
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa регiонального
розвитку, булiвниuтва та

житлово-комуна"цьно го

господарства УкраТни
05.04.2016 port1, N 82

ФормА
проектноi заявки на проект, який може реалiзовува,тися за paxylloK Kol1_1TiB субвеrruiТ

з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на формування irlфрастру,{тури

об' сднаних територiальних громад

I. зАгАлънА хАрАктЕрисТикА проЕктноi здявtси нл проIiкт, якиЙ
МОЖЕ РЕАЛIЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ СУБВЕНЦIi З

ДЕРжАВноГоБЮДЖЕТУМrСЦЕВИМБЮД}ItЕТАМНлФоРМУВдннЯ'l\ourrvr 
ч Urчн

IНФРДСТРУКТУРИ ОБ, €ДНДНИХ ТЕРИТОРIДJI ЬН ИХ ГРОМ ДД

проекту, ulо може реа-пiзовуватися

рахунок коштiв субвенчiТ з державног

бюджету мiсцевим бюджетам н

рмування iнфраструктури об'еднаних

iиторiальних громад (далi - проект)

вник (найменування
KoMiTeTy MicbKoT, селищноТ,

ади) liДпiпропетровсько'r' областi

лер i назва завдання з плану соцlа,гIьно-

номiчного розвитку об'сднаноi
iальноi громади (iз зазначенням

рийнятгя та номеру рiшення р.ади про

вiulення таког0 плану), якому вiдповtда

проект

пунктом 4 Порялку 1а умов наданн

цii з дерх<авного бюдх<ету мiсцеви

юд}кетам на формування iнфраструктури
'сднаних територlальних гром

них постановою Кабi
MiHicTpiB Украiни вiд 16 березня 2016 року

'9 200

[КЙir-"ний ремонт мережi вуличного

iосвiтлення вулиць Горянська, Нова,

l 000000
I. Стратегiчна цiль l. Покращення умов
життя шляхом надання високоl якостl

комунальних i публiчних посJIуI,

Рiшенt"lя N93675-38/Vll вiл 12 грулня

201 8

Покращенняt cOIll&r]br]ol

iнфраструктури Il овоолеlссаlлдр i вськ

освi,глеtlня.
завдаllltя:

lкомуна.гlьгlоi форми BJIacHocTl, якl е

iuu*nrurr, для посилення спромоrкностi

'територiа.ltьtlоТ гроNILlди. зalбс:зltеченt-Л

iналежrIого рiвrrя безгtеки т,а цивi,llыtог

iзахисту;
i

Провести капiтальний ремонт мережl

вуличного освiтлеtlня вулиць Горянська,

Нова, Паркова, Наберех<на, Рибальська,

iпровулкiв Зелений та Чернишевського

iпаркова, Наберехtна, Рибальська, провулкlв

iЗелениИ та Чернишевського в селi CTapi

iкодuп" .щнiпровського району

ета та завдання

;селi CTapi Кодаки /]нiпровського район

i Днir,ропетровськоi' областi.



населення, 1785 осiб.

кт

ffГi;;;ц;,--il;;, по батьковi керiвни

E-mail: infr

l49,81 500 тис.грн

мiсцевого б

Н;;;- ;u.bn.""* пунктiв,

iвський сiльський голова

Вiзiр Олександр Олексiйович

(дата, п и, прiзвище)Посада керiвника за,Iвника

Голова виконавчого KoMiTeTy

Новоолександрiвськоi сiльськоi рали
м.п.

