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ФормА
проектноi заявки на проект, який може реалiзовуватися за рахунок коштiв субвенцii

з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури
об'сднаних територiальних громад

I. здгдлънд хдрдктЕристикд проЕктноi здявки нд проЕкт, якиЙ
можЕ рвдлIзовувдтися зд рдхунок коштIв суБвЕнцIi з

ДЕРЖДВНОГО БЮДЖЕТУ МIСЦЕВИМ БЮДЖЕТДМ НД ФОРМУВДННЯ
IНФРДСТРУКТУРИ ОБ,€ДНДНИХ ТЕРИТОРIДЛЬНИХ ГРОМДД

Новоолександрiвська сlльська

icbKoi, селищноi, сiльськоТ рали об' iпровського району
иторiальноi

й;;p-i-;;"u iuuдu"ня з плану соuiально-
кономlчного розвитку об'сднаноi

рiа,чьноi громади (iз зазначенням да
прийнятгя та номеру рiшення ради п

валення такого плану), якому Bi

проект

Нu"р"*r--Б"р"*уuu"п" субвенцii згiдно

унктом 4 Порядку та умов надання

убвенцii з державного бюджету мiсцевим
юджетам на формування iнфраструктур

'сднаних територlальних гро
них постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 16 березня 2016

5 1 1 000000
I. Стратегiчна цiль I. Покращення

умов житtя шляхом надання високоi
якостi комунtчlьних i публiчних
послуг
Рiшення N93675-38Л/II вiд 12 грулня
2018 року

:Здiйснення iнших заходiв,

1KoMyHaJIbHol власностl.
]

I

200

Мета та завдання проекту lЙ;;;,"* 
- П;фuщ.rt" соцiа-пьно

]irr6рu.rруктури Новоолександрiвсько

риторiальноi громади шляхом

iКапiтальний ремонт пiшохiдних дорiжок в

1сел.Дослiдне, .Щнiпровського району
iпропетровськоТ областi.

Завдання:
1. Створення сприятливих умов для
пропаганди здорового способу життя,

iармонiйного розвитку особистостi, занят

кКапiтальний ремонт пiшохiдних дорiжок
в сел..Щослiдне, .Щнiпровського району

iпропетровськоi областi>.

Назва проекту, що може реалiзовуватися
унок коштiв субвенцii з де

юджету мiсцевим бюджетам на формуванн
iнфраструктури об'еднаних територlальн
громад (далi - проект)



/
. Покращення безпеки водiiв

пiшоходiв, створення комфортних
проживання та пересування мешканцi

населення, но

2019 -жовтень 2019 рр.iод реалiзацii проекту (з (мiсяць / piK) -
мiсяць/рiк))

|З46,451 тис.грн.куваний обсяг фiнансування проекту

унок коштiв субвенцiТ з державно
мiсцевим бюджетам на формування

нфраструктури об'сднаних територiальн
i - субвенцiя), тис.

l49,610 тис.грн.г можливого спiвфiнансування проекту з

iсцевого бюджету, тис.

Назва населених пунктiв, у яких pea.lli

Олександр ОлексiйовичПрiзвище, iм'я, по батьковi керiвни

.м.(097)4446З07; тел./факс. (056) 712-3

E-mail: info@novoo1eksandrivska-otg.dni

елефон, факс, e-mail заявника

Новоолександрiвський сiльський голова
Вiзiр Олександр Олексiйович

прiзвище, iм'я, по батьковi
iдшlьноi особи за реалiзацiю проекту

.м.(097)4446З07 тел./факс. (056) 7|2-33-'елефон, факс, e-mail вiдповiдальноi особи
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1. Анотацiя проекry.
Назва проекmу: Капiта-гlьний ремонт пiшохiдних дорiжок в сел.,Щослiдне,

.Щнiпровського району Щнiпропетровськоi областi
AKпtyaltbHicmb проекrиу: Актуа_пьнiсть проекту полягае в тому, BiH вiдповiдае

прiоритетному напрямку державноi регiонаrrьноТ полiтики щодо розвитку мережi
автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, покращення
транспортноi доступностi сiльських населених пунктiв та завданню, визначеному у
мiсцевiй Стратегii розвитку Новоолександрiвськоi обеднаноI територiальноi громади.
Створення комфортних умов проживання для членiв територiальноi громади - головне
завдаЕня органiв мiсцевого самоврядування.

