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MHKOJIAIBCbKA OEJIACHA P A,[J;A 

HAr JIH)];O BA P A)];A 
o6JJacuoro lll,Opiquoro KOHKypcy npoeKTiB Ta nporpaM po3BHTKY Micu.esoro 

C3MOBpH.l1.YB3HHH 

PIIIIEHHH 

09 qepBH51 2020 poKy M11KoJia'iB 

flpo Bl13HaqeHH51 rrepeMO)l(U.iB w:opi"lfHOfO o6JiaCHOfO . . 
KOHKypcy rrpoeKTlB Ta rrporpaM p03Bl1TKY MlCU:eBoro 
caMOBp51,n:yBaHH51 2020 poKy 

Po3rJI51HYBIIIM Ta 06roBopttBIII11 rrpoeKTH, rro,n:aHi y-qacH11KaM11 w:opiqHoro 
o6JiacHoro KOHKypcy rrpoeKTiB Ta rrporpaM po3BMTKY Micu.esoro caMoBp51,n:ysaHH51 
y 2017 pou.i, Ha rri,n:cTaBi IlOBHOBa)l(eHb, B.ll3HaqeHl1X rryHKTOM 4.3 floJIO)l(eHH51 rrpo 
ITop51,n:oK rrpoBe,n:eHH51 w:opi"lfHoro o6Jiacttoro KOHKypcy rrpoeKTiB Ta rrporpaM 
po3BMTKY Micu.esoro CaMOBp51,n:yBaHH51, 3aTBep.n:)l(eHoro piIIIeHH51M o6JiaCHOl pa.n:11 
si.n: 26 qepBH51 2012 po Ky M!2 l ( 3i 3MiHaMH ), HarJI51.I1:0Ba pa.n:a 

Bl1PIWJ1JIA: 

1. B113HaT11 rrepeMO)l(1J.51MM w:opiqHoro o6JiacHoro KOHKypcy rrpoeKTiB Ta 
rrporp.aM po3BMTKY Micu.esoro caMosp51,n:ysaHH5I 2020 poKy rrpoeKTH, 3a3HaqeHi y 
.n:o,n:aTKY .n:o 11,bOfO piIIIeHH51, ):(JI51 cpiHattcyBaHH51 51KMX B o6JiaCHOMY 6JO,n:)l(eTi Ha 
2020 piK rrepe.n:6a"lfetto si.n:rroBi,n:Hi KOIIITH (.n:o.n:aeTbC51). 

2. ImpopMa11.i10 rrpo rrepeMO)l(U.iB po3MicTMTH Ha ocpiu.ii1HoMy se6-cai1Ti 
MttKOJiai'BcbKO'i o6JiacHo'i pa.n:11. 

3. KottTpOJib 3a BHKOHaHH51M U.boro p1IIIeHH5I rroKJiaCTH Ha ceKpeTap51 

HarJI51.I1:0Bo'i pa,n:tt. 

f oJioBa HarJI51,n:oso'i pa.n:tt B.MOCKAJIEHKO 



   

Додаток до 

рішення 

Наглядової 

ради  

    

 з/п 
Назва проєкту 

  

Обсяг субвенції 

на 2020 рік                  

(всього) 

У тому числі: 

видатки 

спожива-

ння  

видатки 

розвитку 

 Арбузинський район 

Арбузинська ОТГ  
   

1. 

«Капітальний ремонт елементу благоустрою 

(фонтану) скверу на розі вулиці Центральної та 

провулку Торгівельному в смт.Арбузинка 

Арбузинського району Миколаївської області (І 

черга)»   

400,0 
 

400,0 

2. 

«Капітальний ремонт елементу благоустрою 

(фонтану) скверу на розі вулиці Центральної та 

провулку Торгівельному в смт.Арбузинка 

Арбузинського району Миколаївської області (ІІ 

черга)»  

400,0 
 

400,0 

 
Баштанський район 

Привільненська с/рада 

 

   

3. 

«Капітальний ремонт системи опалення 

системи опалення будинку культури по 

вул.Перемоги, 244 в селі Привільне 

Баштанського району Миколаївської області» 

300,0 
 

300,0 

 

Березнегуватський район 

Березнегуватська районна рада 

 

   

4. 