БГЪ"аr,ii;цii ЙЫiу (з (мiсяць / piK)

iilЙ;Й обсяг фiнансування проекту

,уrо* коштiв субвенчii з Держ&вн,

мiсцевим бюджетам

yuurn" iнфраструктури обkднани>

:орiальних громад (лалi - субвенчiя)

-a-::::_--: ""

bi.ip Оп"псандр Олексiйович

прiзвище, iм'я,. по батькоl

ьноТ особи за реалiзаuiю проекту

E-mail: i
;ф"r, ф*", "-muii 

вiдповiдальноТ особи

g;;ТТi9

2

CTapi Кодаки

.м.0676520205

тис. грн.
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1. Анотацiя проекту Iиць l.орянська,
Назва проекmу: <капiтальний ремонт мерея<i вуличного освlтлення ByJ

нова, Паркова, Набережна, Рибальська, провулкiв Зелений та Чернишtевського в селl

сйi Кодак, Дriп|оuс"кого району Щнiпропетровськоi областi>,

Акmушtьнiсmь проекmу| актуальнiсть даного проекту обумоtlлtосться ,io,r:i:::
на територii новоолекЬанлрiЬськот отГ повного охоплення вуличним освiтленням Bclx

вулиць в населених пуЕктах громади, cTapi Mepelki виходять з функuiонуваIiня та

потребують ремонту. Роботи проводяться за рахунок коштiв громади, але охоtlити вск]

територiю доволi складно,

. OcHoBHi заходи проеКТУ
1. Розробка проектно-кошторисноi документацll; t"оло.,, , ,

2. Провести проце;уру закупiвл]_робiт по капiтальному ремонту мереж зовнlшtlього

освiтлення,.пдпЬТзu*оЪо' УкраТни про публiчнi закупiвлi; : _ ---

з. Проu.arr, роботи з капiтального ремонту мереж зовнiшнього освlтлення вулиtlь]

.+. Прове.лення технiчного нагляду;

5. Провеlення авторського надзору;

6. Пiс:lя проектне звiтування,

о Очiкуванi результати проекту
Перспекtпt,п,rr,.rr) tпc.lidKct.lttt 1эссt,,tiзсttlii' dc,tttolrl пр()еl|l11у, О,,tя ,1leLll*ulll|lб

HoBoo..tcKcttttt)piBcbKoi.lltcputttopict..lt,Htll.."po.ttcilttt-lyr)ytttt,.

якiснi: Покраrче"ня iнфраструктури громади шляхом проведення капiтального

ремонту мереж ,оuпi-*ruого освiтлення. It-\o дозволить забезпечити безпеку мешканцям

громади, швилше добратися до потрiбних громадянам установ та покращить )Itиl,тя

громади в цiлому.
Кiлькiсrli: результатом решiзаuiТ проекту с нова Mepe)I(a зовtliшttlьоl,о ocl]lTJlettIlя

вулиць: Капiтальний ремонт мерелсi вуличного освiтлення вулиць Горянська, Нова,

Паркова, НабережНа, РибальСька, провулкiВ ЗелениЙ та ЧерниШrевського в селi CTapi

Кодаки c.CTapi Кодаки Щнiпровсьпо.Ь рuИо"у Щнiпропетровськоi облас,гi,

цiльовi групи проекту: реа.гliзачiя проекту охопить наоелення с,С,гарi ltодаitи -

1785 осiб; Але Ъ"п"" "u 
,oOi "iд"уuu",уть 

Bci rкителi НовоолександрiвськоТ О'ГГ у

кiлькостi 1 1515 осiб, якi користуIоться мережеIо вуличI]ого осlзi глеIlllя,

. обсяг коштiв, необхiдних для реалiзаuiТ llpocкTy та дiкереJIа йогtl

ФiНаНСУоВаi'J'uХj.uцiт 
проекту необхiдrlо 370"1 15 ,гис.грtt. JtJlя Ilроведен}tя РОбiТ З

проведення капiтального ремонту Mepe)Ki вуличного освiтленI{я RулI,1l(ь Горяttська, I{oBa,

Паркова, НабережНа, Риба,цьСо*u, npouyn*iu Зеле_ниЙ та LlерниtIIевського ll ce,lIi С,гарi

кодак" Щнiпровського району Щнiпропеr,ровськот областi,

Про*r., передбача€ lIacTyпHi джерсла фiltансуваtttlя:

l . Субвенч\я - 220,З0000 тис, грн,;

2. Фiнансування з боку НовоолександрiвськоТ територiальrtоТ громади _149,81500

тис.грн.;
. органiзачii-партнери, спiввикоllавцi проекту:

1 .новоолександрiвська територiальна громада;

2. змI - районна газета Щнiпровсьtсого району -",Д,rtiпровська зоряl";

3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя,
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2. Щетальний опис проекту.
2.|. опuс проблемu, на розв'язання якоi'спрямоваttuЙ проекm.

