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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад (далі - проект) 

Капітальний ремонт (перекриття 

даху) клубу с. Хороцеве 

Верховинського району Івано-

Франківської області 

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, 

селищної, сільської ради об’єднаної територіальної 

громади) 

Білоберізька  сільська рада 

об’єднаної територіальної 

громади Верховинського району 

Івано-Франківської області 

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади (із 

зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про 

схвалення такого плану), якому відповідає проект 

 Завдання  С2.1. Реорганізація 

будинків культури та сільських 

клубів і бібліотек в 

багатофункціональні центри 

дозвілля з «Плану соціально – 

економічного та культурного 

розвитку   Білоберізької ОТГ на 

2019 рік», затвердженого 

рішенням  двадцять першої  сесії 

(друге пленарне засідання) 

Білоберізької сільської ради  

ОТГ від 18.03.2019 року № 

445/8-21-2/2019  
 

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 

4 Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 березня 2016 року № 200 

реконструкція, капітальний 

ремонт, переобладнання, 

перепрофілювання будівель 

бюджетних установ з метою їх 

використання відповідно до 

повноважень та потреб 

об’єднаних територіальних 

громад з обов’язковим 

застосуванням 

енергоефективних технологій; 

Мета та завдання проекту 
Мета:  

-  створення сприятливих умов 

для працівників сільського 

клубу, учасників гурткової 

діяльності, читачів бібліотеки, 

учасників культурно – масових 

заходів і зібрань; 

- запроваження  заходів 

енергоефективності  та економія 

витрат  на опалення; 

- покращення естетичного стану 

будівлі сільського клубу як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
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місця збору громадян, 

проведення різних культурно – 

масових заходів; 

- зростання рівня 

організованості громади,її 

участь  у процесах розбудови 

території , збереженні традицій 

та обрядів рідного краю, 

проведенні культурно-

просвітницької роботи, 

особливо  серед молодого 

покоління; 

Завдання: 

Провести капітальний ремонт 

(перекриття даху)  сільського 

клубу  в селі  Хороцеве  

Білоберізької  ОТГ,   як   центру   

активності сільської громади . 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект  477 

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік)) з липня 2019 року по грудень 

2019 року 

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад (далі - субвенція), тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

237,917 0 0 237,917 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

0 0 0 0 

Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших 

джерел, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

0 0 0 0 

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект село Хороцеве 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, 

e-mail) 

Іванюк Дмитро Іванович, тел. 

0679650973, e-mail 

0679650973@ukr.net 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи 

за реалізацію проекту (телефон, e-mail) 

в.о. старости села Хороцеве 

Шарабуряк Ганна Михайлівна, 

тел. 0973960341,  e-mail 

0679650973@ukr.net 

mailto:0679650973@ukr.net
mailto:0679650973@ukr.net
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Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, 

по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) 

 

Білоберізький сільський 

голова ОТГ 
(посада керівника заявника) 

________________  
(дата, підпис) 

Д.І. Іванюк  
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОЕКТ 

 3.1. Анотація проекту 
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  Назва проекту: 

 Капітальний ремонт  (перекриття даху) клубу  с. Хороцеве    

Верховинського району  Івано-Франківської області. 

 Актуальність проекту  

 В умовах сучасної суспільно-політичної ситуації в державі, фактичної 

окупації її частини сусідом – агресором , як ніколи актуальним є питання 

культурного, духовного та патріотичного виховання молоді. На території села 

Хороцеве   єдиним закладом для організації дозвілля жителів є сільський клуб, 

жодного іншого розважального закладу немає. А сільський клуб – це і місце для 

проведення дозвілля молоді,  і бібліотека, і місце для занять  гуртковою 

діяльністю, сімейного відпочинку,  так і місце проведення зборів громади з 

метою її участі у суспільно – громадському житті, і майбутньому  повинен стати 

багатофункціональним центром соціально – культурної активності громадян 

різних вікових категорій за їхніми уподобаннями з метою  збереження  

унікальних народних традицій та звичаїв і передачі їх підростаючому поколінню. 