Очiкуванi результати вiд реалiзацii проекту:
1.Проведений капiта-ltьний ремонт пiшохiдних дорiжок в сел.,Щослiдне.
2. Пiдвищено piBeHb безпеки в громадi;
3. Зменшення кiлькостi правопорушень .

I_{iльовi групи проекту, Мешканцi сел. [ослiдне.
Обсяг коштiв, необхiдних для реалiзаuii проекту - 1496,061 тис. грн.

. OcHoBHi заходи проекту
1. Булiвельно-монтажнi роботи
2. Введення об'екта в експлуатацiю;
3. Звiт про реалiзацiю проекту.

о Очiкуванi результати проекту
Перспекmuвнu.л,lu наслidкамu реалiзацii' dаноео проекmу dля tпеuлканцiв

Н о в о ол е кс анdр iB с ько i' m ерum ор i альн oi zр олл adu буdуmь :

Пiдвищення рiвня безпеки в громадi, капiтальний ремонт пiшохiдних дорiжок в
сел.,Щослiдне,Щнiпровського району .Щнiпропетровськоi областi.

цiльовi групи проекту: реалiзацiя проекту охопить населення сел..Щослiдне -

2202 осiб.
. обсяг коштiв, необхhних для реалiзацii проекту та джерела його

фiнансування:
.Щля реа.гliзацii проекту необхiдно 1496,061 тис.грн. булiвельно-монтажнi пiшохiдних

дорiжок в сел..Щослiдне.
Проект передбачае наступнi джерела фiнансування:

1. Субвенцiя на iнфраструктуру об'еднаних громад - |424,|4З00 тис.грн.;
2. Спiвфiнансування вiд сiльськоi ради - 71,981 тис. грн... органiзацii-партнери,спiввиконавцiпроекry:

1,Новоолександрiвська територittльна громада;
2. ЗМI - районна газета.Щнiпровського району -",Щнiпровська зоря";
3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя;
4. Приватнi пiдприемцi територiа.lrьноТ громади ;

5. Мiсцевi жителi.

2. Щетальний опис проекту.
2.|. Опuс проблемu, на розв'язання якоi спрямованай проекm.
Вiдсутнiсть якiсного покриття на пiшохiдних дорiжках, а iснуюче фунтове

покриття на дорiжках мас вибоihи, HepiBHocTi та ями, вiдсутнiй поперечний ухил, що
погiршуе безпеку пiд час руху пiшоходiв та сприяе створенню аварiйних ситуацiй.

,Щаний проект мае також соцiа-гlьну спрямованiсть, оскiльки направлений на
покращення безпеки водiТв та пiшоходiв, створення комфортних умов проживання та
пересування мешканцiв селища в денний та нiчний час у селищi та спричиняе виникнення
низки проблеми. А це збiльшення соцiальноi напруги i кримiногенноi ситуацii, дорожньо-



транспортних пригод, хулiганських проявiв та iнших правопору-""" 
1:a:чинiв,

створення комфортних умов проживання для членiв територiальноi громади -
головне завдання органiв мiсцевого самоврядування,

Очiкуванi результати вiд реалiзацii проекту:

1. Пiдвищення рiвня безпеки в громадi, шляхом проведення капiтального ремонту

пiшохiдних дорiжок в сел.,,щослiдне Днiпровського району.щнiпропетровськоi областi,

2. Пiдвищено piBeHb безпеки в громалi;

3. Зменшення кiлькостi правопорушень ,

I-{iльовi групи проекту. Мешканцi селища Дослiдне,
обсяг коштiв, нЪобхiдних для реалiзацii проекту - |з46,451 тис, грн,

Проект мас соцiа,,tьно-aпоrоriчrrу спрямованiсть, с pea"Ibнa можливiсть його

""*onun"" 
та вирiшення проблеми в повному обсязi,

2.2. Мета та завдання проекту,
мета: Покращення соцiальнот iнфраструктури Новоолександрiвськоi територlilльноl

громади шляхом Капiтальний ремонiпiшъхiдних дорiжок в сел.,щослiдне, Щнiпровського

району,ЩнiпропетровськоТ областi.

Завдання:
1. Створення сприятливих умов проживання,

2. Зменшення рiвня злочинностi

2.3. OcHoBHi заходи проекту.
1. Булiвельно-монтажнi роботи
2. Введення об'€кта в експлуатацiю;
З. Звiт про реалiзачiю проекту.

2.4. План-графiк реалiзацii заходiв проекту,

Щжерела фiнансування
(видатки поточнi/капiтальнi)

тис. грн.