На сьогоднi на територiТ Новоолександрiвськот отГ вiдсутнс IIовне охоплеtlня

вуличним освiтленням Bcix вулиць в населених пунктах громади, особ.llиво l-ta присднаltiй

тьриторii в с.волоське. cTapi Meperki, якi функuiонують в c.cTapi Кодаки та в iнших

населених пунктах, виходять з функчiонування та потребують ремонту. Роботи

проводяться за рахунок коштiв гроN{ади, але охопити BcIo тери,горiю доволi складно.

2.2. Мета та завдаIIltя IIроекту.
мета: Покращення соцiальноi iнфраструктури Новоолександрiвськот тери,горizurьнот

громади шляхом капiта:tьного ремонту мережi вуличного освiтлення.

Завдання: Провести Капiтальний ремонт MeperKi tsуличного освi,глення вулиць Горянська,

нова, Паркова, Набережна, Рибальська, провулкiв Зелений та ЧернипIевського в селi

CTapi Кодаки !нiпровського району ЩнiпропетровськоТ областi.

2.3. OclloBIIi захо/lи проеl(ту.
1. Розробка проектно-кошторисноi доttументацii;
2.ПровестлI процедуру закупiвлi робiт по поточному ремонту ]\,lepe)( зoBHllIIHboI,o

освiт.-lення. згiдно з Законом УкраТIти про публiчrri закупiвлi;
3.Провестlt роботll з поточного peN,{oHTy Mepe)I( зовнiшнього освiтлеllIJя I]уJlиLlь;

-l. Прове:ен ня технiчllого наг.-Iяд\, ]

5.Прове:ення авторського надзор\,:
6. Пiс.rя проектне звiтл,вання.

2.4. Плалl-графi к реал iза llii заход i в п роекту.

Тривалiсть
заходу

Захid

{жерела фiнансування
(видатки поточнi/капiтальнi)

тис. грн.

дБ Мiсltеви
й

бttllliкет

Органiзаui
i-ltapTtleplt

I етап Здiйснення пiдготовчих робiт до
початку реалiзачiТ проекту

Травень
20 l 9р.

Розробка проектно-кошторисноТ
документацiТ та iТ експертиза; 0

0 0

травень
2019р.

Провести процедуру закупiвлi робiт
по поточному ремонту мереж
зовнiшнього освiтлення, згiдно з

Законом Украiни про публiчнi
закупiвлi

0 0
0

II етап Провести роботи з поточного

ремонту мере)t зовtлiшнього
освiтлення вулиць

Травень-
серпень
20l9p

Провести роботи з поточного

ремонту мереж зовнiшнього
освiтлення вулиць

220,30000 l49.8l500 0

III етап Пiдведення пiдсумкiв
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Перелати звiт керiвництву

370,11500

Грулень
2019 р.

l49.8l 500t

2.5. очiкуванi кiлькiснi та якiснi результати вiд реалiзаuii проекry,

в результатi реалiзацii проекту, голов_н_им його продуктом буле нова мережа

вуличного освiтленнЪ вулиць iop""."*u, Нова, Паркова, Набережна, Рибальська,

провулкiв Зелений та Чернишевського в селi CTapi Кодаки Щнiпровського району

ЩнiпропетровськоI областi,

якiснi: Покращення iнфраструктури громади шляхом проведення капытального

ремонту мережi 
"уЪr.rrпо.о 

o"uirn.""". Що дозволить забезпечити безгlеку мешканцям

громади, 1цuro-b добратися до потрiбних громадянам установ та покращить життя

*о"*;a,u.,,:,fiIi'результатом 
реалiзаuii проектУ буде rroBa мережа вуличного освiтлення