«Зміцнення матеріально-технічного стану 

районної дитячої оздоровчої бази відпочинку 

ім.М.В.Башкірова в с.Біла Криниця 

Березнегуватського району Миколаївської 

області шляхом придбання меблів та інвентарю» 

299,800 299,800 
 

5. 

Братський район 

Новомар’ївська сільська рада 

«Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 

навчального закладу «Джерельце», 

розташованого за адресою вул.Центральна 33/1, 

с.Миролюбівка Братського району 

Миколаївської області  

350,00 350,0 
 



 Вознесенський район    

6. 
Вознесенська районна рада 

«Спорт – це модно, це сучасно, це здорово!» 

94,8  94,8 

 Прибужанівська сільська рада    

7. 

«Вода у кожен дім» (Капітальний ремонт 

водонапірної вежі «Рожновського» в 

с.Прибужани Вознесенського району 

Миколаївської області)  

209,80  209,8 

8. 

«Вогник у майбутнє!» (капітальний ремонт ліній 

вуличного освітлення по  ул.Поляшко від КТП 

№259, в с.Прибужани Вознесенського р-ну 

Миколаївської області)  

91,80  91,8 

9. 

«Якісна освіта – запорука успіху.  

Комп’ютерний клас майбутнього» (оновлення 

кабінету інформатики в Новосілковській ЗОШ І-

ІІІ ступенів Вознесенського району 

Миколаївської області  

60,165 1,525 58,640 

10 

Дорошівська с/ рада 

«Спортивна громада – здорова країна». 

Сторення спортивного майданчика для 

відновного лікування та оздоровлення сільських 

жителів в с.Дорошівка Вознесенського району 

Миколаївської області 

70,00 
 

70,0 

  
Вітовський район 

   

  Первомайська селищна рада 
   

11. 

«Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

Миру, вул.Виробнича (від ТП 114) в с.Квітневе 

Вітовського району Миколаївської області»  

165,412 
 

165,412 

12. 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по  

вул.Шевченко,  вул.Новобудівна (від ТП 298) в 

с.Засілля Вітовського району Миколаївської 

області» 

128,990 
 

128,990 

13. 

Білозірська сільська рада 

«Поточний ремонт зупиночних комплексів по  

вул. Соборна, 95-97 та по  вул. Соборна, 135-137 

в селі Білозірка Вітовського району 

Миколаївської області»  

139,992 139,992 
 

14. 

Доманівський район 

Мостівська сільська рада 

«Облаштування пришкільної території 

Мостівського НВК по вул.Степова, 60, в 

с.Мостове Доманівського району Миколаївської 

області» 

400,00 400,0 
 



 
Єланецький район 

Калинівська ОТГ 

 
  

15.  

«Впорядкування території парку в с.Калинівка. 

Укладення тротуарної плитки 
 

266,0 266,0   

16.  

Придбання та встановлення вуличних ліхтарів 

на сонячних батареях для облаштування 

«Скверу відпочинку» в селі Маложенівка 

Єланецького району Миколаївської області    

105,00 105,0 
 

17. 

Придбання обладнання для облаштування 

харчоблоків дитячих садків в с.Маложенівка та 

с.Кам’янка  

140,0 140,0 
 

18.  
Облаштування сільської обрядової зали в 

с.Маложенівка  

105,00 105,0 
 

 19. 

Казанківський район 

Казанківська селищна рада 

«Встановлення нового сучасного світового 

обладнання на сцені Казанківського районного 

будинку культури» 

 

210,00 
 

210,0 

20. 

Миколаївський район     

Миколаївська районна рада  

«Підвищення якості медичного обслуговування 

в КНП Миколаївська ЦРЛ Миколаївської 

районної ради шляхом придбання медичного 

обладнання»   

293,30  293,3 

21. 

Михайлівська сільська рада  

 

   

«Європейський харчоблок для Михайлівської 

школи діточок. Придбання будівельних 

матеріалів для харчоблоку та шкільної їдальні 

Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Набережна, 1а в с.Михайлівка Миколаївського 

району Миколаївської області»  

142,0 142,0  

22. 