Крім того, в приміщенні сільського клубу розташоване адміністративне 

приміщення Хороцівського старостинського округу Білоберізької ОТГ, а в 

майбутньому, після проведення капітального ремонту планується розмістити і 

фельдшерсько-акушерський пункт, який зараз розташований в орендованому 

приміщенні.  

 Сучасний розвиток території визначається  впровадженням нових 

інформаційних технологій, які розвивають економіку і покращують соціальне 

становище в нашій країні.  Насамперед перед Білоберізькою сільською радою 

об’єднаної територіальної громади постає питання  у створенні належних умов 

для організації дозвілля дітей, молоді та дорослих, надання адміністративних та 

соціальних послуг. 

 Даний проект спрямований  на покращення умов для надання різних видів 

послуг: соціальних, культурних, адміністративних.  В незадовільному стані 

знаходиться покрівля , яка протікає, внаслідок чого під час дощів постійно 

відбувається підмочування приміщень на другому поверсі будівлі, відпадає 

штукатурка зі стелі, а так як на другому поверсі будівлі розташована бібліотека, 

то це загрожує і пошкодженням книжкового фонду.   

 Крім того, так дане приміщення давно потребує ремонту, воно знаходиться 

в непривабливому вигляді, а будинок культури  фактично є обличчям села і 

потребує покращення естетичного вигляду. 

 

   Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект  

  

1. Неналежні умови для  роботи закладу культури , бібліотеки, старостату та їх 

відвідувачів. 

2. Використання значних коштів з бюджету сільської ради для обігріву в зимовий 

період. 

3. Зношений стан фасаду   та покрівлі, відсутність водовідведення. 
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4. Відсутність облаштованих приміщень для занять гуртковою діяльністю. 

 

 Даний проект спрямований   на забезпечення належних умов для роботи 

закладу культури, бібліотеки , старостату шляхом   заміни  протікаючої покрівлі 

яка знаходиться в  незадовільному стані ,  протікає, внаслідок чого під час дощів 

постійно відбувається підмочування приміщень на другому поверсі будівлі. В 

осінньо-зимовий період дуже важко дотримуватись  температурного режиму, 

значно збільшується споживається енергоносіїв.   На даний момент будівля 

потребує  проведення капітального ремонту, насамперед заміни протікаючої 

покрівлі.  В майбутньому  також планується провести ремонт внутрішніх 

приміщень будівлі та оздоблення  фасаду. За кошти субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в 

2019 році планується виконати ремонтних робіт на загальну суму 237,917 тис. 

грн. 

 

 Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна 

можливість його      виконання:  

 Інноваційна спрямованість проекту полягає  у застосуванні при 

проведенні капітального ремонту сучасних енергозберігаючих матеріалів. 

 Соціально-економічна спрямованість: Реалізація проекту 

спрямована  на кожного члена  громади, в першу чергу на  дітей та молодь села, 

на їх духовний розвиток. Кожний мешканець села зацікавлений в існуванні 

центру дозвілля, культурного відпочинку та розвитку. Крім того реалізація 

даного проекту позитивно вплине  на формування громадянської позиції молоді 

та підлітків, більш активного залучення їх до участі у громадській роботі та 

художній самодіяльності. В майбутньому планується створити на базі сільського 

клубу та бібліотеки с. Хороцеве багатофункціональний центр дозвілля, де 

послуги зможуть отримувати представники різних цільових груп : діти 

шкільного віку, молодь, люди старшого віку незалежно від статі, політичних 

уподобань, соціального статусу та ін. 

 Реальна можливість виконання проекту:  Існує стовідсоткова реальна 

можливість виконання проекту за умови  своєчасного надходження та освоєння 

коштів з Державного бюджету. 

