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Напрям 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення.
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства
та сприяння самозайнятості населення.
3.1.1.1) Відродження екосистеми Артемівських ставків та
відновлення
промислового
розведення
риби
(інвестиційний)
Відродження екосистеми, забезпечення додаткової зайнятості
населення, поліпшення умов проживання населення на даних
територіях.
Новоодеський район, с. Артемівка, с. Ясна Поляна
населення Новоодеського району
Внаслідок реалізації проекту мають бути відновлені водні
дзеркала 3 ставків загальною площею близько 60 гектарів.
Можливість відновлення промислового розведення риби,
поліпшення пасовищ, які знаходяться навколо ставків (як
результат - збільшення поголів’я великої рогатої худоби),
організація культурного відпочинку населення. Створення 16
нових робочих місць.
Створення громадського об'єднання; підготовка робочого
проекту; проведення робіт з розчистки плес.
З 01.08.2015 року до 01.10.2016 року
2015
2016
2017
Разом
300,00
600,00
900,00
Державно-приватне
партнерство,
місцевий
бюджет,
міжнародний донор.
Громада сіл, сільська рада - організація та співфінансування.
Місцеві фермери та будь-яка будівельна організація.
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та
сприяння самозайнятості населення
3.1.1.2) Впровадження проектів-переможців Всеукраїнського
конкурсу
проектів
та
програм
розвитку
місцевого
самоврядування. «Реконструкція дитячого містечка «Казка» у
м. Баштанка Миколаївської області»
«Реконструкція дитячого містечка «Казка» в м. Баштанка
Миколаївської області». Метою цього проекту є створення
безмежних можливостей для виховання дітей, підлітків і молоді, які
відкриють для кожного з вихованців простір для розвитку
ініціативності та самостійності, інтелектуальних і творчих
здібностей, розкриють різноманітні форми організації ігрової та
розважальної діяльності як надійного засобу навчання, фізичного,
естетичного та інтелектуального розвитку особистості.

Територія, на яку
м.Баштанка
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість Діти, підлітки, молодь, їх батьки та родичі, а також люди похилого
віку, які є мешканцями міста, - 13,2 тис. осіб
отримувачів вигод
Модернізація об’єктів соціально-культурної сфери, надання
якісних культурних послуг з духовного, естетичного, морального
Стислий опис
розвитку дітей та їх відпочинку, впровадження системного підходу
проекту:
для забезпечення розвитку інфраструктури міста
1. Поліпшення умов проживання та відпочинку дітей, підлітків та
молоді.
2. Продовжено процес реформування інфраструктури та
Очікувані
благоустрою території міста.
результати:
3. Виконано заходи із забезпечення зменшення злочинності та
протиправних випадків поведінки громадян у місцях масового
відпочинку.
Розрахунок загального бюджету проекту, затвердження проекту
та бюджетних призначень для виконання проекту на сесії міської
Ключові заходи
ради, заключення угоди з підрядною організацією на проведення
проекту:
реконструкції, забезпечення оплати актів виконаних робіт з
виконання проекту, інформаційне забезпечення заходів проекту.
з (місяць / рік) до (місяць / рік):
Період здійснення:
2015
2016
2017
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
849,0
1440,00
2289,0
Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети,
Джерела
організації партнери – Баштанський районний центр занятості.
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації Органи виконавчої влади, міська рада
проекту:
Інше:
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Номер і назва завдання: 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та
екологічно чистих продуктів
Назва проекту:
3.1.2.1) Створення сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу з метою організації вирощування органічної
продукції
Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних
Цілі проекту:
громад.
Поліпшення рівня життя громадян Добренської сільської ради
Територія, на яку
проект матиме вплив:
17 чоловік місцевого населення будуть забезпеченні робочими
Орієнтовна кількість
місцями, на
території
області
з’явиться
додатково
отримувачів вигод
високоякісне, екологічно чисте, недороге м'ясо.
Стислий опис проекту: Наразі на селі мала зайнятість населення, особливо молоді.
Завдяки
організації
навчання у сфері
ведення
сільськогосподарського бізнесу, зацікавленість у переселенні в
сільську місцевість виявить молодь, що потребує допомоги у
ході реалізації бізнес-планів. Здійснюватиметься підготовка
людей до об’єднання, надаватиметься допомога в організації
вирощування екологічно чистої та/або органічної овочевої
продукції.
Створення
сільськогосподарського
обслуговуючого
Очікувані результати:
кооперативу з метою вирощування тепличної
продукції,
виробництва продукції тваринного походження, садівництва.
Організувати три ферми сімейного типу з вироблення
Ключові заходи
молочної продукції.
проекту:
Створити умови
для поповнення
знань
у сфері
інноваційних технологій, семінари-зустрічі для обміну
досвідом.
з листопада 2015 року до листопада 2017 року
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
100,0
200,0
300,0
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, інші джерела, не
заборонені чинним законодавством
Партнери з виконання проекту – приватні підприємства,
Ключові потенційні
землекористувачі;
учасники реалізації
Реалізація проекту - ферми сімейного типу.
проекту:
Інше:
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та
екологічно чистих продуктів.
3.1.2.2)
Будівництво
навчально-науково-виробничого
свинокомплексу аграрного університету (інвестиційний)
Мета проекту – створити сучасне підприємство на базі
використання найновітніших вітчизняних та світових досягнень у
технології ведення галузі свинарства для проведення наукової та
навчальної діяльності, забезпечення населення Миколаївської
області та інших регіонів високоякісною свининою, а
сільськогосподарських підприємств та населення – племінним
молодняком.
Місто Миколаїв
Громада міста Миколаєва, а також всього регіону.

