
ЗАТВЕРДЖЕНО
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господарства УкраТни
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ФормА
проектноi заявки на проект, який може реалiзовуватися за рахунок коштiв субвенчii

з державного бюджеry мiсчевим бюджетам на формування iнфраструктури
об'сднаних територiальних громад

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОi ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙ
МОЖЕ РЕАЛIЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ СУБВЕНЩi З

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МIСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАННЯ
IНФРАСТРУКТУРИ ОБ,€ДНАНИХ ТЕРИТОРIАЛЬНИХ ГРОМАД

KoMiTeTy

Ради

Назва проекту, що м
iзовуватися за рахунок коштi

убвенчiТ з державного бюлжету
iсцевим бюджетам на формування

iнфраструктури об'еднаних
иторiа_гlьних громад (даlri

п

вник (найменування виконавчо

<Капiтальний ремонт (благоустрiй територiТ) КЗ
<Старокодацька ЗОШ I-II ступеня>
НовоолексанлрiвськоТ сiльськоТ ради, по
вул.Шкiльна, 2-б, flH iпровського району
!н iпропетровськоi областi >.

Здiйснення iнших заходiв, щодо об'ектi
комун€rльноТ власностi.

Мета: Покращення соцiальноТ iнфраструктури
НовоолександрiвськоТ територiальноТ громали
шляхом проведення капiтального ремон
(благоустрiй територiТ) КЗ кСтароколацька ЗОШ
I-II ступеня> НовоолександрiвськоТ сiльськоТ рали.
по вул.Шкiльна, 2-б, !нiпровського району
[нiпропетровськоТ областi.

мiськоi, селищноI, сiльсько
об'сднаноi територiально

ади)

цiально-економiчного
'сднаноI територiа"rьноТ громади (i

наченням лати прийняття та номер
шення ради про схвалення та
ану), якому вiлповiла€ проект

апрями спрямування субвенuiТ згi
пунктом 4 Порядку та умов наданн
убвенцii з державного бюлжету
iсцевим бюджетам на формування

iнфраструктури об'сднаних
ьних громад, затверджених

постановою Кабiнету MiHicTpi
краiни вiд 16 березня 2016 року Nэ

Новоолександрiвська сiльська рала,Щнiпровсько
району

045 1 1 000000
I. Стратегiчна цiль I. Покращення умов жи
шляхом надання високоТ якостi комунальних
i публiчних посjIуI,
Рiшенtlя N93675-38/VII вiд l2 грулня 20l8
року

Meia та завдання проекту



iвва населених пунктiв, у
iзуеться проект

Посада, прiзвище, iм'я,
вiдповiдальноi особи за

Новоолександрiвський сiльський голова
Вiзiр Олександр Олексiйович

по батьковi
реалiзацi

чого KoMiTeTy
вськоi сiльськоi ради

(дата, пiдп (iнiцiали, прiзвище)

2

Завдання:
1. Благоустрiй територii шкiльного подвiр'я;
2. Естетичне оформлення та озеленен

територii школи. як наслiдок
естетичного смаку у дiтей шкiльного BiKy;

3. Пiдвищення рiвня безпеки на територi
шкiльного подвiр'я.

iод реалiзачiТ проекту (з|,березень 2019 -жовтень 2019 рр.
мiсяць / piK) - до (мiсяць/рiк))

1785 особи.lcTb населення,

777,006тис.грн.куваний обсяг фiнансуванн
роекту за рахунок коштiв субвенцii

державного бюджету мiсцевим
бюджетам на формування
iнфраструктури об'еднаних

их громад (далi

можливого спiвфiнансування
проекту з мiсцевого бюджету, тис.

iйй; il';,;;-б;;;-;;i ;;pi;;; iзiр Олександр Олексiйович

.м.(097)4446З07 ; тел./факс. (056) 712-33-86,'елефон, факс, e-mail зuIвника

.м.(097)4446307 тел./факс. (056) 7 12-33-86,
voo1.otg.dp,gov.ua

'елефон, факс, e-mail вiдпов

\ъ?