Тривалiсть
заходу

Захid
дБ Мiсцеви

й
бюджет

Органiзацi
i'-партнери

I етап Здiй.п.п"" пiдготовчих робiт та
Dеалiзацiя проекту

Березень
2019 р.

Булiвельно-монтажнi роботи
1424,143 71,918

0

Ц,.=';i'-T'iiII етап Введення об'скта в експлуатацlю

0 0

0
жовтень
2019 р

Введення об'екта в експлуатацlю

III етап Пiдведення пiдсумкiв

жовтень
2019 р.

Звiт про реалiзацiю проекту 0 0 0

71,918
0

Всього :
lмлн.401053 ерн

|424,|43
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i 2.5. Очiкуванi кiлькiснi та якiснi результати вiд реалiзацii проекту,

Якiснi:СтвореннясприятлиВихУI!(оВпрожиВаннявсел.ЩослiДне

1. Проведено капiтальний ремонт пiшохiдних дорlжок

,щнiпровськоiо району Щнiпропетровськоi областi,

2. Знижено кiлькiсть правопорушень та травмування пюдей,

ии проЕкту

ЕЛА ФIНАНСУВАННЯ

6

Iv. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
п 1 аАгА пъ ний БIо Ет

iHaHcvBar
роцi l

lня, тис. грн
y наступнi бюдщ9fЦ_Р9ЦД_

Найменування заходiв, що
здiйснюватимуться за

проектом

Загальна
BapTicTb
(тис. грн) лерrкавtlий

бюдэкет

мiспевий
бюдrкет

iншi
учасник

и
пDоекту

державн
ий

бюдrкет

мiсцевий
бюдrкет

iншi
учасники
проекту

0 0
ГПроuГлеrпя закупiвлi MiHi

футбольного поля через

систему <ПРОЗОРО;
0

71,918
} Будiвелrпо-монтажнi роботи,

I496,06l L424,143
0

ГВuедепн, об'скта в 0 0

0 0 0

РАЗоМ:
l496,061 |424,143 71,9I8

Гту зА стАттдцццд
CTaTTi видаткiв

,r 1 пцrкчRАн Ер
Чuсr*а у Уо вИ

загального обсяry

фiнансування
проекry_Щrкерела фiнансування

<Тriнянсчвання з державного бюДЖеТУ

Сума
(тис. грн)

l 424,1 43 95%

2. з мiсцевого бюджетуФiнансування 71,9I8 5'/о



4.4. локАльний кошторис

ч. IнФормАцIя про учАсникIв рЕАлIздцli проЕкту
1 .Новоолександрiвська територiапьна громада -,Щнiпропетровська обл.,

.Щнiпропетровський р-н, с. Новоолександрiвка вул. Сурська 7 4i тел./факс.

(05 6) 7 1 2-3 3 -86, Web :http ://dnnovoo1ekssil.dp. gоч.uа

E-mail: novool.silrada@yandex.ua ; novool.silrada@i.ua ; - зобов'язання вiднайти та

вiдвести територiю пiд спортивний майданчик, реалiзачiя проекту, оформлення проектно-

кошторисноi документацii.
2. ЗМI - районна газета.Щнiпровського району -",Щнiпровська зоря",

3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя - .Щнiпропетровська обл.,

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

здiйснення проекту, контроль за ходом реалiзачii проекту.

и. додАтки
1. Iнформацiйний лист.
2. План соцiально-економiчного розвитку.
3. Рiшення про затвердження плану соцiально-економiчного розвитку.
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4.4. локАльний кошторис

ч. IнФормдцIя про учдсникIв рЕдлIздцli проЕкту
l .Новоолександрiвська територiальна громада -,Щнiпропетровська обл.,

.Щнiпропетровський р_н, с. Новоолександрiвка вул. Сурська 7 4; тел./факс.

(056) 712-З3-86, Web:http://dnnovoolekssil.dp.gov.ua

E-mail: novool.silrada@yandex.ua ; novool.silrada@i.ua ; - зобов'язання вiднайти та

вiдвести територiю пiд спортивний майданчик, реалiзаuiя проекту, оформлення проектно-
кошторисноi документацii.
2. ЗШ - районна г€вета,Щнiпровського району -".Щнiпровська зоря",

3. Новоолександрiвська благодiйна органiзацiя - .Щнiпропетровська обл.,

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

здiйснення проекту, контроль за ходом реа;liзачiТ проекту.

и. додАтки
1. Iнформацiйний лист.
2. План соцiа_llьно-економiчного розвитку.
З. Рiшення про затвердження плану соцiально-економiчного розвитку.
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