«Придбання будівельних матеріалів для 

ремонту підлоги коридорів в Михайлівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.. Набережна, 1а в 

с.Михайлівка Миколаївського району 

Миколаївської області»  

142,0 142,0  

23. 

Степівська сільська рада    

«Система автоматизованої пожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежну в 

приміщеннях Степівського дошкільного 

навчального закладу за адресою: Миколаївська 

область, Миколаївський район, с.Степове,               

вул. Молодіжна, 17 Б. 

252,055 252,055  

24. Новобугський район 
   



Новобузька районна рада  

Капітальний ремонт даху Майорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по вул. 

Шкільна, 1, в с. Майорівка, Новобузького 

району Миколаївської області 

200,386  200,386 

25. 

 «Поточний ремонт в приміщеннях 

Новобузького районного інклюзивно-

ресурсного центру та встановлення 

опалювальної системи»   

200,00 200,0  

 26. 

Новобузька міська рада 

«Облаштування спортивно-ігрового 

майданчику на території Новобузької міської 

ради в Країні Чудес»   

182,0 
 

182,0 

Вільнозапорізька ОТГ    

27. 

«Розквітай садок дитячий» (капітальний  

ремонт з облаштування ДНЗ «Зернятко» у 

будівлі Новохристофорівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів»  

74,446  74,446 

28. 

«Якісне харчування – запорука здоров’я 

дитини”   

209,999  209,999 

 Новоодеський район  
  

29. 

Дільнична сільська рада 

«Майданчик для спорту, розвитку дітей та 

молоді в Дільничій сільській раді 

Новоодеського району Миколаївської області» 

133,597  133,597 

 Бузька сільська рада    

30. 

«Покращення матеріально-технічної бази 

Бузького будинку культури шляхом придбання 

внутрішніх та зовнішніх блоків для обігріву та 

заміни на металопластикові вікна та двері, що 

знаходяться за адресою: с.Бузьке Новоодеського 

району Миколаївської області»  

209,936  209,936 

31. 

«Покращення спортивної інфраструктури 

Бузької сільської ради Новоодеського району 

Миколаївської області шляхом придбання 

тренажерної площадки та альтанок»   

207,771  207,771 

32. 

Очаківський район 

Кам’янська сільська рада 

«Заміна передньої частини вікон сільського 

будинку культури в с.Кам’янка”  

90,056 90,056  

 Первомайський район  
  



 

 Лисогірська сільська рада    

33. 
«Волейбол – гра для всіх» (проведення 

реконструкції волейбольного майданчика) 

266,0  266,0 

 

«Через спортивний рух – до здорової громади» 

(проведення опалення з придбанням 

спортивного обладнання у спортивний клуб 

«Атлант-Н»)   

118,781  118,781 

34. 

Снігурівський район 

Снігурівська районна рада 

   

 

«Придбання системи доочистки питної води 

для потреб Новокиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів по  

ул.. Степова, 22 с.Новокиївська, Снігурівського 

району Миколаївської області  

42,00  42,0 

 Широківська сільська рада    

35. 

«Капітальний ремонт покриття доріжок 

Червонодолинського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) в с.Червона Долина по 

вул.Силікатна, 18а Снігурівського району 

Миколаївської області»   

149,029 

 

  

36. «Капітальний ремонт приміщень харчоблоку 

ДНЗ в с.Новопетрівка по вул.Центральна, 48а 

Снігурівського району Миколаївської області 

  

149,885 

 

  

    
   



   
 
 

Проектні пропозиції, подані у 2020 році 
 на щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 
№ 
з/п 

Суб’єкт подання, кількість проектів Загальна сума, 
тис. грн. 