 

 Перелік основних  заходів проекту: 

 Для досягнення мети заплановано проведення таких заходів: 

Захід 1. Інформування представників громади, ЗМІ, влади;  

Захід 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації 

Захід 3. Ремонтні роботи: 

- розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 

(298,0 м2);  

- розбирання лат (решетування)  з брусків з  прозорами (298,0 м2); 

  

-  улаштування прокладної пароізоляції в один – 298,0 м2 ; 
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-  улаштування покрівель двосхилих  з металочерепиці  -298  м2;  

-  улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі  54 м; 

-  навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових 

елементів – 24 м.;  

- обшивання фронтонів – 12 м2. 

 

Захід 4. Інформування громадськості  про хід та завершення реалізації 

проекту. 

Очікувані результати проекту: 

- Створення сприятливих  умов проведення дозвілля і розвитку дітей 

та молоді громади; 

- Покращення умов працівників закладу культури; 

- Оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі. 

 Цільові групи проекту: працівники будинку культури, бібліотеки, 

молодь, учасники різноманітних гуртків, культурно-масових заходів, жителі села  

Устеріки  (800 чоловік). 

           Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його 

фінансування: 

 Для успішної реалізації проекту і виконання усіх запланованих заходів 

необхідне фінансування в розмірі 237,917 тис. грн. (двісті тридцять сім тисяч 

дев’ятсот сімнадцять гривень), за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад. 

 
 

2. Детальний опис проекту: 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект 

 

 Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю: 

Село Хороцеве   на даний час входить  до складу  Білоберізької   сільської 

ради об’єднаної територіальної громади .  Територія села становить 5,90 км2. 

Кількість населення складає  477 чол. В селі добре розвинута соціально-

економічна інфраструктура. На території села функціонує початкова школа з 

дошкільним відділенням, де навчається 23 учні початкової школи та 13 

вихованців дошкільного відділення, сільський клуб, бібліотека, ФАП, три 

магазини, розташований адміністративний центр Хороцівського 

старостинського округу , до якого  входять села Хороцеве та Барвінків. 

          

Стисла характеристика населених пунктів, з яких утворилася 

об’єднана територіальна громада: 

Білоберізька  об’єднана територіальна громада утворилася 02 жовтня  

2015 року на базі 3 сільських рад Верховинського району Івано-Франківської 

області. Загальна площа території складає 46,34 км², загальна чисельність 

населення – 2734  чол.  На сьогодні Білоберізька  ОТГ складається з 4 населених 

пунктів : Білоберізка, Хороцеве, Барвінків , Устеріки.  
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 Детальний опис проблеми, на вирішення якої розроблено цей проект : 

 Сільський клуб  в селі Хороцеве  побудований в 1982 році. Будівля  

двоповерхова,  не газифікована, опалюється дровами, знаходиться в центрі села  

Хороцеве.  В будівлі також розташовані бібліотека, адміністративне приміщення 

Хороцівського старостинського округу, в майбутньому також планується 

розмістити фельдшерсько – акушерський пункт, який зараз знаходиться в 

орендованому приміщенні.  В  селі  Хороцеве    спостерігається досить стабільна 

демографічна ситуація, багато молоді, дітей  шкільного та дошкільного віку. 

  Так як на даний сільський клуб та адмінприміщення старостинського 

округу  знаходиться в непривабливому естетичному стані, протікає покрівля,   

необхідно провести капітальний ремонт  сільського клубу, насамперед замінити 

покрівлю. В майбутньому планується  провести капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень та фасаду, облаштувати приміщення для занять гуртковою 

діяльністю та створити на базі сільського клубу та бібліотеки створити 

багатофункціональний центр дозвілля для відвідувачів всіх всіх вікових 

категорій відповідно до їхніх уподобань. 

   

  Пропонований проект надасть можливість реалізувати енергозберігаючу та 

економічну частину проекту (заміну  даху, влаштування водовідведення, 

зменшення витрат на опалення ), соціальну (забезпечення кращих умов для 

культурного розвитку дітей та молоді  в сільській місцевості шляхом покращення 

якості послуг ) складові, що мають соціально-економічну спрямованість і є 

реальними для втілення в територіальній громаді села Хороцеве Білоберізької 

ОТГ. Крім того , реалізація даного проекту сприятиме згуртованості громади села  

Хороцеве  яка організовується для вирішення проблемних питань в населеному 

пункті. Процес використання  коштів на  впровадження  проекту буде 

максимально прозорим,  а хід реалізації проекту буде  постійно  висвітлюватись 

на зібраннях громади та сходах села.  