/ýj
:ч

86,334 тис.грн.

Э.Старi Кодаки
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1. Анотацiя проекry .

назва npor**y, Капiталlьний ремонт (благоустрiй територiт) кз кстароколацька

зош I-II ступеня> НовоолександрiвськоТ сiльськоi ради, по вул,Шкiльна, 2,б.

,Щнiпровського району .ЩнiпропетровськоТ областi
Дкmуальнiсmь проекиу: Актуальнiсть проекту полягас в тому. що на сьогоднl

облаштування та стан йкiльного подвiр'я не в повнiй Mipi вiдповiдас iснуючим нормам

стану шкiльного подвiр'я та сучасним естетичним вимогам i вимогам з благоустрою.

.щаний проект вiдповiдае одному з прiоритетних напрямкiв Стратегii розвитку
новоолексанлрiъськот об'еднанот територiальнот громади. Створення комфортних умов

навчання та проведення дозвiлля для учнiв школи € одним з головних завдань,

Оч i кув ан i р е зульmаmu в id р е аа i з ац ii' про е к mу :

l.провелений капiта_гlьний ремонт пiшохiдних дорiжок, майданчика пiл стоянку

шкiльного автобуса;
2.облаштовано в'Тздну групУ;
3.Облаштовано огородження клуrплби;

4.Провелено благоустрiй територiТ майланчика для урочистих подiй;

5.облаштовано пiд'Тзд до котельнi;
6.Влаштовано пiд'Тзд до харчового блоку;

7.Влаштовано майданчик пiд cMiTTcBi баки;

8.Встановленi альтанки.
L{iльовi групи проекту. Мешканцi c.CTapi Кодаки - l785, зокрема учнi школи таТх

батьки.
Обсяг коштiв, необхiдних для реалiзачii

. OcHoBHi заходи проекТУ
1. Булiвельно-монтажнi роботи
2. Введення об'екта в експлуатацiю;
З. Звiт про решliзаuiю проекту.

о очiкуванi результати проекту

проекту - 863,34l тис. грн,

перспекmuвнчлtl,l наслidкамu реапiзацii' daHozo

НовоолексанdрiBcbKoi' mерumорiальноi' zромаdu буdуmь :

проекmу dля меulканцiв

покращення соцiальнот iнфраструктури Новоолександрiвськот територiальноi

громади шляхом проведення капiтального ремонту (благоустрiй територiт) кз
u^Сruро*одацька зош I-1I ступеня> НовоолександрiвськоТ сiльськоТ рали. по вул.Шкiльна,

2-б, !нiпровського району .ЩнiпропетровськоТ областi,

цiльовi групи проекту: реа.гliзаuiя проекту охопить населення c.cTapi Кодаки -

l785 осiб.
. обсяг коштiв, необхiдних для реалiзачii проекту та джерела його

фiнансування:
Щля реалiзачiТ проекту необхiдно 86З,34l

проведення капiтального ремонту (благоустрiй
ступеня) в c.CTapi Кодаки.

Проект передбачас наступнi джерела фiнансування:
1, Субвенчiя на iнфраструктуру об'сднаних громад - 777,006 тис.грн.;

2. Спiвфiнансування вiд сiльськоI рали - 86,334 тис. грн..
. органiзацii'-партнери,спiввиконавui проекry:

1 .Новоолександрiвська територii}льна громада;

2. змI - районна газета .Щнiпровського району -"Щнiпровська зоря";

тис.грн. булiвельно-монтажнi роботи лля

територiТ) КЗ кСтарокодацька ЗОШ I-II
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3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя;

4. Приватнi пiдприсмчi територiальноТ громади;

5. Мiсцевi жителi.

2. Щетальний опис проекту.
2.|. опuс проблемu, но розв'язання якоt спрямованuЙ проекm.