Всього по 
району  

 Арбузинський район 
 

  

Арбузинська селищна рада 
 

1200,0 1200,0 

«Капітальний ремонт елементу благоустрою 
(фонтану)скверу на розі вулиці Центральної та 
провулку Торгівельному в смт Арбузинка 
Арбузинського району Миколаївської області 
(І черга)» 

400,0  

«Капітальний ремонт елементу благоустрою 
(фонтану)скверу на розі вулиці Центральної та 
провулку Торгівельному в смт Арбузинка 
Арбузинського району Миколаївської області 
(ІІ черга)» 

400,0  

Капітальний ремонт покриття алеї 
(благоустрій)по вулиці Центральнав  в смт 
Арбузинка Арбузинського району Миколаївської 
області            

400,0  

 Арбузинська районна рада  84,0 

«Заміна віконних прорізів у відділеннях КНП 
«Арбузинська центральна районна лікарня» 

Арбузинської районної ради» 

84,0  

Новоселівська сільська рада 
 

 597,324 

Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення в селі Новоселівка Арбузинського 

району Миколаївської області        

197,324  

Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення в селі Воля Арбузинського району 

Миколаївської області        

200,0 

Капітальний ремонт мережі вуличного 
освітлення в селі Мар’янівка Арбузинського 

району Миколаївської області        

200,0 

Благодатненська сільська рада  494,106 494,106 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Благодатне Арбузинського району 
Миколаївської області по вулицям  Набережна, 
Коцюбинського та Польова від КТП -122»

193,119  

«Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Благодатне Арбузинського району 
Миколаївської області по вулицям  Миру, Орлова 
та Лісова від КТП -122» 

197,99 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 
Благодатне Арбузинського району 
Миколаївської області по вулиці Сєвєрная від 
КТП -365» 

102,997 



 
Любоіванівська  сільська рада 

 «Реконструкція водопровідної мережі по вулиці 
Молодіжна та Миру в селі Любоіванівка 
Арбузинського району Миколаївської області» 

208,969 208,969 

 
 Баштанський р-н    

Баштанська міська рада  1725,366 1725,366 
 «Спортивно-ігровий простір для вихованців 

Баштанського ЗДО (ясла-садок) №4 
«Дюймовочка» 

325,305  

 «Збережемо тепло для дітей» 209,0  

 «Створення інформаційно-культурного, 
туристичного простору на базі комунальної 
установи Баштанський краєзнавчий музей»

393,986  

 «Робототехніка та моделювання у школі як 
елемент STEM-освіти» 

267,135  

 «Оновлення пострадянського харчоблоку 
Баштанського ЗДО «Ягідка» 

144,66  

 «Модернізація харчоблоків закладів освіти села 
Явкине Баштанського району Миколаївської 
області» 

185,275  

 «Впровадження нової технології документообігу 
в процес діяльності Баштанської міської ради» 

 

200,005  

 Лоцкинська сільська рада 803,149 803,149 
«Ігровий майданчик в с.Перемога Баштанського 
району Миколаївської області Лоцкинської 
сільської ради» 

55,489  

«Капітальний ремонт частини приміщення 
Новоолександровської сільської ради по 
вул.Сизоненка №47а» - створення центру 
дозвілля 

347,66 

 «Капітальний ремонт частини приміщення 
закладу дошкільної освіти» 

400,0  

 Привільненська сільська рада 
«Капітальний ремонт системи опалення будинку 
культури по вул.Перемоги, 244 в селі Привільне 
Баштанського району Миколаївської області» 

 

300,0 300,0 

 Березанський район   
Коблевська с/р 

«Придбання ультразвукової діагностичної 
системи експертного класу для організації 

сучасної діагностики в КНП « ЦПМСД 
«Коблеве» Коблівської сідльської ради»  

 

395,0 395,0 

 Березнегуватський район  408,87 
Березнегуватська районна рада 

«Зміцнення матеріально-технічного стану 
районної дитячої оздоровчої бази відпочинку 
ім.М.В.Башкірова в с.Біла Криниця 
Березнегуватського району Миколаївської 
області шляхом придбання меблів та інвентарю»

299,8  



 

Калузька сільська рада 
«Створення подвір’я щасливого дитинства. 
Покращення матеріально-технічної бази 
Калузького ДНЗ «Пролісок» Березнегуватського 
району Миколаївської області»

109,070  

 Вознесенська міська рада  
«Тепло і затишок у класах і коридорах – здорові 

діти у Вознесенській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по 
вул.Центральна, 6-а м.Вознесенськ 

Миколаївської області»

139,437 139,437 

Вознесенський район   
Вознесенська районна рада 

«Спорт – це модно, це сучасно, це здорово!
94,8 94,8 

Прибужанівська с/р Вознесенського р-ну  
 

 1327,314 

 «Освітлення вулиць  не розкіш, а життєво 
необхідна послуга!» (капітальний ремонт ліній 
зовнішнього освітлення в с. Манне по 
вул.Шкільна, Зелена, Кожедуба від ТП №345 
Вознесенського району Миколаївської області)

143,0  

 «Вогник у майбутнє!» (капітальний ремонт ліній 
вуличного освітлення по вул.Поляшко від КТП 
№259, в с.Прибужани Вознесенського району 
Миколаївської області) 

91,8 

 «Освітлення вулиць – запорука безпеки 
життєдіяльності громади» ((капітальний ремонт 
ліній зовнішнього освітлення в с. Нове  
вул.Дружби від КТП №375 Вознесенського 
району Миколаївської області)

107,950 

 «Якісна освіта –запорука успіху. Комп’ютерний 
клас майбутнього» (оновлення кабінету 
інформатики в Новосілковській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Вознесенського району Миколаївської 
області» 

60,165 

 «Сучасні вікна –тепла школа-здорові діти» ( 
закупівля енергозберігаючих вікон та матеріалів 
для їх облаштування в Мартинівській ЗЩОШ І-
ІІІ ступенів Вознесенського району 
Миколаївської області) 

180,546 

 «Вода у кожен дім» (Капітальний ремонт 
водонапірної вежі «Рожновського» в 
с.Прибужани Вознесенського району 
Миколаївської області) 

209,800 

 «Ми за чисте довкілля!» (закупівля контейнерів 
для збору ТПВ та сортованого сміття в 
с.Прибужани та Мартинівське Вознесенського 
району Миколаївської області)

130,250 

 «Комфортне приміщення для фітнесу» (ремонт 
приміщень в центрі дозвіллі та заміна вікон і 
дверей кімнат) 

49,745 

 «Забезпечення протипожежного захисту – 
збереження життя людей» (поточний ремонт. 

354,058 



Автоматична система пожежної сигналізації та 
система оповіщення в приміщеннях будівлі 
Тімірязєвської ЗОШ І-ІІІ ст. Вознесенського 
району Миколаївської області)

 Бузька сільська рада  293,17 
«Спорт –як здоровий спосіб життя» 155,480  

«Відпочивай спортивно»  
 

137,690 

 Дорошівська с/р   419,4 

«Смачного. малюк! (поточний ремонт та 
придбання нового обладнання для харчоблоку 
Щербанівського ДНЗ «Світлячок» 

118,4  

 «Назустріч людям» капітальний ремонт 
зовнішнього освітлення по вул.Шевченко в селі 
Шевченко Дорошівської сільської ради» 

112,0 

 «Культура. За лаштунками» (придбання меблів, 
оплата послуг для проведення поточного ремонту 
та освітлення сцени в закладах культури 
Дорошівської сільської ради Вознесенського 
району»  

80,5 

 «Спортивна громада – здорова країна» Створення 
спортивного майданчика для відновного 
лікування та оздоровлення сільських жителів в 
селі Дорошівка Вознесенського району 
Миколаївської області» 

70,0 

 «Крок до лікаря» (поточний ремонт фасаду та 
сходів будівлі комунальної власності соціального 
призначення за адресою с.Дорошівка 
вул.Лісова,11) 
 

38,5 

 Олександрівська селищна рада 412,945 412,945 

 «Оновлення фасаду школи – вимога сучасності» 241,805  

 «Сучасна шкільна їдальня» 171,140  

 Вітовський район   
Первомайська селищна рада  438,618 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Миру, вул.Виробнича (від ТП 114) в 
с.Квітневе Вітовського району Миколаївської 
області» 

165,412  

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко, вул.Новобудівна  (від ТП 298) в 
с.Засілля Вітовського району Миколаївської 
області» 

128,990  

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Центральна, пров Фізкультурний  (від ТП 
122) в смт Первомайське Вітовського району 
Миколаївської області» 

144,216  

Білозірська сільська рада 
«Поточний ремонт зупиночних комплексів по 
вул.Соборна, 95-97 та по вул Соборна, 135-137 в 
селі Білозірка Вітовського району Миколаївської 
області» 