 Соціальні та економічні наслідки вирішення проблеми:  

• зросте престиж села  Хороцеве ; 

• буде  створено умови для збереженя та відновлення  традиційного народно-

народного мистецтва, обрядів та звичаїв; 

• активізується  участь молоді, юнацтва в роботі сільського клубу; 

• внаслідок належної організації дозвілля підвищиться культурний, 

національний та патріотичний рівень жителів та гостей села; 

• покращиться теплова характеристика приміщення закладу. 

  

Відповідність проекту заходам, визначених Планом соціально-

економічного розвитку ОТГ: 

 Проект  капітального ремонту приміщення  будинку культури в селі 

Устеріки  Білоберізької  сільської ради ОТГ  Верховинського  району  Івано-

Франківської області визначений планом соціально-економічного та 

культурного розвитку Білоберізької  ОТГ на 2019 рік ,  затвердженого рішенням    
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двадцять першої  сесії (друге пленарне засідання) Білоберізької сільської ради  

ОТГ від 18.03.2019 року № 445/8-21-2/2019  

   

 Цільові групи на які спрямовано проект: працівники сільського клубу, 

бібліотеки,  старостинського округу, молодь, учасники різноманітних гуртків, 

культурно-масових заходів, жителі села  Хороцеве  (477  чол). 

 Підстави для визначення цільових груп та заходів: 

 Визначення цільових груп, на роботу з якими направлений проект, 

базувались на вивченні проблематики організації дозвілля населення в селі, 

стану історичних пам’яток села. Через реалізацію проекту ми зможемо зробити 

перші кроки щодо створення умов для збереження народних звичаїв та обрядів, 

ефективно вплинути на вирішення питання культурно-просвітницької діяльності 

серед населення, виявлення та залучення до роботи талановитих мешканців села 

різних вікових категорій. 

 Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним 

цільовим групам: 

 Для громади – громадяни матимуть змогу долучитися до реалізації проекту 

шляхом участі у виконанні  громадських робіт 

 Для органів місцевого самоврядування ОТГ – участь у проекті, дозволить 

залучити активних громадян, які бажають сприяти у вирішенні саме цієї 

проблеми 

 

Мета та завдання проекту 

 

 Мета  проекту: 

  

- створення сприятливих умов для працівників сільського клубу,учасників 

гурткової діяльності, працівників та читачів бібліотеки, учасників 

культурно – масових заходів і зібрань, працівників та відвідувачів 

старостинського округу; 

- запроваження  заходів енергоефективності  та економія витрат  на 

опалення; 

- покращення естетичного стану будівлі сільського клубу як місця збору 

громадян, проведення різних культурно – масових заходів; 

- зростання рівня організованості громади, її участь  у процесах розбудови 

території , збереженні традицій та обрядів рідного краю, проведенні 

культурно -просвітницької роботи, особливо  серед молодого покоління; 

  

 Завдання проекту: 

  Провести  капітальний ремонт  сільського клубу в селі  Хороцеве  

Білоберізької  ОТГ,   як   центру   активності сільської громади. 

  

 

Основні заходи проекту  

 Опис заходів проекту: 
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 Для досягнення мети заплановано проведення наступних заходів: 

1) інформування представників громади, ЗМІ, влади;  

 Інформаційна складова процесу підтримки об’єднаних громад є 

надзвичайно важлива в процесі децентралізації. Адже вдало проведені заходи в 

рамках проектів що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, дозволить сформувати позитивне відношення до 

процесу децентралізації як  у громадськості що входить до складу об’єднаної 

громади так і у інших громад що не пройшли об’єднання. Окрім того реалізація 

даного проекту дозволить активізувати громади, адже жителі зможуть 

переконатися, що влада звертає увагу на найважливіші  проблеми  у всіх 

населених пунктах гроиади, а не тільки в її адміністративному центрі, 

намагається їх оперативно вирішити, що власне підвищить авторитет влади. 