В КЗ кСтарокодацька ЗоШ I-II ступеня) вже провеленi необхiднi peMoHTHi робоr,и

навчаJIьних примiщень, столовоi. Класи оснащенi необхiдним матерiальним та

методичним обладнанням. Для пiлвозу дiтей за кошти гроМаДИ ПРИДбаНО ШКiЛЬНИЙ

автобус.
на сьогоднi постало питання з облаttlтування та покра[Ilення стану шкIJIьноI,о

подвiр'я. Так як зараз стан подвiр'я не в повнiй Mipi вiдповiлас iснуючим нормам стану

шкiльного подвiр'я та сучасним естетичним вимогам i вимогам з благоустрою,

щаний проект мае соцiа-пьну спрямованiсть. оскiльки направлений на покраulення

безпеки для учнiв Старокодацькот школи. створення комфортних умов пiд час

навчаJIьного процесу та в позаурочний час.

створення комфортних умов проживання для членiв територiа,rьнот громади - одне

з прiоритетних завдання органiв мiсцевого самоврядування,
Очiкуванi резульmаmu вid реапiзацil' проекmу :

1.провелений капiта,rьний ремонт пiшохiдних дорiжок. майданчика пiд стоянку

шкiльного автобуса;
2.Облаштовано в'iзду групу;
3.Облаштовано огородження клумби;
4.провелено благоустрiй територiт майланчика для урочистих подiй:

5.облаштовано пiд'Тзд до котельнi:
6,Влаштовано пiд'Тзд до харчового блоку,:

7,Влаштовано майданчик пiд cMiTTcBi баки:
8.Встановленi альтанки.

Цiльовi групи проекту. Мешканцi c.CTapi Кодаки.

обсяг коштiв, необхiдних для реа,лiзачiТ проекту - l346.45l тис. грн.

проект мас соцiально-економiчну спрямованiсть. с реальна можливiсть його

виконання та вирiшення проблеми в повному обсязi.

2.2. Мета та завдання проекту.
мета: Покращення соцiаrrьнот iнфраструктури Новоолександрiвськот територiальнот

громади шляхом проведення капiтального ремонту (благоустрiй територiт) кз
u'Сruро*олацька зоШ I-II ступеня> НовоолександрiвськоТ сiльськоТ рали, по вул.Шкiльна,

2-б, !нiпровського району fiнiпропетровськоi областi.

Завдання:
l. Благоустрiй територiТ шкiльного подвiр'я;
2. Естетичне оформлення та озеленення територiТ шкоJIи. як насJIlдок розви,гок

естетичного смаку у лiтей шкiльного BiKy;

3. Пiдвищення рiвня безпеки на територiТ шкiльного подвiр"я.

2.3. OcHoBHi заходи проекту.
l. Булiвельно-монтажнi роботи
2. Введення об'€кта в експлуатацiю;
3. Звiт про реалiзацiю проекту.

5
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2.5. Очiкуванi кiлькiснi та якiснi результати вiл реалiзацiТ проекТу.

Якiснi: Створення сприятливих шляхом проведення капiтального ремонТУ
(благоустрiй територiI) КЗ кСтароколацька ЗОШ I-II ступеня>

Кiлькiснi:l.Провелений капiтальний ремонт пiшохiдних дорiжок. майданчика пiД

стоянку шкiльного автобуса;

2,Облаштовано в'iздну групу;
З.Облаштовано огородження клумби;
4.Проведено благоустрiй територiТ майланчика для урочистих подiй;
5.Облаштовано пiд'iзд до котельнi;
6.Влаштовано пiд'Тзд до харчового блоку;
7.Влаштовано майданчик пiд cMiTTeBi баки;
8.Встановленi альтанки.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Й ЬЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

2.4. План-г к цll заходlв проектy.

Тривалiсть
заходу

Захid

Щжерела фiнансування
(видатки поточ нi/капiтальнi)

тис. грн.