вулиць Горянськц Нова, Пар*оuu,'НаО.р.""а, Рибальськао провулкiв Зелений та

Чернишевського в селi CTapi Кодаки Д"lпро"."кого району.Щнiпропетровськоi областi,

Iv. БIоджЕт проЕ,кт,у
й БюджЕт проЕкту4.1. з АГА IrЪНИЙ БIОДЖЕТ П

наllсуваltl|я, Tt,lc. г!ц

Найменування заходiв, що
здiйснюватимуться за

проектом

v першоNrу бюджетltоцlУ роц! ч наступнi бюлжетнi рокп_

BapTicTb
(тис. грн) лерясавttltй

бюджет
mt ictteBrt It

бюджет

irrшri

учасllик
и

п поектY

лсрrна l]ll
ll ii

бtодiксr,

lt ic uс trш й

бкrд:rtеr'

lHlllI
учасllики
проекlч

0
t. Розробка проектно-
кошторисноi
документацiТ та ii
еКСПеРТИЗа1 _

0 0

0
z. Провести процедуру
закупiвлi робiт по
булiвничтву мереж
зовнiшнього
освiтлення, згiдно з

Законом Украiни про
публiчнi закупiвлi. _

0 ()

l49,8l 500
з. Провести роботи з

булiвниuтва мереж
зовнiшнього освiтлення
вYлиць

370,1 1500 220,30000

4. Перелати звrт

кепiвництву
РАЗоМ:

0 0 0

370,1 l500 220.3 0000 l49,8l 500
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4.2. розкл Бю, ЕТУ ЗА СТАТТЯМИ В TKIB

РАЗоМ:

ЕЛА ФIНАНСУВЛННЯ

4.4. локАлъниЙ кошторис

ч. IнФормдцIя про учдсникIв рЕдлIздцIi проЕк1у
l . Новоолександрiвська територiаJIьна громада -,Щн i пр_опетро вська обл.,

.ЩнiпропеТровськиЙ р-н, с. й"ооп.п,анлрiвка вул, Сурсь ка 7 4; тел,/факс,

(056) 7 1 2-3 3 -86, Web :htф ://dnnovoolekssil,dp, gоч,uа

E-mail: novool.silTada@yandex.ua ; novool.silrada@i,ua ; - реалiзаuiя проекту, оформлення

проектно-ко.rорrйЫffiййацiТ; надання земельttоТ дi.llяltки; спiв фiнансуBartItя,

2. змI - районна газета ЩгriпровсЬкого райоrtу -"!,tlittpol]cbкa зоря",

3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя - flнiпропетровсl,ка обJL"

Щнiпровський р-н, с. Новоолександрiвка вул. Сурська 74; - зыtученtlя до процесу

здiйснення проекту, контроль за ходом реалiзаuii проекту, спiвфiнансування,

vI. додАтки
1. Зведений кошторис,
2. Експертний звiт по дорогам,
3. Iнформацiйний лист про доцiльнiс,rь змiни субвенuiТ,

4. План соцiально-економiчного розвитку,
5. Рiшення про затвердження плану соцiально-еtсоllопti,tного розвI,tтliу,

,7

а фiнансування! Tllc. грlL
наступнi бюджетнi

1. Видатки
споживаIIня:

2. Видатки
розвитку:

4 1 очIкуRАнI El,

Щжерела фiнансуваll ltя
Сума

(тис. грн)

Частка у o/n вiл
загаJIьllого обсягу

фiнансування
проекту

220,30000 60%б янIfя 
" 

пепжавного бюджетуl

2. Фiнансування з мiсцевого бюджету l49,8 l 500 40%

CTaTTi видаткiв