Діяльність в рамках проекту обов’язково буде оприлюднюватись у засобах 

масової інформації. 

2) виготовлення проектно-кошторисної документації; 

3) Капітальний ремонт приміщення будинку культури  планується провести 

в липні– листопаді 2019 року у зв’язку з тим що  проведення будівельних  робіт  

у теплу пору року дозволить гарантувати  високу якість робіт. Окрім того перед 

початком робіт сільською радою буде  проведено моніторинг якості проведених 

робіт підрядниками  та на основі результатів,  планується провести відбір 

виконавців.  

 Ремонтні роботи: 

- розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 

(298,0 м2);  

- розбирання лат (решетування)  з дощок з  прозорами (298,0 м2);  

-  улаштування прокладної пароізоляції в один шар – 298,0 м2 ; 

-  улаштування покрівель двосхилих  з металочерепиці - 298  м2;  

-  улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі  54 м; 

-  навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових 

елементів – 24 м.; 

 - обшивання фронтонів – 12 м2. 

  

4) Інформування громадськості щодо ходу реалізації та завершення 

проекту. 

Здача об’єкту в експлуатацію обов’язково повинна бути проведена до кінця 

2019 року, залучивши громадськість, активістів, жителів села та відповідних 

фахівців, з метою забезпечення максимальної якості робіт та ефективності 

використання коштів. 

 Проект розроблений у відповідності з діючими нормами, державними 

стандартами і забезпечує охорону навколишнього природного середовища, 

вибухову і пожежну безпеку будівлі при дотриманні передбачених проектом 

заходів та умов експлуатації. 

 Проект на капітальний ремонт  приміщення  сільського клубу в селі 

Хороцеве  Білоберізької  об’єднаної територіальної громади Верховинського  
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району розроблений відповідно до завдання на проектування і вихідних 

документів, погоджених у встановленому порядку замовником будівництва та 

органом місцевого самоврядування, згідно з вимогами нормативних документів, 

санітарно-гігієнічних норм і правил, інструкцій з техніки безпеки та правил 

пожежної безпеки.  

 

Внутрішній  моніторинг  оцінювання  та громадська оцінка: 

 Для якісної реалізації проекту передбачено наступні процедури: 

1. Засідання робочої групи проекту з розглядом поточного стану справ (двічі на 

місяць). 

2. Щомісячний проміжний звіт стану виконання запланованих заходів проекту. 

3. Висвітлення процесу реалізації проекту у ЗМІ. 

4. Проведення відкритого круглого столу за результатами реалізації проекту із 

заслуховуванням звіту робочої групи та громадської оцінки ефективності заходів 

проекту. 

 Фінансовий моніторинг реалізації проекту здійснює бухгалтерія 

Білоберізької  сільської ради об’єднаної територіальної громади . 

 Команда, що буде здійснювати реалізацію проекту, за 

функціями (всього – 3 особи): 

•     керівник проекту – здійснює загальне керівництво проектом та 

координацію дій партнерів проекту; 

•      заступник керівника проекту – організація та проведення ремонтних робіт 

силами громади, а також  зв’язки з громадськістю; 

•     бухгалтер проекту - головний бухгалтер сільської ради ОТГ – 

здійснює  підготовку документів для проведення фінансових операцій 

проекту, веде й контролює бюджет проекту 

 Опис впливу реалізації проекту на навколишнє природне середовище: 

 Заплановані роботи з капітального ремонту приміщення  сільського клубу 

в санітарно-гігієнічному відношенні не погіршує стан навколишнього 

природного середовища і умов проживання населення. 