дБ Мiсцеви
й

бюлжет

Органiзачi
i'-партнери

I етап Здiйснення пiдготовчих робiт та
реа-пiзацiя проекtу

Березень
2019 р.

Булiвельно-монтажнi роботи
177.006 86,334

0

II етап Введення об'скта в експлуатацiю

жовтень
20l9 р

Введення об'екта в експлуатачiю
0 0

0

III етап Пiдведення пiдсумкiв
жовтень
20l9 р.

Звiт про реалiзаuiю проекту 0 0 0

Всього :
8б3.34 l

117,006 8б,334
0

4.1. зАгАльнии Бк), п

Найменування заходiв, що
здiйснюватимуться за проектом

Загальна
BapTicTb
(тис. грн)

Джерела фiнансуванняi тис. грн
y першому бюлжетному poui y настyпнi бюджетнi роки

лержавний
бюджет

мiсчевий
бюджет

iншi
учасники
проекту

держав
ний

бюдже
т

мiсttевий
бюджет

iншi
ччасники
проекту

l. Провелення закупiвлi MiHi

футбольного поля через
систему <ПРОЗОРО;

0 0 0

2. Булiвельно-монтажнi роботи.
863,34I 777,00б 86,334

3. Введення об'скта в

експлуатацiю
0 0 0

4. Звiт про реалiзацiю проекту 0 0 0

РдЗоМ:
8б3,34 I 777.00б 8б,-1-14
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4.2. розкл

4.3. очIкув

4.4. локАльний кошторис

Ч. ШФОРМАЦIЯ ПРО УЧАСНИКIВ РЕАЛIЗАЦti ПРОЕКТУ
l .Новоолександрiвська територitlльна громада - !н i пропетровська обл.,

!нiпропетровський Р-Н, С. Новоолексанлрiвка uyn. Ьурс" ка 7 4;тел./факс.
(056) 7 l 2-ЗЗ,86, Web :http://dnnovoolekssi l.dp. gov. uа
E-mail: novool.silrada@yandex.ua ; novool.silrada@i.ua ; - зобов'язання вiднайти тавiДвеститеpитopiюniл.йop'*'"и'uиffiПpoектy,oфopмленняПpoекTнo-

кошторисноТ локументацiТ.
2. змI - районна гtLзета !нiпровського району -".Щнiпровська зоря'',
3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя - !нiпропетровська обл.,

ДнiпровсЬкий р-н, с. НовооЛександрiвК1 uyn. Сурська 74; - залучення до процесу
здiйсненнЯ проекту, контроль за ходом реалiзачiТ npob*.y.

vI. додАткиl. Iнформацiйний лист.
2. План соцiально-економiчного розвитку.
3. Рiшення про затвердження плану соцiа.гtьно-економiчного розвитку.
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Б tодщЕту зА стАттями видАткIв
CTaTTi видаткiв Загальна

сума,
тис. грн.

Джерела фiнансування, тис. грн.
у першому бюджетномч ооцi у наступнi бюлжетнi роки

субвенчiя мiсцевий
бюджет

iншi
учасни

ки
проект

д мiсttевий
бкlлrкеr

iнtпil,часникн
llр()tкI\

1. Видатки
споживання:

0 0 0

2. Видатки
розвитку:

86з.34 l
(кЕкв
зl32)

777,0069
(кЕкв
зl32)

8б, з з]
(кЕкв
J l32)

РАЗоМ: 863.34 I

(кЕкв
зl32)

777,0069
(кЕкв
зl32)

8б,3 34
(кЕкв
JlJ2)

AHI РЕЛА ФIНАНСУВАН ня
!жерела фiнансування Сума (тис.

грн)

Частка у 7n вiл
]агального обсягу

фiнансування проек
l. Фiнансування з державного бюджету 777,00б 90%

2. Фiнансування з мiсцевого бюджету
8б,334 l0o/"