Проект пропонує створення підприємства та впровадження
технології виробництва товарної свинини. Виробнича програма
передбачає отримання та відгодівлю товарного й племінного
молодняку свиней у кількості 3900 голів на рік, до моменту
досягнення тваринами живої маси 120 кг та реалізації продукції в
живій вазі.
Проект планується реалізувати на основі використання
спеціалізованих порід та синтетичних ліній свиней м’ясного напряму
продуктивності (велика біла, ландрас, дюрок, п’єтрен, «альба»,
«макстер», «оптимус», «кантор») на фоні збалансованої годівлі
комбікормами власного виробництва.
Створення підприємства та впровадження технології виробництва
Очікувані результати:
товарної свинини. Кількість створених робочих місць – 25.
Ключові заходи проекту: Будівництво і придбання обладнання, забезпечення технологічного
процесу у безприбутковий період, придбання основного стада.
2016-2017 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
79680,1*
79680,1*
159360,2*
Джерела фінансування: Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна
технічна допомога, державний бюджет, українські та іноземні
інвестори, державно-приватне партнерство.
Миколаївський національний агарний університет, органи місцевого
Ключові потенційні
самоврядування.
учасники реалізації
проекту:
Рівень готовності інвестиційного проекту – 100%. Строк окупності
Інше:
проекту - 5,5 років.
* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.
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Номер і назва завдання: 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та
екологічно чистих продуктів
Назва проекту:
3.1.2.3) Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої
рафінованої, гідратованої
та дезодорованої
олії
(інвестиційний)
Виробництво екологічно чистої рафінованої, гідратованої та
Цілі проекту:
дезодорованої олії;
створення нових робочих місць;
наповнення місцевого бюджету.
Березнегуватський район
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Населення Березнегуватського району та Миколаївської
Орієнтовна кількість
області
отримувачів вигод
Капітальні споруди, які придбані кооперативом, знаходяться
Стислий опис проекту:
в доброму стані. В наявності всі комунікації, в тому числі вода
та каналізація. Розроблений бізнес-план, відведені земельні
ділянки, є приміщення для цеху. Потужність виробництва
становить 100 тонн на добу. Стан реалізації проекту - 70 відс.
Виробництво біологічного продукту - випуск рафінованої
Очікувані результати:
олії без застосування хімічних речовин. Розфасовка олії та
реалізація її населенню Миколаївської області.
Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої,
Ключові заходи
гідратованої та дезодорованої олії.
проекту:
з 2015 року до 2017 року
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
3 000
4 500
4 000
11 500
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, власні кошти, кошти
інвесторів, кредитні ресурси.
Кабінет Міністрів України , бізнес, міжнародний донор.
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
В Україні немає аналогів рафінованої олії, яка випускається
Інше:
фізичним методом без використання хімічних речовин.
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та
екологічно чистих продуктів
3.1.2.4) Реконструкція приміщень навчально-виробничого
комплексу "Еко-свині" (інвестиційний)
Основним завданням підприємства є утримання, відгодівля і
реалізація свиней у вигляді тушок вищої якості переробним
підприємствам .
м. Миколаїв, Миколаївська область

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість Переробні підприємства, цехи, населення області, створення нових
робочих місць.
отримувачів вигод
Підприємство "ЕКО-СВИНІ" створено з метою забезпечення
Стислий опис
ринку та переробних підприємств Миколаївської області якісною,
проекту:
високопоживною сировиною, яка має унікальні дієтичні
властивості. Стратегічні переваги проекту не обмежені ринком
збуту, і попит на свинину характеризується стійкою тенденцією до
підвищення. Свинина відзначається високим вмістом повноцінного
і легкоперетравного білка, а також незамінних амінокислот.
Зацікавленість переробних підприємств та населення як в партнері
та виробнику висока, співробітництво з підприємством дозволить
мінімізувати транспортні витрати, знизити собівартість продукції,
сприятиме розширенню ринку збуту.
Створення нових робочих місць; забезпечення випуску екологічно
Очікувані
чистої продукції; забезпечення мінімальних витрат на виробництво
результати:
продукції;
відновлення
власного
виробництва
сільськогосподарської продукції.
Реконструкція приміщення, закупівля обладнання та поголів’я
Ключові заходи
тварин, розробка технологій.
проекту:
2016-2017 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
4761,2*
4761,2*
9522,4*
Міжнародні та українські фінансові організації, донори,
Джерела
міжнародна технічна допомога, державний бюджет, українські та
фінансування:
іноземні інвестори, державно-приватне партнерство.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської
Ключові потенційні
міської ради, приватні підприємства та підприємці.
учасники реалізації
проекту:
Виробництво свинини на промисловій основі в регіоні не досить
Інше:
розвинуто, тому деякі ковбасні цехи змушені скорочувати
діяльність через відсутність якісної сировини. Забезпеченість м’яса
на душу населення не відповідає розрахунковим нормам, тому
виробництво високоякісної свинини необхідне. При виході
підприємства на повний потік кожні 5 місяців буде вироблятися
59500 кг м’яса. Проблеми сезонності не існує, продукція буде
надходити рівномірно цілорічно. Підприємство має намір
збільшити поголів’я свиноматок та поліпшити їх відтворювальні
якості, що сприятиме отриманню більшої кількості продукції за
менший проміжок часу і скорочення строку окупності. Рівень
готовності інвестиційного проекту – 10відс. Строк окупності
проекту – 7 років.
* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.
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Номер і назва завдання: 3.1.3. Підтримка кооперативного руху на селі
Назва проекту:
3.1.3.1) Створення та підтримка високотехнологічних
сімейних молочних ферм.
1.Поліпшення якості життя сільського населення.
Цілі проекту:
2. Підвищення рівня доходів сільських родин.
3. Підвищення якості молока, яке виробляється сімейними
молочними фермами в Миколаївській області та забезпечує
перехід молочної галузі загалом на європейські стандарти.
Снігурівський, Березнегуватський, Жовтневий та Баштанський
Територія, на яку
райони Миколаївської області
проект матиме вплив:
Бенефіціарами проекту можуть стати 20-30 сімейних
Орієнтовна кількість
молочних ферм, члени їх сімей загалом становлять біля 60-120
отримувачів вигод
чол. Крім того, непрямими бенефіцарами проекту можна
вважати всіх мешканців сіл, у яких будуть відкриватись сімейні
ферми, а саме: близько 16 тис. осіб.
Проблема, яка буде вирішуватись в ході виконання проекту,
Стислий опис проекту:
стосується полегшення сільськогосподарської праці сільських
родин та поліпшення якості молока, яке виробляється в
особистих селянських господарствах. Особистим селянським
господарствам, які будуть створювати сімейні молочні ферми
(не менш як на 10 голів корів), буде надано фінансову допомогу
(в т.ч. у формі пільгових позичок) для будівництва ферм та
гноєсховищ, безкоштовно надаватиметься обладнання (електро
та вентиляційне, доїльні апарати, міні-охолоджувачі, килимки)
та по два нетелі.
За результатами виконання проекту за три роки буде:
Очікувані результати:
створено від 20-ти до 30-ти високотехнологічних сімейних
молочних ферм та поліпшено якість життя сільських сімей;
проведено навчання близько 60 членів сімейних ферм з
питань утримання, годівлі, відтворення поголів'я, ветеринарії та
інших актуальних питань;
забезпечено перехід молочної галузі Миколаївської області
на європейські стандарти.
Ключові заходи
проекту:

У ході виконання проекту для створення 20-30-ти сімейних
молочних ферм особистими селянськими господарствами буде:
надано фінансову допомогу, у тому числі пільгові позички
для будівництва приміщень;
збудовано приміщення для сімейних молочних ферм;
збудовано гноєсховища з транспортерами для гною;
за бажанням встановлено альтернативні джерела енергії;
встановлено сучасне електро-, вентиляційне та інше
обладнання (доїльні апарати, міні-охолоджувачі, килимки) на
загальну суму близько 140000,00 грн. на одну сімейну ферму;
кожній сімейній молочній фермі передано по два племінних
нетелі вартістю близько 11500,00 грн. кожний;
проведено навчання та надано консультації з питань
утримання, годівлі, відтворення, ветеринарії, бізнес-планування,
юридичних та інших актуальних питань;
забезпечено здавання якісного молока у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2016 – 2017 роки
2015
2016
2017
Разом
4500,00
9000,00
13500,00
Міжнародні донори (Міжнародний благодійний фонд «Добробут
громад»,
сільськогосподарська
консультаційна
служба
(м. Дніпропетровськ), інші)
Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад», м. Київ
Сільськогосподарська консультаційна служба,
м. Дніпропетровськ
Бажано забезпечити бюджетне співфінансування проекту
(за рахунок обласного бюджету) у такій пропорції:
50 відс.- міжнародні донори,
30- 40 відс.- обласний бюджет,
10-20 відс. - сільські родини (особисті селянські господарства,
які будуть створювати сімейні молочні ферми).
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Напрям 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад
Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

3.2.1 Підтримка взаємодії громадян з метою вирішення спільних
проблем
3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку Агенції
регіонального розвитку Миколаївської області
Забезпечення реалізації Стратегії розвитку області.
Моніторинг стану підготовки і впровадження проектів,
включених до Плану реалізації Стратегії розвитку Миколаївської
області.
Створення інституційних засад та інших передумов для
реалізації державної регіональної політики.
Забезпечення підготовки та подачі заявок на отримання коштів
від міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів
регіонального розвитку.
Миколаївська область

Територіальні громади Миколаївської області, інвестори та
суб’єкти підприємницької діяльності
Реалізація значної кількості проектів регіонального розвитку в
рамках Стратегії розвитку Миколаївської області потребує
цілеспрямованої роботи щодо дослідження проблем місцевих
територіальних громад і шляхів їх розв'язання, координації робіт з
підготовки проектів для вирішення виявлених проблем, пошуку
фінансових джерел для їх реалізації, підготовки відповідних
кадрів, здійснення моніторингу реалізації проектів, оцінки
результатів від їх впровадження. Для здійснення вказаних завдань
відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної
регіональної політики» передбачається створити Агенцію
регіонального розвитку Миколаївської області.
Очікувані результати: Створення умов для реалізації проектів регіонального розвитку,
збільшення кількості нових робочих місць на території області.
Підготовка концепції АРРМО (юридично-правова форма, напрями
Ключові заходи
роботи, організаційна структура Агенції), проведення зборів
проекту:
засновників АРРМО для затвердження його статуту, організаційної
структури і кошторису витрат, обрання керівних органів,
визначення плану роботи, матеріально-технічного та фінансового
забезпечення діяльності АРРМО, створення його інформаційного
веб-порталу.
2016-2017 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
1240,0
1000,0
2240,0
Кошти і майно засновників, кошти бюджетних призначень з
Джерела
державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, спеціальних
фінансування:
державних фондів, міжнародна технічна допомога
Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївська обласна рада,
Ключові потенційні
департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, Торговоучасники реалізації
промислова палата Миколаївської області, Миколаївська обласна
проекту:
організація
роботодавців
"Промисловці
та
підприємці
Миколаївщини
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Номер і назва
завдання:

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних
проблем

Назва проекту:

3.2.1.2) Впровадження проектів – переможців Всеукраїнського
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування

Цілі проекту:

Охорона навколишнього природного середовища, поліпшення
санітарного стану територій населених пунктів

Територія, на яку
проект матиме вплив:

Селище Врадіївка, села Адамівка, Жовтневе , Сирове
Врадіївського району

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Населення селища Врадіївка, сіл Адамівка, Жовтневе та Сирове
(11,3 тис. осіб).

Стислий опис проекту: Проект спрямований на облаштування контейнерних майданчиків;
придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ Врадіївською
селищною радою, Адамівською, Жовтневою та Сирівською
радами – 72 шт., придбання сміттєвоза
Очікувані результати:

Реалізація цього проекту забезпечить поліпшення санітарного
стану територій населених пунктів, забезпечить екологічно
безпечне збирання, перевезення та зберігання ТПВ.

Ключові заходи
проекту:

Створення комплексної інноваційної системи поводження з
твердими побутовими відходами у Врадіївському районі
Миколаївської області

Період здійснення:

з 04/2016 до 11/ 2017рр.

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

-

400,0

800,0

1200,0

Джерела фінансування: Місцевий бюджет
Управління житлово-комунального господарства
облдержКлючові потенційні
адміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації,
учасники реалізації
Врадіївська райдержадміністрація, Врадіївська селищна рада,
проекту:
Адамівська, Жовтнева та Сирівська ради, підприємства, які мають
ліцензію на відповідний вид робіт
Інше:

388
Номер і назва завдання: 3.2.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення
спільних проблем
Назва проекту:
3.2.1.3) Капітальний ремонт водонапірної башти в
с.Воскресенське Жовтневого району Миколаївської області
Висока якість життя людини.
Цілі проекту:
Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами.
Воскресенська селищна рада
Територія, на яку
Жовтневого району Миколаївської області
проект матиме вплив:
4601чол.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Капітальний ремонт водонапірної башти
Поновлення роботи водопровідної башти в с.Воскресенське,
Очікувані результати:
надання якісних житлово-комунальних послуг (водопостачання)
населенню.
Проведення капітального ремонту водопровідної башти
Ключові заходи
проекту:
2015 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
298,4
298,4
Джерела фінансування: ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 200,000 тис.грн.
місцевий бюджет - 83,508 тис.грн.
кошти громадської організації - 14,921тис.грн.
ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду";
Ключові потенційні
Жовтнева райдержадміністрація;
учасники реалізації
Жовтнева районна рада Миколаївської області;
проекту:
Громадська організація «Воскресенське».
Інше:

389
Номер і назва завдання: 3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення
спільних проблем.
Назва проекту:
3.2.1.4) Вуличне освітлення у смт Первомайське
Підвищення
рівня конкурентоспроможності
регіону з
Цілі проекту:
європейською якістю життя та безпечним довкіллям (вуличне
освітлення населених пунктів)
Первомайська селищна рада
Територія, на яку
проект матиме вплив:
3521чол.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Проведення робіт з вуличного освітлення смт Первомайське
Вуличне освітлення смт Первомайське
Очікувані результати:
Застосування енергозберігаючих технологій під час проведення
Ключові заходи
робіт з вуличного освітлення смт Первомайське
проекту:
2015 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
320,0
320,0
Джерела фінансування: ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 200,000тис.грн.
місцевий бюджет - 104,000 тис.грн.
кошти громадської організації - 16,000 тис.грн.
ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
Ключові потенційні
Жовтнева райдержадміністрація,
учасники реалізації
Жовтнева районна рада Миколаївської області;
проекту:
Громадська організація «Відродження Первомайщини».
Інше:
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Номер і назва завдання: 3.2.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення
спільних проблем.
Назва проекту:
3.2.1.5) «Капітальний ремонт системи опалення та
зовнішніх
електричних
мереж
адмінбудівлі
по
вул.Комарова, 20 у с.Котляреве Жовтневого району
Миколаївської області»
Цілі проекту:
Котляревська сільська рада
Територія, на яку
проект матиме вплив:
1553чол.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Капітальний ремонт системи опалення та зовнішніх електричних
мереж
Поновлення системи опалення та зовнішніх електричних мереж
Очікувані результати:
адмінбудівлі по вул.Комарова, 20 в с.Котляреве.
Проведення робіт з капітального ремонту системи опалення та
Ключові заходи
зовнішніх електричних мереж адмінбудівлі.
проекту:
2015 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
402,0
402,0
Джерела фінансування: ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"
200,000 тис.грн.
місцевий бюджет - 181,900 тис.грн.
кошти громадської організації - 20,100 тис.грн.
ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
Ключові потенційні
Жовтнева райдержадміністрація,
учасники реалізації
Жовтнева районна рада Миколаївської області;
проекту:
Громадська організація «Єдність Котляревщини».
Інше:

391
Номер і назва завдання: 3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення
спільних проблем.
3.2.1.6) «Вуличне освітлення в с.Михайло-Ларине
Назва проекту:
Підвищення
рівня конкурентоспроможності
регіону з
Цілі проекту:
європейською якістю життя та безпечним довкіллям (вуличне
освітлення населених пунктів)
Михайло-Ларинська сільська рада
Територія, на яку
проект матиме вплив:
1868 чол.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Проведення робіт з вуличного освітлення с.Михайло-Ларине
Жовтневого району Миколаївської області.
Вуличне освітлення с.Михайло-Ларине
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:

Застосування енергозберігаючих технологій під час проведення
робіт з вуличного освітлення с.Михайло-Ларине.

Період здійснення:

2015 рік

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2015
2016
2017
Разом
400,0
400,0
ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"200,000 тис.грн.
місцевий бюджет - 180,000тис.грн.
кошти громадської організації - 20,000тис.грн.

Джерела фінансування:

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
Жовтнева райдержадміністрація,
Жовтнева районна рада Миколаївської області;
Громадська організація «Відродження».

Інше:

-
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Номер і назва завдання: 3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для
вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів
самоорганізації населення, поліпшення доступу до публічної
інформації
Назва проекту:
3.2.2.1) «Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади
вирішуємо разом»
Формування моделі бібліотеки громадянської дії заради
Цілі проекту:
згуртованості та успішного розвитку місцевої громади
Розвиток процесів соціального партнерства. Сприяння реалізації
місцевих громадських ініціатив .
м. Миколаїв
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Громада м. Миколаєва понад 80 тис осіб, у тому числі молодь,
Орієнтовна кількість
представники недержавних організацій (НДО), соціально
отримувачів вигод
незахищені та малозабезпечені верстви населення, люди з
особливими
потребами,
внутрішньо
переміщені
особи,
військовослужбовці тощо.
Стабільний
розвиток
та
ефективність
місцевого
Стислий опис проекту:
самоврядування залежить від активності самих мешканців,
консолідації місцевого населення навколо спільних проблем. На
жаль, процес трансформації людей із простих споживачів неякісних
послуг в активних громадян в Україні відбувається дуже повільно.
Проект
«Бібліотека
громадянської
дії:
Проблеми громади вирішуємо разом» спрямовано на формування
моделі бібліотеки громадянської дії шляхом розширення спектру
діяльності Центру соціальної активності та партнерства, який
успішно
функціонує
в
Центральній
міській
бібліотеці
ім.М.Л.Кропивницького близько 10 років. Центр надає
інформаційну, організаційну, консалтингову, технічну та інші види
допомоги громадським організаціям та ініціативним городянам.
Центром та його партнерами реалізуються соціальні проекти,
проводяться спільні громадські акції, дискусії, презентації, Дні
партнерської активності, сесії стратегічного планування, форуми,
благодійні аукціони тощо.
Проект «Бібліотека громадянської дії» надасть реальну
можливість через неформальне навчання та інформаційний
супровід залучити ініціативних людей, громадські організації до
самоорганізації та соціальної активності, навчити їх будувати
діалог на принципах довіри та взаєморозуміння.
Для цього планується створити додаткові автоматизовані зони для
інформаційного обслуговування представників різних соціальних
груп громади міста, нові інформаційні ресурси для громадських
організацій,
проведення
навчально-тренінгових
заходів,
розширення спектру консультаційних послуг, організація та
проведення дискусійних зустрічей для представників громади.
Проект передбачає створення Школи локальної активності,
Школи патріотизму та громадянської позиції, проведення лекцій у
Вуличному університеті, тренінгів впевненості в кризових
ситуаціях, проведення загальноміського рейтингового вуличного
заходу «Конференція успішних практик», організацію дискусій під
час засідань відкритого майданчика «Новий Миколаїв».
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Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

В результаті реалізації проекту:
створено 4 додаткові автоматизовані зони для інформаційного
обслуговування різних соціальних груп населення;
проведено матеріально-технічне переобладнання Центру
соціальної активності та партнерства ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького
сформовано інформаційно-документальний фонд спільного
користування;
сформовано електронні бази даних на допомогу громадському
сектору;
організовано роботу Школи локальної активності, Школи
патріотизму та громадянської позиції;
організовано навчання у Вуличному університеті;
проведено цикл з 5 відкритих лекцій для громади міста на
теми викликів сучасності та сталого розвитку, суспільних
цінностей, критичного мислення;
проведено 7 тренінгів впевненості під час кризових ситуацій;
здійснено тренінгові навчання з питань написання і керування
проектами для різних соціальних груп населення міста, адвокасі та
лобіювання, розвитку місцевих громад, проведення інформаційнокомунікаційних кампаній та співробітництва із ЗМІ;
розширено спектр консультаційних послуг у Громадській
приймальні за напрямками юридичної, психологічної допомоги
тощо.
Організація автоматизованих зон обслуговування користувачів
здійснення ремонту приміщення та придбання додаткового
обладнання;
створення інформаційних ресурсів;
організація навчально-тренінгових послуг з питань написання і
управління проектами, адвокасі та лобіювання, розвитку місцевих
громад, проведення інформаційно-комунікаційних кампаній та
співробітництва зі ЗМІ для різних соціальних груп населення міста;
проведення
занять
щодо
подолання
наслідків
психотравмуючих подій,
протидії насильству та подолання
наслідків травматизації для
внутрішньо переміщених осіб,
військовослужбовців та їх сімей;
створення
додаткових
консультаційних
послуг
для
внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців;
проведення загальноміського заходу «Конференція успішних
практик» для виявлення позитивних прикладів взаємодії та
реалізації соціальних проектів;
організація щотижневих зустрічей громадськості міста у
форматі відкритого майданчика «Новий Миколаїв»;
організація роботи Вуличного університету;
створення Школи локальної активності, Школи патріотизму та
громадськості.
2015-2017 роки
2015
2016
2017
Разом
120,0
185,0
275,0
580,0
Місцевий бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські
кошти
Наступні учасники проекту будуть залучені для реалізації
проекту як партнери:
Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння економічним і
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Інше:

соціальним реформам”;
Миколаївська обласна організація Всеукраїнського Комітету
оборони прав людини;
Миколаївська обласна громадська організація "Діалог";
Миколаївська міська громадська організація "Фонд розвитку
міста Миколаєва";
Миколаївська психологічна кризова служба;
Миколаївська міська молодіжна громадська організація
"Фундація регіональних ініціатив";
Миколаївський клуб сприяння сталому розвитку та побудові
громадянського суспільства "Спільні дії";
Миколаївський обласний громадський молодіжний рух
"Пенітенціарна ініціатива";
Обласна громадська організація “Рада національних товариств
Миколаївської області”
Миколаївський Центр волонтерів;
Миколаївська обласна та міська громадська
організація
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль
Україна”;
Миколаївська обласна організація “Козацтво запорізьке”;
Миколаївське відділення Всеукраїнської благодійної організації
“Турбота про літніх в Україні”;
Миколаївська міська громадська організація “Вітовське
українське товариство”;
Миколаївська міська громадська організація “Спадщина”;
Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської благодійної
організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”;
Миколаївська обласна організація Союзу організацій інвалідів
України;
Миколаївське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка.
Передбачається до реалізації проекту залучення міжнародних
інвестиційних фондів.
-
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Номер і назва
завдання:

3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для
вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів
самоорганізації населення (ОСН), поліпшення доступу до
публічної інформації.
Назва проекту:
3.2.2.2) Залучення мешканців сіл та міст до формування та
комплексного розвитку спроможних територіальних громад
1. Вдосконалити
нормативно–правовове
та
методичне
Цілі проекту:
забезпечення механізмів залучення мешканців до вирішення
місцевих проблем.
2. Сприяти створенню спроможних до виконання власних
повноважень ОСН сіл та селищ у складі нової територіальної
громади.
3. Поліпшити доступ до публічної інформації з розробки та
результатів виконання рішень органів місцевого самоврядування.
Проект охоплює всю територію області. Будуть залучені всі нові
Територія, на яку
проект матиме вплив: спроможні територіальні громади Миколаївської області.
Орієнтовна кількість Не менш як 500 тис. мешканців сіл, та міст інтереси яких будуть
представляти не менш 1200 осіб ( голови; голови/ члени правління
отримувачів вигод
ОСН; активісти.
В умовах адміністративно-територіальної та реформ місцевого
Стислий опис
самоврядування є реалізація права добровільності відповідно до
проекту:
Закону України «Про добровільне об'єднання громад» та
врахування інтересів при формуванні і реалізації програм
соціально-економічного розвитку нової територіальної громади
села. Також актуальним є питання залучення фінансових ресурсів та
матеріально-технічного забезпечення для
вирішення питань
соціально-економічного розвитку.
Концепція реформування системи місцевого самоврядування
(розпорядження КМУ від 01.04.2014) передбачила, що необхідною
умовою її виконання є запровадження механізмів демократії.
Зокрема, ОСН згідно із Законом України "Про органи
самоорганізації населення" мають власні представницькі функції та
повноваження з вирішення нагальних питань соціальноекономічного розвитку території своєї дії.
Проблемою є брак на місцевому рівні дієвих механізмів
залучення мешканців для вирішення місцевих проблем.
Результатом навчання, консультування сільських голів і
громадських активістів, грантової/коуч та нормативно-правової
підтримки їх проектів буде не менш як 30 історій успіху
формування та комплексного розвитку 20 спроможних
територіальних громад на основі участі мешканців та оперативного
забезпечення їх доступу до публічної інформації на інтернетресурсах місцевих громад. Демократичні процедури забезпечення
доступу до публічної інформації з використанням інтернет-порталу
та форм участі мешканців у вирішенні місцевих проблем будуть
прописані у статутах 20 територіальних громад сіл та міст. Їх
дієвість буде відпрацьовано у проектах з вирішення проблем
мешканців, що об’єднались в ОСН.
1. Створено методичні рекомендації щодо положень статутів
Очікувані
територіальних громад сіл та міст, що визначають процедури
результати:
демократі участі (створення ОСН, процедури місцевих загальних
зборів/місцеві ініціативи/громадські слухання та
доступ до
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Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

