЕКТ «СВІТЛИЙ ВЕЧІР –ПРИВАБЛИВЕ І БЕЗПЕЧНЕ СЕЛО!» 

Загальна вартість проекту – 150005  грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 75000  грн. 

Мета: капітальний ремонт 
ліній вуличного освітлення 
по вулицях Садова, Нова, 
Сонячна  с.Тімірязєвка» 



БІЛОЗІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ 

Загальна вартість проекту – 278, 553 тис.грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 139,276 тис.грн. 

Проєкт «МАЙБУТНЄ,  
ЯКЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ СВІТЛОМ!» 

Загальна вартість проекту – 199,932 тис.грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 70,393 тис.грн. 

Проєкт «ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
ЗУПИНОЧНИХ КОМПЛЕКСІВ» 



ІНГУЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ 
Проєкт  «ЗДОРОВ’Я  НАЦІЇ – ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ»  
ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА 

Загальна вартість проекту – 198  тис.грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 99  тис.грн. Завдяки проекту : 

створено комфортні 
умови для 

функціонування 
освітнього закладу, 

проведення занять з 
фізичної культури та 

спорту; 

вирішено проблеми 
збереження здоров’я 

підростаючого 
покоління, зайнятість 
учнівської молоді та 

населення; 

з’явилася можливість 
займатися спортом 

всіх бажаючих жителів 
с. Інгулка. 



Проєкт  «ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
ЛІНІЙ ВУЛИЧНОГО 

ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ В 
С.МОСТОВЕ ДОМАНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СУЧАСНИХ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»ВСТАНОВЛЕННЯ 
СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА» 

Проєкт «ВІДНОВЛЕННЯ ФАСАДУ 
КОРПУСУ № 1 МОСТІВСЬКОГО 

НВК В С.МОСТОВЕ 
ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МОСТІВСЬКА ОТГ 

Виділено  
з обласного бюджету  - 200,0  тис.грн. 

Виділено 
з обласного бюджету  - 70,0  тис.грн. 



Проєкт  «СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК» 

. 

АНТОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Загальна  
сума проекту – 100,0 тис. грн.,  
в т.ч. з обласного бюджету  - 50 тис.грн. 



Загальна  
сума проекту –  
 
192,44 тис. грн.,  
 
в т.ч. субвенція  
з обласного бюджету  - 
 
 96,2 тис.грн. 

ГУР’ЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Проєкт “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ с. ГУР’ЇВКА ТА с. ПІСКИ 
ГУР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ КОМФОРТНОГО 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ 
 (придбання внутрішніх та зовнішніх блоків для обігріву) 



Загальна  
сума проекту –  
 
200,0 тис. грн.,  
 
в т.ч. субвенція  
з обласного бюджету  - 
 
 100,0 тис.грн. 

ГУР’ЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Проєкт “ПРОЕКТ “ПРИДБАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ КРІСЕЛ ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
ГУР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ” 



Загальна  
сума проекту –  
 
102,25 тис. грн.,  
 
в т.ч. субвенція  
з обласного 
бюджету  - 
 
 51 тис.грн. 

СЕБИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Проєкт “РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ – РОЗВИТОК НАЩАДКІВ  
(придбання внутрішніх та зовнішніх блоків для обігріву 

 та стільців для сільського клубу Себинської сільської ради)” 
” 



Загальна  
сума проекту –  
 
199,886 тис. грн.,  
 
в т.ч. субвенція  
з обласного 
бюджету  - 
 
 99,943 тис.грн. 

БУЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Проєкт “СТВОРЕННЯ СІМЕЙНОГО ПАРКУ «ОДНА РОДИНА»  
В БУЗЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ”  



КАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

капремонт танцювальної зали (укладення керамічної 
плитки, штукатурка стін, ремонт стелі, придбання люстри, 

встановлення конвекторів, встановлення метало 
пластикових дверей); 

капремонт санвузлів (встановлення унітазів, пісюарів, 
умивальників, змішувачів, підведення водопостачання, 

укладання керамічної плитки, встановлення метало 
пластикових дверей);  

ремонт кабінетів- переодягальні для танцювальних груп та кабінету 
завідуючої сільським клубом ( придбано меблеву стінку, дзеркала, 

вішаки, встановлення метало пластикових дверей); 

зроблено капітальний ремонт водостічної 
системи 

Проєкт  «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ СІЛЬСЬКОГО 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ПО ВУЛИЦІ І.С.ШЕВЧЕНКА У СЕЛІ КАМ’ЯНКА 
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Загальна вартість проекту – 1310,685 тис.грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 200,0 тис.грн. 



КИСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Загальна   вартість проекту – 283,436 тис. грн.,  
в т.ч. з обласного бюджету  - 150,0 тис.грн. 

Зовнішнє освітлення  
по вулиці Шеченка  
в с.Киселівка 

Проєкт «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ.САДОВІЙ, 
ВУЛ.ГАГАРІНА ( від ТП-384) В С.КИСЕЛІВКА СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 



Проєкт  «ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТ ТАНЦЮВАЛЬНОГО 

ЗАЛУ КЗК 
«КРИВООЗЕРСЬКИЙ 

РАЙОННИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ 

КРИВООЗЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ»» 

Проєкт «ЗАМІНА 
ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 
НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ 

ГОЛОСКІВСЬКОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

КРИВООЗЕРСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МОСТІВСЬКА ОТГ 

Виділено  
з обласного бюджету  - 76,0  тис.грн. 

Виділено 
з обласного бюджету  - 80,0  тис.грн. 



Володимирівська 
сільська рада уклала 
договір на виконання 
поточного ремонту 15 
листопада 2019 року з 
ФОП Антонян А.Б., який 
виконав поточний 
ремонт дорожнього 
покриття вулиці площею 
310 кв.м використавши 
199 287,00 грн., 
що складає 99,6% 
від загального  
бюджету проекту.  

 Мета проекту - це підвищення безпеки руху,  
сприяння благоустрою населеного пункту та 
соціально-економічному розвитку громади.  

«ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ МАРІЇ ПАВЛОВОЇ В С. ВОЛОДИМИРІВКА  
КАЗАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Виділено 
з обласного бюджету  - 100,0  тис.грн. 

ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАЗАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
проєкт 

ДО 

ПІСЛЯ 

310 кв.м 
199287 грн. 



Проєкт «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ 
 ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ПО ВУЛ. О. СИЗОНЕНКА, №56-А, В   С. НОВООЛЕКСАНДРІВКА 
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Виділено 
з обласного бюджету  - 144,794 тис.грн. 

ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАЗАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

Стан спортзалу 
 до ремонту 

Стан  
спортзалу 
після  
ремонту 



Проєкт «ЩОБ МАЛЯТАМ БУЛО ТЕПЛО» Виділено 
з обласного бюджету  - 50 тис.грн. 

ДОРОШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

У Дорошівському ЗДО «Малятко» замінено всі старі регістри на нові 
енергоефективні радіатори. 

Проект направлений на тепло- і енергозбереження, 
покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей і 
працівників у закладах дошкільної освіти Дорошівської 
сільської ради. Система опалення будівель зношена, що 
спричиняє втрати тепла, значних витрат палива та коштів на 
енергоносії. 
Наразі проведені роботи із заміни радіаторів, шпаклювання 
та фарбування стін, де були встановлені старі регістри. 



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 1. Титульний лист. 

 2. Проектна заявка згідно із встановленим зразком. 

 3. Кошторис витрат за проектом. 

 4. Лист на ім’я голови Миколаївської обласної ради від органу місцевого 
самоврядування – суб’єкта подання проекту. 

 5. Лист на ім’я голови Наглядової ради конкурсу з рекомендаціями місцевої 
експертної групи про схвалення та підтримку проекту. 

 6. Копія протоколу районного форуму місцевого розвитку про розгляд та 
підтримку проектної заявки. 
  7. Протоколи засідання/зборів територіальної громади, громадської 
організації про обрання проблеми для вирішення у рамках конкурсу, 
затвердження бюджету проекту та обсягів співфінансування. 

8. Детальна інформація щодо об’єкта впровадження: 
- пояснювальна записка;   
- креслення (у разі необхідності); 
- дефектний акт;  
- проектно-кошторисна документація; 
- фото об’єкта (фасади будівлі з чотирьох боків, фото окремих проблемних місць);  
- календарний графік проведення робіт та фінансування. 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

Конкурсанти подають до обласної ради заявку і пакет конкурсних документів 
за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 22, ІІІ поверх, каб.323 



ФІНАНСУВАННЯ 

БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ 
щороку затверджується 
під час прийняття, або 
коригування обласного 

бюджету 

На конкурс приймаються 
проекти, у яких 
передбачається 

фінансування з місцевих 
бюджетів в обсязі  

не менш як 50 відсотків  
від їх загальної вартості  
(з будь-яких джерел, не 
заборонених чинним 

законодавством). 
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