139,992 139,992 



 
 
 

Воскресенська селищна рада 
«Реконструкція вуличного освітлення вул. 
Бойка-Блохіна (від ТП-160) в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області» 

 

289,291 289,291 

 Галицинівська сільська рада   763,386 
« Осередок культурного дозвілля при 

Лупарівській ЗОШ» 
 

378,3  

«Новий фельдшерсько –акушерський пункт і 
філія Центру освіти дорослих у селищі Степова 

Долина» 

385,086 

 Доманівський район  
 

  

 Прибузька сільська рада  
«Поточний ремонт покрівлі Будівлі спортзалу в 

с.Богданівка Доманівського району» 
 

400,0 400,0 

 Мостівська с/р Доманівського р-ну   1089,855 
 «Облаштування сучасних ігрових майданчиків у 

Лідіївському ДНЗ та Мостівському НВК 
Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області»

197,575  

 «Облаштування пришкільної териоторії 
Мостівського НВК по вул.Степова, 60 в 
с.Мостове Доманівського  району Миколаївської 
області» 

400,0 

 « Модернізація стадіону в с.Мостове по вул. 
Гетьмана Мазепи Мостівської сільської ради 
Доманівського  району Миколаївської області

123,9 

 «Капітальний ремонт водонапірної вежі в 
с.Миколаївка Мостівської сільської ради 
Доманівського  району Миколаївської області»

133,380 

«Покращення матеріально- технічної бази 
харчоблоків закладів дошкільної освіти 
Мостівської сільської ради 

 

120,0 

«Придбання господарчих товарів та будівельних 
матеріалів для проведення поточного ремонту 
спортивної зали Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Мостівської сільської ради 
Доманівського  району Миколаївської області 
 

115,0 

Єланецький район  
 

 277,285 

 Єланецька районна рада   
«Створення сучасних зон інклюзивного 

освітнього простору для забезпечення права 
кожної дитини на освіту» 

97,285  

 «Дитячо-юнацька спортивна школа - 
територія спорту та здорового способу життя»

 

75,0  



 Калинівська с/р (ОТГ) 
«Сільський будинок культури- розвиток 

культури – джерело процвітання громади»

105,0 805,0 

 
Придбання та встановлення вуличних ліхтарів на 

сонячних батареях для облаштування «Скверу 
відпочинку» в селі Маложенівка Єланецького 

району Миколаївської області 
 

105,0  

 Облаштування сільської обрядової зали в 
с.Маложенівка Єланецького району 

Миколаївської області 

105,0  

 Придбання обладнання для облатування 
харчоблоків дитячих садків в с.Маложенівка та 
с. Кам’янка Єланецького району Миколаївської 

області 

140,0  

 Впорядкування території парку в с.Калинівка. 
Укладення тротуарної плитки. 

266,0  

 Сільський Будинок культури – розвиток 
культури- джерело процвітання громади – 

відновлення Будинку культури по вул. 
Шкільна,4 в с.Новоолександрівка Єланецького 

району Миколаївської області 
 

84,0  

 Казанківський район   
Казанківська районна рада 

«Встановлення нового сучасного світового 
обладнання на сцені Казанківського районного 

будинку культури»

210,0 210,0 

Володимирівська сільська рада 
 

 162,72 

«Заклад культури- осередок життя, розвитку та 
дозвілля громади» 

64,146  

«Здоровий спосіб життя – в громаду» 
 

43,134 

«Сучасна бібліотека – для сучасних дітей» 
 

55,440 

 Казанківська селищна рада  1782,092 
 «Придбання комплекту скейт-парку для смт 

Казанка» 
278,9  

 «Поточний ремонт покрівлі Будинку дитячої та 
юнацької творчості Казанківської селищної 
ради» 

279,402 

 «Поточний ремонт адміністративного 
приміщення Казанківської селищної ради для 
розміщення громадської організації 
«Казанківський районний союз ветеранів та 
учасників Антитерористичної операції»

167,936 

 «Придбання тренажерного обладнання для 
дитячої юнацької спортивної школи (ДЮСШ) 
Казанківської селищної ради»

234,012 

 «Придбання обладнання для харчоблоків у 
закладах освіти Казанківської селищної ради»