  

 Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, 

обґрунтування ролі кожного партнера: 

 Білоберізька  сільська рада ОТГ   Верховинського  району Івано-

Франківської області виступає як замовник проекту. Розробка проекту та 

контроль за його реалізацією покладено на виконавчий комітет Білоберізької  

сільської радии ОТГ. 

 Обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності 

об'єкта: 

 Загальний бюджет проекту -  237,917 тис. грн.  

 Прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності 

фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування 

за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету 

 Прогнозні джерела фінансування проведення капітального ремонту 

сільського клубу в селі Хороцеве : 
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1) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 237,917 тис. 

грн. 

 

План-графік реалізації заходів проекту 

 

Тривалість проекту складатиме 6 місяців.  

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

Захід 

Джерела фінансування 

(видатки поточні/капітальні) 

тис. грн. 

    

 

Субвенція 

 

Місцевий 

бюджет 

Організації-

партнери 

Місяць 1 

Інформування представників 

громади, ЗМІ, влади, 

виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

- - - 

Місяць 2-5 Виконання ремонтних робіт 

згідно ПКД  

 

237,917 - - 

Місяць 5 Інформування громадськості  

про завершення проекту та  

введення об’єкта в 

експлуатацію. 

- - - 

Разом 237,917 - - 

 

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту  

Основним результатом проекту Білоберізької  об’єднаної територіальної 

громади буде проведений капітальний ремонт приміщення  сільського клубу 

села Хороцеве. 

 

У приміщенні  сільського клубу  буде; 

 

• улаштовано покрівлю із металочерепиці (298,0 м2); 

• навішено водостічні труби, коліна, відливи і лійки (24,0 м); 

• улаштовано жолоби підвісні з оцинкової сталі (54,0 м2); 
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•  обшито фронтони – 12 м2; 

• покращено інфраструктуру населеного пункту; 

• знято соціальну напругу серед населення. 

 Внаслідок реалізації проекту відбудеться: 

- створення сприятливих  умов проведення дозвілля і розвитку дітей 

та молоді громади 

- покращення енергозбереження будівлі будинку культури,  

забезпечення належного температурного режиму. 

- покращення умов праці  працівників закладу культури. 

- оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі. 

- покращення естетичного вигляду закладу культури. 

  

 Короткотривалі результати:  

 В результаті реалізації проекту  будуть створені належні умови для роботи 

та занять працівників закладу культури, бібліотеки, старостату та ї відвідувачів, 

залучення активної молоді та інших категорій населення до участі в громадській 

роботі та художній самодіяльності, позашкільній та гуртковій роботі. 

           Контроль за виконанням робіт підрядною організацією буде 

здійснюватися громадою та Білоберізькою  сільською радою ОТГ. Оцінка 

досягнутих результатів буде базуватися на основі аналізу виконаних робіт, рівня 

забезпечення належного температурно-теплового режиму в приміщенні. 

  Перспективні наслідки реалізації проекту: 

• якісно виконані роботи; 

• зменшення бюджетних витрат на теплопостачання; 

• активізація роботи установ соціально-культурного призначення; 

• зменшення рівня захворюваності працівників соціально-культурної сфери 

та користувачів їх послуг; 

• покращення естетичного вигляду споруди в центрі села; 

• запобігання руйнуванню приміщень; 

• знизиться соціальна напруга. 

 

 

 Показ

ники 

успішності 

проекту 

Значен

ня 

показни

ків 

станом 

на 

початок 

проекту 

Значення показників станом на завершення бюджетного 

року 
Джерела 

інформаці

ї про 

показник

и 

1 рік 

проекту 

2 рік 

проекту 

(за 

наявност

і) 

3 рік 

проек

ту (за 

наявн

ості) 

1 рік 

після 

завершен

ня 

проекту 

2 рік після 

завершенн

я проекту 

3 рік після 

завершенн

я проекту 

Кількість 

проведених 

заходів 

культурного 

спрямування 

17 20 - - 25 
 

28  
32 

староста    

села, 

директор 

будинку 

культури 
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Зареєстрован

а кількість 

читачів 

403  430 - -  450  450  450 

староста 

села, 

завідувач 

бібліотек

ою 

  