публічної інформації через інтернет-портал Миколаївської області. )
та відповідний пакет методичних матеріалів «людською мовою».
2. Навчено не менш як 300 осіб та надано консультацій у
громадських приймальнях РЦ не менш як 900 особам (сільські
голови; голови/ члени правління ОСН/старости сіл; громадські
активісти у Школі розвитку села та Школі громадської дії.
Випускники сформують та реалізують за консультативної грантової
підтримки РЦ та інших міжнародних та місцевих донорів не менш
як 60 проектів вирішення проблеми формування місцевої громади .
Щорічно буде сформовано не менш як 10 історій успіху (загалом не
менш 30 історій успіху), що будуть видано у брошурі та
оприлюднено на Миколаївському обласному порталі. На кожну
1 грн грантової підтримки буде залучено не менше 3-х із зовнішніх
та місцевих джерел. Буде створено не менше 100 ОСН.
3. Створено сторінку на Миколаївському обласному порталі
для оперативного забезпечення доступу мешканців публічної
інформації територіальних громад з відповідним матеріальнотехнічним, організаційним, та нормативно-правовим забезпеченням
поточної діяльності на обласному та місцевих рівнях.
Ціль 1. Заходи: 1.1 Два дослідження: «Проблеми дієвості
безпосереднього народовладдя у селах і містах Миколаївщини»; 1.2.
Розробка, публічне обговорення місцевих НПА за рекомендаціями
дослідження; 1.3. Розробка, видання та поширення 3-х практичних
кейс-посібників «Формула дієвості безпосереднього народовладдя»
для навчань проекту.
Ціль 2. Заходи:. 2.1. Діяльність приймалень РЦ у м. Миколаєві,
м.Баштанка, м.Вознесенськ, смт Казанка смт Доманівка,
м.Первомайськ;
2.2.
Організація
3-х
щорічних
циклів
щоквартальних триденних навчань; 2.3. Щорічна грантова та коучпідтримка ініціатив.
Ціль 3. Заходи: 3.1 Створення сторінки на Миколаївському
обласному порталі для оперативного забезпечення доступу
мешканців сіл публічної інформації територіальних громад сіл.
3.2 Відповідна підготовка чиновників органів місцевого
самоврядування на виконання вимог Статутів місцевих громад.
2015-2017 роки
2015
2016
2017
Разом
250,0
280,0
280,0
810,0
Місцевий бюджет, бюджети 20 територіальних громад сіл, кошти
публічно-приватного партнерства на місцевому рівні.
Кошти міжнародних донорів та корпорацій,
Державний фонд регіонального розвитку на 2017 рік.
Фінансування - є гранти Фонду від МФ «Відродження 220 000 грн
№ 49441 ( 1.05.2015 – 3.04.2016 р).
Реалізація: Снігурівська та Баштанська райдержадміністрації,
Казанківська селищна рада, сільські ради, публічні бібліотеки сіл,
місцеві громадські організації.
Для розробки і реалізації проекту будуть використані розробки,
залучені експерти ФРММ, ОРІДУ НАДУ при Президентові
України, Центральної бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького, ALDA,
УНЦПД, мережі РЦ демократії участі, що діє у 10 областях
України за методичної підтримки ВГО АССН www.samoorg.com.ua
та грантової» МФ «Відродження».
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Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
Назва проекту:
3.2.3.1) Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг
до населених пунктів.
Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг,
Цілі проекту:
що сприятиме належному функціонуванню роботи транспорту
для задоволення соціальних потреб населення
Селище Врадіївка, с.Щасливка, с.Богданівка, с.Володимирівка
Територія, на яку
Доманівського району, с. Весняне Миколаївського району
проект матиме вплив:
Миколаївської області (в перспективі - адмінцентр Веснянської
об’єднаної громади), територія населених пунктів Киряківської
сільської
ради,
с.Комсомольське,
с.Маловарварівка
Миколаївського району, село Крива Балка, село Подимове
Миколаївського району с.Улянівка Миколаївського району
Населення
с.Врадіївка,
с.Щасливка,
с.Богданівка,
Орієнтовна кількість
с.Володимирівка, с. Весняне, с. Сливине, с.Петрово-Солониха,
отримувачів вигод
с. Кир'яківка, с.Камяна Балка, населених пунктів Кир′яківської
сільської ради, с.Комсомольське, с.Маловарварівка, с. Крива
Балка, с.Подимове, с.Улянівка
Стислий опис проекту: Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг,
що сприятиме належному функціонуванню роботи транспорту
для задоволення соціальних потреб населення
Поліпшення доступу населення до соціальних, комунальних,
Очікувані результати:
адміністративних та інших послуг.
Капітальний ремонт вулиць селища Врадіївка
по
Ключові заходи
вул. Горького, Маяковського (від районного суду до Врадіївської
проекту:
ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів), вул.Фрунзе, Калініна (від Врадіївської
центральної районної аптеки № 71 – філії ПКВО «Фармація» до
хлібопекарні ПП Коломійчук Т.І.),
вул. О.Невського (від
вул.Леонова до вул. Героїв Врадіївщини);
поточний ремонт вулиць Героїв Врадіївщини, Чкалова,
Орджонікідзе селища Врадіївка;
капітальний ремонт дороги від с.Щасливка до с.Богданівка у
Доманівському районі;
капітальний
ремонт
автомобільної
дороги
до
с.Володимирівка Щасливської сільської ради;
капітальний ремонт доріг по вул.Молодіжна, Миколаївська,
Південна, Шевченка, Світанкова, Зоряна, Центральна в с.Весняне
Миколаївського району;
капітальний ремонт автомобільної дороги Сливине-ПетровоСолониха, Кир'яківка – Камяна Балка;
поточний ремонт 11 доріг комунальної власності по вулицях
населених пунктів Кир′яківської сільської ради;
реконструкція доріг с.Комсомольське, с.Маловарварівка
Миколаївського району Миколаївської області;
капітальний ремонт дороги по вул. Нова, вул. Миру,
вул. Молодіжна в селі Крива Балка;
поточний ремонт дороги по вул. Кірова с. Крива Балка , від
с. Крива балка до с. Подимове;
капітальний
ремонт
автомобільної
дороги
по
вул. Чорноморська
в с.Улянівка Миколаївського району
Миколаївської області.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

з 2015 до 2017 років
2015
2016
2017
Разом
500,0
20500,0
24000,0
45000,0
Місцеві бюджети, державний бюджет
Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України,
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Миколаївська обласна
державна адміністрація, районні, сільські та селищні ради

399
Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
3.2.3.2) Будівництво, реконструкція, капітальний та
Назва проекту:
поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури
Приведення
до
належного
експлуатаційного
стану
Цілі проекту:
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.
м. Миколаїв, м. Вознесенськ, м. Очаків, м. Баштанка,
Територія, на яку
Баштанський, Березнегуватський, Братський, Вознесенський,
проект матиме вплив:
Єланецький,
Жовтневий,
Канківський,
Кривоозерський,
Новобузький райони
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Поліпшення соціальних потреб населення

Стислий опис проекту:

Реконструкція та відновлення пошкодженої інфраструктури
доріг, сприятиме належному функціонуванню пасажирського та
спеціалізованого автотранспорту для задоволення соціальних
потреб населення.
У результаті реалізації проекту буде:
поліпшено на 100% стан дорожнього покриття та естетичний
вигляд автомобільних доріг та вулиць;
забезпечено безпеку дорожнього руху та його комфортність;
забезпечено економію пального та витрат на запасні частини;
зменшено соціальну напругу мешканців міста.
Виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2015-2017 роки
2015

2016

18915,4
50108,4
Місцеві бюджети

2017

Разом

42003,3

111027,7
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Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
Назва проекту:
3.2.3.3) Поліпшення житлових і соціально-побутових умов
для жителів сільських населених пунктів та малих міст
Зупинення
деформації будинку, усунення аварійності,
Цілі проекту:
забезпечить
довговічність
та
безпеку
експлуатації
багатоквартирного житлового будинку комунальної власності і
відповідно зніме соціальну напругу з цього питання в селищі.
Територія смт Ольшанське Миколаївського району
Територія, на яку
проект матиме вплив:
106 чол. – мешканці п’ятиповерхового 60-квартирного
Орієнтовна кількість
житлового будинку № 10 по вулиці Гагаріна в смт Ольшанське
отримувачів вигод
Миколаївського району Миколаївської області
Проектом передбачено провести роботи з укріплення ґрунтів із
Стислий опис проекту:
застосуванням способу хімічного закріплення ґрунтів ін’єкцією
по технології однорозчинної двокомпонентної силікатизації.
Конструктивна схема закріплення – суцільна. Також проектом
передбачається встановлення підсилюючих металевих рам у
віконних прорізах на 4 та 5 поверхах
Поліпшення житлових умов мешканців будинку по вул.Гагаріна,
Очікувані результати:
10 в смт Ольшанське.
Інженерна підготовка закріплення грунтів для підвищення їх
Ключові заходи
міцності та посилення конструкцій житлового будинку по
проекту:
вул. Гагаріна, 10 в смт Ольшанське Миколаївського району
Миколаївської області
2016 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
2079,0
2079,0
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, Ольшанська селищна
рада - співфінансування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловоКлючові потенційні
комунального господарства України, Миколаївська обласна
учасники реалізації
державна адміністрація, управління капітального будівництва
проекту:
облдержадміністрації,
Миколаївська
районна
державна
адміністрація, Ольшанська селищна рада
Інше:

401
Номер і назва завдання: 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
Назва проекту:
3.2.3.4) Поліпшення житлових і соціально-побутових умов
для жителів сільських населених пунктів та малих міст
Можливість газифікувати чисельну кількість населених пунктів
Цілі проекту:
району, закладів соціальної інфраструктури.
с.Жовтневе, с.Безводне Миколаївського району Миколаївської
Територія, на яку
області
проект матиме вплив:
420 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Проект спрямований на проведення робіт із забезпечення
доведення підвідного газопроводу до населених пунктів району.
Буде газифіковано 2 населені пункти району.
Очікувані результати:
Газопостачання в с.Жовтневе, с.Безводне Миколаївського
Ключові заходи
району Миколаївської області
проекту:
2017 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
7903,8
7903,8
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловоКлючові потенційні
комунального господарства України, Миколаївська обласна
учасники реалізації
державна адміністрація, управління капітального будівництва
проекту:
облдержадміністрації,
Миколаївська
районна
державна
адміністрація, Безводненська сільська рада
Кошторисна вартість орієнтовна.
Інше:

402

Номер і назва завдання: 3.2.3 .Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
Назва проекту:
3.2.3.5) Створення сільських підприємств з комунального
обслуговування
населення
з
укомплектуванням
матеріально-технічної бази, рухомого складу спецтехніки в
разі добровільного об'єднання територіальних громад
Організація надання послуг з комунального обслуговування
Цілі проекту:
населення в спільних інтересах територіальних громад
Райони області
Територія, на яку
проект матиме вплив:
400,0 тис.чоловік, всі соціальні групи
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Реалізація проектів будівництва, реконструкції виробничих баз
базових підприємств з комунального обслуговування населення,
придбання рухомого складу спецтехніки
Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Організація надання послуг з комунального обслуговування
населення
Будівництво нових, реконструкція існуючих виробничих
приміщень базових підприємств з комунального обслуговування
населення, придбання землерийної техніки, аварійних
автомобілів, автономних дизельгенераторів
2016 – 2017 роки
2015
2016
2017
Разом
3000,0
12000,0
15000,0
Місцеві бюджети, Державний фонд регіонального розвитку з
2017 року в разі наявності проектно-кошторисної документації
та позитивної конкурсної оцінки
Органи місцевого самоврядування

-

403
Номер і назва заходу:
Назва проекту:

3.2.4. Поліпшення житлових умов населення
3.2.4.1) Реконструкція та капітальний ремонт житлового
фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій
Підвищення енергоефективності в житловому секторі;
Цілі проекту:
економія витрат населенням в розмірі 30% на оплату
енергоносіїв в житлових будинках;
отримання населенням якісних послуг ЖКГ.
Територія,
на
яку смт Олександрівка та станція Трикратне Олександрівської
проект матиме вплив: селищної ради
Орієнтовна кількість 800 осіб
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Мета проекту – підвищення енергоефективності та отримання
якісних послуг через реконструкцію та утеплення дахів будинків
Все це дозволить скоротити витрати.
Очікувані результати: Забезпечення населення якісними послугами ЖКГ;
зниження витрат населення на оплату послуг з опалення тощо;
утеплення дахів будинків та приведення їх до сучасного стану;
поліпшення екологічного стану району.
Реконструкція дахів багатоповерхівок:
Ключові
заходи
с.Трикратне вул.Радянська буд.7,9,17,19,23,25; вул.Залізнична
проекту:
буд. 2,8;
реконструкція дахів смт Олександрівка по вул.Степова 3,58,60.
січень
2016 року – грудень 2017 року
Період здійснення:
Орієнтовна
вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн:
300,0
800,0
1100,0
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження Южно-Української АЕС
Ключові
потенційні Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування,
учасники
реалізації архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва,
інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації,
проекту:
підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт
Коментарі:

404
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.2.4 Поліпшення житлових умов населення
3.2.4.2) Облаштування 100 багатоквартирних житлових
будинків сучасними засобами обліку та регулювання
теплової енергії.
Зменшення споживання теплової енергії у місті Миколаєві.

Територія, на яку
проект матиме вплив:

м.Миколаїв

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Населення міста

Реалізація цього проекту потребує встановлення лічильників,
закупівлю обладнання, а також проведення проектних та
монтажних робіт. Це дасть змогу зменшити витрати на
опалення цих житлових будинків.
Зменшення витрат на опалення житлових будинків.
Очікувані результати:
Забезпечення комплексного розвитку житлового фонду.
Покращення житлових умов.
Ключові заходи проекту: Витрати на матеріали, роботи із встановлення лічильників,
витрати на закупівлю обладнання, проектні та монтажні роботи.
Стислий опис проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2016-2017 роки
2015

2016

2017

Разом

6 251,1*

6 251,1*

12 502,2*

Джерела фінансування:

Міжнародні та українські фінансові організації,
донори,
міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та
іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо.

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської
міської ради.

Інше:

Рівень готовності інвестиційного проекту - проекти в наявності
строк окупності - 5 років
наявність комунікацій (транспортні шляхи (під’їзди),
телефонний зв'язок, інтернет тощо) - в наявності.

* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.
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Номер і назва завдання: 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення
Назва проекту:
3.2.4.3) Встановлення приладів обліку теплової енергії в
багатоквартирному житловому фонді з досягненням 100%
показника (інвестиційний)
Впровадження 100% показника обліку теплової енергії у
Цілі проекту:
житловому фонді
м. Миколаїв
Територія, на яку
проект матиме вплив:
100,0 тис.чоловік
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
приладів
обліку
теплової
енергії
в
Стислий опис проекту: Встановлення
багатоквартирних житлових будинках міста Миколаєва
Зменшення споживання енергоносіїв, підвищення якості послуг,
Очікувані результати:
забезпечення соціально-справедливих розрахунків
Встановлення сучасних приладів обліку теплової енергії
Ключові заходи
проекту:
2015-2017 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
5000
5000,0
5000,0
15000,0
Кошти
інвестиційних
програм
ОКП
"МОТЕ",
Джерела фінансування:
ПАТ "Миколаївська ТЕЦ",
кошти міського бюджету м.Миколаєва
Миколаївська міська рада, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго",
Ключові потенційні
ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"
учасники реалізації
проекту:
Інше:
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Номер і назва завдання: 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення
Назва проекту:
3.2.4.4) Встановлення приладів обліку природного газу у
побутових споживачів з досягнення 100% показника
(інвестиційний)
Забезпечити побутових споживачів на 100% приладами обліку
Цілі проекту:
природного газу
Населені пункти області
Територія, на яку
проект матиме вплив:
200 тис.чол., всі соціальні групи
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Встановлення приладів обліку природного газу у побутових
споживачів

Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Впровадження приладів обліку природного газу, зменшення
споживання природного газу, забезпечення соціальносправедливих розрахунків за спожитий природний газ
Впровадження лічильників обліку природного газу в побуті
2015-2017 роки
2015
2016
2017
Разом
10000
10000,0
10000,0
30000,0
Кошти інвестиційної програми ПАТ "Миколаївгаз"
ПАТ "Миколаївгаз", власники житлових будинків, квартир

-
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Номер і назва завдання: 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення
Назва проекту:
3.2.4.5)
Реконструкція
внутрішньобудинкових
мереж
електропостачання гуртожитків комунальної власності з
запровадженням
індивідуального обліку
споживання
електроенергії
Забезпечення покімнатного обліку електроенергії, укладання
Цілі проекту:
прямих договорів з ПАТ "Миколаївобленерго"
м. Миколаїв
Територія, на яку
проект матиме вплив:
10 тис.чол.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Заміна внутрішніх будинкових мереж електропостачання,
встановлення лічильників обліку електроенергії

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Реконструкція внутрішньобудинкових мереж
електропостачання
у гуртожитках, встановлення приладів обліку
споживання електроенергії в кімнатах і місцях загального
користування гуртожитків
Реконструкція електричних мереж, встановлення електролічильників
2015-2017 роки
2015
2016
2017
Разом
500,0
1500,0
2000,0
4000,0
Кошти міського бюджету м.Миколаєва
Миколаївська міська рада

-
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Номер і назва завдання: 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення
Назва проекту:
3.2.4.6)
Реконструкція
покрівель
багатоквартирних
житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих
технологій (72 проекти)
Проведення
реконструкції
покрівель
з
застосуванням
Цілі проекту:
енергозберігаючих технологій
Міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса,
Територія, на яку
Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого
проект матиме вплив:
самоврядування
200,0 тис. чол..
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту: Проведення реконструкції покрівель із застосуванням енергозберігаючих технологій
Підвищення технічного стану та енергоефективності житлових
Очікувані результати:
будинків, поліпшення житлових умов
Підвищення енергоефективності будівель
Ключові заходи
проекту:
2015-2017 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
5000
5000,0
15302,3
25302,3
Джерела фінансування: Кошти міських бюджетів, Державний фонд регіонального
розвитку з 2017 року, в разі наявності проектно-кошторисної
документації та позитивної конкурсної оцінки
Миколаївська, Вознесенська, Первомайська, Новобузька, НовоКлючові потенційні
одеська, Очаківська, Баштанська, Снігурівська міські ради та
учасники реалізації
інші органи місцевого самоврядування
проекту:
Інше:

409
Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та
впровадження нових технологічних можливостей ведення
містобудівного кадастру
3.2.5.1) Забезпечення розробки схем планування територій
районів та генеральних планів населених пунктів
периферійних районів
Визначення
чітких
меж
кожної
адміністративнотериторіальної одиниці;
планування розвитку території громади;
вирішення питань забудови території;
створення повноцінного життєвого середовища для громадян,
та умов для надання високоякісних та доступних публічних
послуг;
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Територія, на яку
проект матиме вплив:

Миколаївська область

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Все населення громад Миколаївської області

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Об’єднання
територіальних
громад
змінить
межі
адміністративно-територіальних
одиниць
області.
Для
забезпечення сталого розвитку новоутворених територій громад
необхідно розробити містобудівну документацію – схеми
планування території районів, схеми планування територій громад
та генеральні плани новостворених адміністративних центрів як
інструмент регулювання планування територій, вимоги якої
будуть враховані під час складання програм розвитку громад та
населених пунктів
Завершення
формування
адміністративно-територіального
устрою Миколаївської області;
створення підстав для сталого розвитку територій громад;
підготовка містобудівної документації регіонального та
місцевого рівнів.
Забезпечення містобудівною документацією територій громад
2016-2017 роки
2015

2016

2017

Разом

-

18700,0

48505,0

67205,0

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку,
інвестор
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

місцеві бюджети,

Уповноважені органи містобудування та архітектури, місцеві
органи влади, обласна державна адміністрація, органи місцевого
самоврядування
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації
та впровадження нових технологічних можливостей для
ведення містобудівного кадастру
3.2.5.2) Створення інтегрованої геоінформаційної системи
ведення містобудівного кадастру Миколаївської області
Забезпечення служби містобудівного кадастру технічними та
програмними засобами, кваліфікованими фахівцями в області IT
технологій
Новоутворені та існуючі територіальні громади Миколаївської
області

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
Всі жителі населених пунктів громад Миколаївської області
отримувачів вигод
Містобудівний кадастр - державна система зберігання та
Стислий опис проекту:
використання
геопросторових
даних
про
територію,
адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерногеологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм,
державні стандарти і правила для задоволення інформаційних
потреб у плануванні територій та будівництві, формування
галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
Служба містобудівного кадастру у складі управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації реалізує
інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на
території області, надання документів для підтвердження стану та
якості об’єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості,
проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і
характеристиці об’єктів.
Комплексність, повнота та достовірність даних системи
містобудівного кадастру забезпечить прийняття управлінських
рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності
населення, захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру, запобігання надмірній
концентрації на певній території населення та об'єктів
виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього
природного середовища, ефективне і надійне функціонування
об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури,
охорону та раціональне використання природних ресурсів і
територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів
історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського
призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку
території відповідно до пріоритетних напрямів розвитку області.
Впровадження зазначених заходів дозволить створити
сприятливі умови для залучення інвестицій у соціальноекономічний розвиток області.
Удосконалення системи планування територій громад для
Очікувані результати:
забезпечення публічними послугами, що надаються населенню та
юридичним особам місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування з урахуванням принципів
максимальної доступності послуг для споживачів
Забезпечення усіх громад області інформацією щодо
Ключові заходи
містобудівної документації та містобудівної діяльності
проекту:
2016-2017 роки
Період здійснення:
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Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
1500,0
4300,0
5800,0
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети,
міжнародні донори
Уповноважені органи містобудування та архітектури, місцеві
Ключові потенційні
органи влади, обласна державна адміністрація, органи місцевого
учасники реалізації
самоврядування
проекту:
Інше:

