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ОБЛАСНИЙ ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА 
ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 



КОНКУРС 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ У 2017 РОЦІ  
благоустрій населених пунктів (озеленення, створення малих архітектурних форм, громадських 
криниць, дитячих ігрових майданчиків, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт пам’ятників та 
об’єктів місцевої історичної спадщини) 

 
зміцнення матеріально-технічної бази місцевих бюджетних установ соціально-культурної сфери 
(шкіл, дошкільних навчальних закладів, ФАПів, сільських лікарняних амбулаторій та лікарень, 
бібліотек, клубів та Будинків культури, музеїв, самодіяльних творчих колективів) 

розвиток фізичної культури і спорту (облаштування відкритих спортивних майданчиків та стадіонів 
в освітніх закладах та місцях масового відпочинку населення, оснащення спортивних залів, у тому 
числі придбання спортивного інвентарю та спортивної форми) 

поліпшення безпеки життя шляхом зменшення вразливості адміністративно-територіальних одиниць 
від підтоплення, виникнення природних та техногенних катастроф 

розвиток туристичної діяльності та курортної справи, відновлення народних промислів, створення 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів 

підвищення енергоефективності громадських закладів, використання відновлювальних джерел 
енергії 

модернізація мереж водопостачання та водовідведення 

організація захисту громадського порядку 

організація заходів з охорони навколишнього природного середовища 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ У 2016 РОЦІ  



МЕТА КОНКУРСУ  
Сприяння об'єднаним територіальним громадам, громадам сіл, селищ, міст і 

районів Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-
економічного та екологічного характеру, створення умов для їх сталого розвитку 

УЧАСНИКИ 

Районні ради 

Міські ради 

Сільські ради 

МЕТА КОНКУРСУ  



Започаткований 2013 року за ініціативи 
постійної комісії з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій шостого скликання проект став 
ефективним засобом залучення та 
використання додаткових коштів 
місцевими громадами.  

2013

2014
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2013
2014
2015
2016

765 тис.грн. 

723,1 тис.грн. 

450,0 тис.грн. 

866,5 тис.грн. 

55 

Кількість учасників конкурсу 

Переможці конкурсу   

34 
6 

29 

14 12 6 14 



об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, органів самоорганізації населення 
Миколаївської області для розв’язання соціально значущих 

проблем місцевого розвитку; 

відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів 
обласного бюджету фінансової підтримки ініціатив з розвитку 

місцевого самоврядування; 

поширення позитивного досвіду, набутого у процесі 
вирішення соціально-економічних проблем місцевого 

значення; 

підвищення рівня самоорганізації населення та 
внутрішнього розвитку  

Основними завданнями конкурсу є: 



 50 тис. грн. 
 
 

 75 тис. грн. 
 
 

 100 тис. грн. 
 
 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ У 2017 РОЦІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ У 2016 РОЦІ 

І категорія 
(сільські, селищні 
ради) 

ІІ категорія 
(міста обласного 
та районного 
значення) 
  

IІІ категорія 
(районні ради)  



БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ 
щороку затверджується 
під час прийняття, або 
коригування обласного 

бюджету 

На конкурс приймаються 
проекти, у яких 

передбачається фінансування з 
місцевих бюджетів в обсязі  

не менш як 50 відсотків  
від їх загальної вартості  
(з будь-яких джерел, не 

заборонених чинним 
законодавством). 



  
Орган місцевого самоврядування – 

переможець конкурсу 

  
Назва проекту 

Обсяг фінансування з обласного 
бюджету на впровадження 

 (тис. гривень) 
  

Вознесенська  міська рада Альтернативна енергія -  незалежна країна 75,0 
Снігурівська міська рада Логопедичний супровід дітей з мовленнєвими порушеннями в 

умовах дошкільного навчального закладу – запорука становлення 
успішної особистості 

73,5 

Баштанська міська рада Впровадження системи відео спостереження для охорони 
громадського порядку в місті Баштанка 

74,854 

Березнегуватська районна рада «Спорт для всіх» - запорука здорового способу життя   100,0 
Новоодеська районна рада Добровільна пожежна команда: сучасний формат пожежної охорони 

у Новоодеському районі Миколаївської області 
100,0 

Вознесенська районна рада Впровадження інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій в ДЮСШ – шлях до збереження здоров’я сільського 
населення та підготовки майбутньої спортивної слави України» 

76,3 

Христофорівська сільська рада Баштанського 
району 

Створення фітнес центру та культурно-естетичного і духовного 
осередку громади на базі сільського клубу по вулиці Приінгульській, 

буд.114 села Христофорівка Баштанського району Миколаїської 
області» 

45,590 

Котляревська сільська рада Вітовського району Єднаємось навколо дітей 48,5 

Новоолександрівська сільська рада 
Баштанського району 

Теплий дім для малечі. Заміна вікон та дверей в ДНЗ «Струмочок» 
с.Новоолександрівка 

49,98 

Плющівська сільська рада Баштанського району  Зміцнення матеріально-технічної бази Плющівського сільського 
Будинку культури» 

44,734 

Афанасіївська сільська рада Снігурівського 
району  

Розвиток громадської активності молоді – це крок до перспективного 
майбутнього 

31,0 

Красненьківська  сільська рада 
Кривоозерського району  

Капітальний ремонт лінії вуличного електроосвітлення в 
с.Красненьке Кривоозерсього району Миколаївської області з 

використанням сучасних енергоефективних технологій 

50,0 

Лиманівська сільська рада Вітовського району  Освітній майданчик маленького еко-енергетика в с.Лупарево 
Вітовського району 

47,0 

Таборівська сільська рада Вознесенського 
району  

Здорове майбутнє за фізичним розвитком 50,0 

Переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2016 року 



ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПРОЕКТ  «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГІЯ -  НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА» 

Головною метою даного проекту є створення зони відпочинку в парку 
«Незалежності»   для    виховання     почуття     патріотизму,     доброго 
відношення    до    Батьківщини,   національної   свідомості   і   гідності, 
дбайливого   ставлення   до культури  та традицій,  відповідальності за 
природу рідної країни, шляхом  використання сучасних технологій для 
                                                             вільного спілкування 

В рамках проекту облаштовано в 
центральній частині парку зону для 

культурного відпочинку, встановлено 
«Сонячне дерево» - пристрій, який 

акумулює енергію із сонячних панелей та 
має елементи декоративної лавки, 

технологічно «дерево» роздає 
безкоштовний  WI –FI, та є пристроєм на 

сонячних батареях для зарядки 
мобільних телефонів та планшетів. Крім 

того, встановлено малі архітектурні 
форми з символікою України. 

Загальна вартість проекту – 213,108 тис. грн., в т.ч. з обласного бюджету  - 75,0 тис. грн. 



ПРОЕКТ  «Впровадження інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій в ДЮСШ – шлях до збереження здоров’я сільського 

       населення та підготовки майбутньої спортивної слави України» 

Загальна вартість проекту – 156,3 тис. грн., в тому 
числі з обласного бюджету  - 76,3 тис.грн. 

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Мета проекту – підвищення якості умов фізичного  розвитку для 
мешканців територіальної громади, любителів спорту, фізичної 

культури та прихильників здорового способу життя шляхом 
високоякісної енергоефективної модернізації будівлі ДЮСШ; 

зменшення витрат районного та сільського бюджетів на опалення 
ДЮСШ за рахунок термомодернізації будівлі  та модернізація 

системи опалення; зменшення рівня захворюваності серед 
населення; розвиток самоорганізації населення. 



СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Впровадження даного проекту надало можливість  
створення освітнього середовища, яке відповідає  
потребам і можливостям кожної дитини, незалежно  
Від особливостей її психофізичного розвитку, створення  
середовища, яке відображатиме одну з головних  
демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами 
суспільства, адже навчання в інклюзивних дошкільних навчальних 
закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми 
потребами, так і для дітей з нормальним рівнем розвитку. 

 Проектом передбачається розробка інноваційних 
механізмів щодо створення в закладі 
комфортного середовища для дітей з різними 
стартовими можливостями, тобто створення 
території мовного розвитку, без якої неможливе 
повноцінне інтелектуальне зростання, а також 
сприяти соціалізації дитини в суспільстві.  

ПРОЕКТ  «Логопедичний супровід дітей з мовленнєвими порушеннями 
 в умовах дошкільного навчального закладу – запорука становлення  

успішної особистості» 

Загальна вартість проекту – 197,2 тис. грн.,  
в тому числі з обласного бюджету  - 73,5 тис. грн. 



БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКА РАЙОННА РАДА 
ПРОЕКТ  «Спорт для всіх» - запорука здорового способу життя»  

. 

. 

. 

Загальна вартість проекту – 293,084 тис. грн., 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 100,0 тис. грн. 

 Мета проекту – створення умов для 
сімейного оздоровчого відпочинку, 
фізичного та культурного розвитку дітей 
та молоді, підтримання фізичної форми 
дорослого населення.  
Одна з важливіших цінностей 
громадянського суспільства - дбайливе 
ставлення до власного здоров’я, тому 
впровадження заходів по збереженню 
здоров’я дає змогу вирішити  
потреби місцевого населення у 
зміцненні здоров’я, відновити  
інтерес молоді до  
занять спортом та об’єднання  
в одне ціле сім’ї, школи,  
громади.  



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  «Впровадження системи відео спостереження для охорони 
громадського порядку в місті Баштанка». 

Загальна вартість проекту – 380,220 тис. грн.,  
     в т.ч. з обласного бюджету  - 74,854 тис. грн. 

 Мета проекту – покращення 
забезпечення громадського 
правопорядку у місті Баштанка, 
створення безпечних та комфортних 
умов проживання для усіх мешканців 
міста.  
В рамках проекту встановлено камери 
відеоспостереження на ділянках міста з 
підвищеним криміногенним ризиком, 
жвавими перехрестями ділянками 
автомобільних доріг з інтенсивним 
рухом, а також місцями масового 
скопичення громадян. 



АФАНАСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ  

Створено для молоді  на базі сільського центру 
культурного дозвілля с.Афанасіївка  гуртки: «Вокал», 
«Умілі ручки», « Здоровий спосіб життя», що сприяє 
відродженню  духовного здоров'я на селі;  придбано для 
проведення концертної діяльності, організації культурно-
масових заходів розважального та виховного характеру 
новорічні та різдвяні костюми, листівки, подяки та 
запрошення, ноутбук для зручного пересування, 
принтер, за допомогою якого можна готувати рекламні 
вивіски, об’яви, бейджики, інформаційні стенди та інше 

  Мета проекту - це покращення якості життя  
сільської громади та її зміцнення під час спільного 
вирішення проблеми створення  сприятливих умов 
для розвитку громадської активності молоді  
шляхом самоорганізації населення. Даний проект  
вирішує соціальну  проблему громади, що дозволяє  
розвиток  здібностей молоді,  набуття навичок 
здорового способу життя, а також створення умов 
для творчого самовдосконалення та виявлення, 
розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань. 

ПРОЕКТ  «Розвиток громадської активності молоді – це крок 
 до перспективного майбутнього» 

Загальна вартість проекту – 69,0 тис. грн, 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 31,0 тис. грн. 



ПРОЕКТ  «Добровільна пожежна команда: сучасний формат пожежної 
охорони у Новоодеському районі Миколаївської області» 

. 

. 

. 

НОВООДЕСЬКА РАЙОННА РАДА 
Загальна вартість проекту – 200,0 тис. грн., 
  в т. ч. з обласного бюджету  - 100,0 тис. грн. 

Мета проекту – створення добровільної пожежної 
команди на території Новоодеського району в селі 
Бузьке для здійснення діяльності в Антонівській, 
Бузькій, Дільничній, Димівській, Сухоєланецькій 

сільськіх радах для забезпечення захисту сільського 
населення від пожеж, підвищення рівня 

протипожежного захисту, створення сприятливих 
умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної безпеки. 
 



ЛИМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ  
Загальна вартість проекту – 96,180 тис. грн., в 
тому числі з обласного бюджету  - 47,0 тис. грн. 

ПРОЕКТ  «Освітній майданчик маленького еко-енергетика в с.Лупарево 
Вітовського району» 

Мета проекту – об’єднати зусилля батьків 
територіальної громади у вирішенні питання 
екологічного виховання власних 80 дітей 
громади, шляхом створення еко-енерджі 
майданчика під відкритим небом і 
організації освітньо-культурних заходів з 
еко-енергоефективності, як для батьків так і 
для дошкільнят та учнів 1-4 класів 
Лупарівської школи. 



КРАСНЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КРИВООЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
Загальна вартість проекту – 180,0 тис. грн.,  
в т.ч. з обласного бюджету  - 50,0 тис. грн. 

ПРОЕКТ  «Капітальний ремонт лінії вуличного електроосвітлення в 
с.Красненьке Кривоозерсього району Миколаївської області з 

використанням сучасних енергоефективних технологій» 

Мета проекту – благоустрій населеного 
пункту с.Красненьке шляхом забезпечення 
вуличного освітлення. 



Загальна вартість проекту – 132,664 тис.грн,  
в т.ч. з обласного бюджету  - 50,0 тис. грн. 

Мета проекту – побудова спортивно-
ігрового майданчика «WorkOut» для дітей 
різних вікових груп, організація корисного 
дозвілля дітей спільно з батьками та 
здійснення ряду заходів з метою активації 
громади до участі у соціальному розвитку 
села. 

ПРОЕКТ  «Здорове майбутнє за фізичним розвитком» 

ТАБОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ  



Загальна вартість проекту – 102,110 тис. грн., 
 в т.ч. з обласного бюджету  - 48,5 тис. грн. 

Мета проекту – згуртувати жителів села 
Котляреве та отримати в результати сильну 
та дружню громаду шляхом створення 
мультифункціонального місця де мешканці 
села могли збиратись в будь-який час для 
обговорення будь-яких питань, а також 
просто відпочивати та приємно 
проводити час. 

ПРОЕКТ  «Єднаємось навколо дітей» 

КОТЛЯРЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ 
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