266,1  



 Придбання обладнання для дитячих майданчиків 
в с.Дмитро-Білівка, с.Дмитрівка, с.Михайлівка, 
С.Миколаївка, с.Троїцько-Сафонове, 
с.Великоолександрівка, с.Лагодівка, с-ще 
Новоданилівка»

280,2  

 Відновлення вуличного освітлення с.Троїцько-
Сафонове Казанківського району Миколаївської 
області» 

275,542  

 Кривоозерський район   
 Красненьківська сільська рада  598,567 
 «Капітальний ремонт лінії вуличного 

електроосвітлення по вул.Польова та Центральна  
від КТП 129 в селі Красненьке Кривоозерського 
району Миколаївської області»

299,800  

 «Капітальний ремонт лінії вуличного 
електроосвітлення по вул.Мічуріна та 
Красненьківська  від КТП 128 в селі Красненьке 
Кривоозерського району Миколаївської області»

298,767  

 Миколаївський район  239,3 
 Миколаївська районна рада  

«Підвищення якості медичного обслуговування в 
комунальному некомерційному підприємстві 
«Миколаївська районна центральна лікарні 
Миколаївської районної ради» шляхом 
придбання медичного обладнання» 
 

239,3  

 Михайлівська сільська рада  541,055 711,055 
«Європейський харчоблок для Михайлівської 
школи діточок. Придбання будівельних 
матеріалів для харчоблоку та шкільної їдальні 
Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по 
вул.Набережна, 1а в с. Михайлівка 
Миколаївського району Миколаївської області» 
 

142,0  

 «Придбання будівельних матеріалів для ремонту 
підлоги коридорів в Михайлівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів по вул.Набережна,1а с. Михайлівка 
Миколаївського району Миколаївської області»

142,0  

 «Європейський харчоблок для маленьких 
діточок. Придбання обладнання та кухонного 
інвентарю для харчоблоку Михайлівського 
закладу дошкільної освіти «Джерельце» 
Михайлівської сільської ради Миколаївського 
району Миколаївської області.

175,0  

 «Дитячий майданчик – місце щасливого 
дитинства» Встановлення сучасного і безпечного 
спортивного майданчика задля здорового та 
активного дитинства для вихованців 
Михайлівського закладу дошкільної освіти 
«Джерельце» Михайлівської сільської ради 
Миколаївського району Миколаївської області.

252,055  

 Новобузький район   
Новобузька районна рада  496,328 



«Поточний ремонт в приміщеннях Новобузького 
районного інклюзивно-ресурсного центру та 

встановлення опалювальної системи 

200,0  

«Капітальний ремонт даху Майорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по 
вул.Шкільна, 1, в с. Майорівка, Новобузького 
району Миколаївської області» 

296,328 

Новобузька міська рада 
«Облаштування спортивно-ігрового майданчику 
на території Новобузької міської ради в Країні 
Чудес» 

182,0 182,0 

Вільнозапорізька сільська рада (ОТГ)  284,445 
«Розквітай, садок дитячий» (капітальний ремонт 
з облаштування ДНЗ «Зернятко» у будівлі 
Новохристофорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів»

74,446  

 «Якісне харчування – запорука здоров’я дитини» 209,999 

 Новоодеський район    
  

Новоодеська районна рада  
 

  
336,4 

«Поточний ремонт покрівлі спортивного залу 
дитячо-юнацької спортивної школи важкої 
атлетики за адресою: вул. Кухарєва, 52Ф м.Нова 
Одеса Новоодеський район Миколаївська 
область» 

120,4  

Придбання обладнання та інвентарю. 
Компютерізація закладу. Кандибинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
пров.Шкільний, 1. с.Кандибине Новоодеського 
району Миколаївської області»

124,0 

  

Придбання обладнання та інвентарю. 
Компютерізація закладу. Новосафронівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, по 
вул.Христина, 21, с.Новосафронівка 
Новоодеського району Миколаївської області»

92,0 

 Дільнична сільська рада 
«Майданчик для спорту, розвитку дітей та 

молоді в Дільничній сільській раді 
Новоодеського району Миколаївської області»

133,597 133,597 

 
Бузька сільська рада 

 

  
417,707 

«Покращення матеріально-технічної бази 
Бузького будинку культури шляхом придбання 
внутрішніх та зовнішніх блоків для обігріву та 
заміни на металопластикові вікна та двері, що 
знаходяться за адресою: с.Бузьке Новоодеського 
району Миколаївської області»

209,936  

«Покращення спортивної інфраструктури 
Бузької сільської ради  Новобузького району 
Миколаївської області шляхом придбання 
тренажерної площадки та альтанок» 

207,771 

Сухоєланецька сільська рада  279,591 



Благоустрій Сухоєланецької ОТГ Новоодеського 
району Миколаївської області ( придбання 

тротуарної плитки та огорожі) 

279,591  

. Очаківський район   
 Куцурубська сільська рада  50,0 
 «Сучасний компютерний клас на базі 

Дмитрівського НВК Куцурубської сільської ради 
обєднаної територіальної громади Очаківського 
району Миколаївської області» 
 

50,0  

 Камянська сільська рада 
«Заміна передньої частини  вікон сільського 

будинку культури у селі Камянка Очаківського 
району Миколаївської області

90,056 90,056 

    
 Первомайський район    

Кам’яномостівська сільська  рада   
 

 1166,869 

 «Впровадження енергоефективних заходів в 
Катеринівському НВК «Дошкільний-навчальний 
заклад-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів» Кам’яномостівської сільської ради 
Первомайського району Миколаївської області»

395,239  

 «Сімейний центр дозвілля «Світ дитинства» в 
селі Кримка Кам’яномостівської сільської ради 
Первомайського району Миколаївської області»

390,170  

 «Інтерактивна зона відпочинку «Спортивний 
простір» в селах Катеринка, Кримка та селищі 
Кам’яний міст  Кам’яномостівської сільської 
ради Первомайського району Миколаївської 
області» 

263,460  

 Лисогірська сільська рада 
«Через спортивний рух – до здорової громади» 

(проведення опалення з придбанням 
спортивного обладнання у спортивний клуб 

«Атлант» -Н»)

 118,0  

    
 Снігурівський район    

Снігурівська районна рада  315,0 

«Придбання системи доочистки питної води для 
потреб Новокиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул.Степова, 22 с.Новокиївка, Снігурівського 
району Миколаївської області 

 

42,0  

«Облаштування шкільного подвір’я 
Снігурівської районної гімназвї ім.Т.Г.Шевченка 

Снігурівської районноїї ради Миколаївської 
області» 

273,0 

Широківська сільська рада  628,311 

«Капітальний ремонт покриття доріжок 
Червонодолинського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) в с.Червона Долина по 

208,641  



вул.Селікатна, 18а Снігурвського району 
Миколаївської області» 

«Капітальний ремонт приміщень харчоблоку 
ДНЗ в с.Новоптрівка по вул.Центральна, 48а 

Снігурвського району Миколаївської області» 

209,839 

 «Капітальний ремонт віконних прорізів 
Широківської ЗОШ Снігурвського району 

Миколаївської області» 
 

209,831  

 Новокиївська  сільська рада 207,79 
«Нарешті і в маленькому селі Богородицьке 
Новокиївської сільської ради Снігурівського 
району Миколаївської області засяє світло»

207,79  

Киселівська сільська рада  285,449 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул. Ярослава Мудрого  (від ТП- 184) в 
с.Киселівка Снігурівського району 
Миколаївської області 

149,099  

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Нова 
(від ТП-49) в с.Киселівка Снігурівського району 
Миколаївської області 

136,350 

Горохівська сільська рада 
«Роботи з реконструкції вуличного освітлення в 
селищі Садове Снігурівського району 
Миколаївської області 

209,0 209,0 

Братський район   750,0 
 Капітальний ремонт покрівлі дошкільного  

навчального закладу «Джерельце», 
розташованого за адресою вул.Центральна 33/1 

с. Миролюбівка, Братського району 
Миколаївської області  

 

350,0  

 Капітальний ремонт покрівлі будинку культури, 
розташованого за адресою вул.Данила 

Галицького  с. Новомарївка, Братського району 
Миколаївської області

400,0  

    
 Всього  (113) 22508,554 
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