  

 

Покращення ситуації для цільових груп після реалізації  проекту: 

- громада відчує можливість впливу на владу, на вирішення тих чи інших  

проблем, ще  більше згуртується навколо цього; 

- посадові особи місцевої влади набудуть позитивного досвіду у справі залучення 

фінансів для вирішення потреб громади, а також залучення жителів  до їх 

безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування 

  

 Сталість результатів проекту 

 Фінансова сталість 

 Після завершення проекту діяльність сільського клубу в селі Хороцеве  

буде здійснюватися за рахунок фінансування з місцевого бюджету та надання 

платних послуг. 

  Інституційна сталість 

 Реалізація проекту дозволить забезпечити стабільну діяльність  сільського 

клубу, бібліотеки та старостату . Заміна  покрівлі , влаштування водовідведення,    

сприятиме покращенню естетичного вигляду центральної  частини села  

Хороцеве , його туристичній привабливості. 

 Політична сталість – виконання проекту  сприятиме стабілізації 

взаємовідносин мешканців Білоберізької  об’єднаної територіальної громади,  

підвищуватиме рівень довіри мешканців як до місцевої влади, так і до процесів 

децентралізації взагалі.. 

   

 Інновація 

 Інноваційність проекту полягає в застосуванні екологічно чистих 

енергозберігаючих матеріалів та застосуванні сучасних будівельних технологій 

при проведенні капітального ремонту сільського клубу. 

            

 

  

 

 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. Загальний бюджет проекту 
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№ 

з/п 

Назви заходів, що 

здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет (у 

разі 

співфінансування) 

інші учасники 

проекту (у разі 

співфінансування) 

1 Інформування 

представників 

громади, ЗМІ, влади 

- - - - 

2 Виконання 

ремонтних робіт 

згідно ПКД  
 

237,917 237,917 - - 

3 Інформування 

громадськості  про 

завершення проекту 

та  введення об’єкта 

в експлуатацію. 

- - - - 

 

УСЬОГО 237,917 237,917 - - 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків 

№ 

з/п 

Статті видатків Загальна 

сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет (у 

разі 

співфінансування) 

інші учасники 

проекту (у разі 

співфінансування) 

1 Видатки 

споживання 

- - - - 

2 Видатки розвитку 

    

  Капітальний ремонт 

(перекриття даху)  

клубу с. Хороцеве 

Верховинського 

району Івано-

Франківської 

області, КЕКВ 3122 

«Капітальне 

будівництво, 

237,917 237,917 0 0 
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придбання інших 

об'єктів» 

 

УСЬОГО 237,917 237,917 0 0 

 

 

4.3. Розрахунок вартості проекту 

 Копія зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт 

(перекриття даху) клубу с. Хороцеве Верховинського району Івано-Франківської 

області додається. 

  

5. Додатки 

1. Копія рішення двадцять першої  сесії (друге пленарне засідання)  

    Білоберізької сільської ради  ОТГ від 18.03.2019 року № 445/8-21-2/2019  

   « Про затвердження Плану соціально – економічного та культурного  

    розвитку   Білоберізької ОТГ на 2019 рік»  

2.Витяг з Плану соціально - економічного та культурного розвитку  

Білоберізької сільської  об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік. 

3.Копія рішення виконавчого комітету  Білоберізької  сільської ради 

об’єднаної територіальної громади № 35  від 14.05.2019 року «Про 

затвердження  переліку проектів, що фінансуватимуться  за рахунок  

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Білоберізької ОТГ  на 

формування інфраструктури   об’єднаної територіальної громади в 2019 році 

». 

4.Довідка про комунальну власність   сільського клубу села Хороцеве 

Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано –

Франківської області 

 

5.  Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва 

№ 12 

 

6. Копія  розпорядження сільського голови ОТГ про затвердження проектно 

– кошторисної документації 

 
  

 


