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ФОРМА  

проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 
 

1. Зміст проектної заявки с.2 

2. Загальна характеристика проектної заявки с.3 

3. Проект с.5 

3.1. Анотація проекту с.5 

3.2. Детальний опис проекту с.6 
 

опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с.6 
 

мета та завдання проекту с.8 
 

основні заходи проекту с.8 
 

план-графік реалізації заходів проекту с.9 
 

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с.9 

4. Бюджет проекту с.10 

4.1. Загальний бюджет проекту с.10 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с.11 

4.3. Розрахунок вартості проекту с.11 

5.  Додатки  с.12 
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2. 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 пришкільного інтернату с. 

Білоберізка Верховинського району Івано –

Франківської області ( в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації). 

Заявник (найменування виконавчого 

комітету міської, селищної, сільської 

ради об’єднаної територіальної громади) 

Виконавчий комітет  Білоберізької сільської ради 

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 В6.2.  Підвищення якості освіти в 

навчальних закладах громади 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 
Метою проекту є  створення належних умов для 

надання якісних   освітніх послуг дітям, що 

проживають на віддалених гірських присілках на 

значній віддалі від закладів надання освітніх 

послуг. 

Завданням проекту є: 

 Проведення капітального ремонту пришкільного 

інтернату с.Білоберізка Верховинського району 

Івано- Франківської області. 
 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1154 особи – жителі с. Білоберізка, 

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) 

по (місяць/рік)) 

З 07.2019 року до 12.2019 року. 
 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
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Обсяг фінансування проекту за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад (далі - 

субвенція), тис. грн 

564,532 0 0 564,532 

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 

Назви населених пунктів, у яких 

реалізується проект 

с. Білоберізка 

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) 

Заступник сільського голови ОТГ з питань 

діяльності виконавчих органів влади Пилипюк 

Василь Васильович, тел. 0678329405, e-mail 

vpylypjuk@gmail.com 

Інформація про інших учасників 

проекту (прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної особи, телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Білоберізький сільський голова ОТГ                                                  Іванюк Д.І. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОЕКТ 

3.1 Анотація проекту  
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 Назва проекту «Капітальний ремонт пришкільного інтернату с. Білоберізка 

Верховинського району Івано –Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації)» 

    Актуальність проекту полягає в тому ,  що всі населені пункти 

Білоберізької ОТГ розташовані в гірській зоні Карпат, часто житлові будинки 

розташовані на схилах гір, на значній відстані від центральної частини населених 

пунктів , без належного транспортного сполучення ( до частини з них можна 

добратися тільки вантажним автомобілем підвищеної прохідності і то тільки в 

суху погоду). Особливо така ситуація стосується села Білоберізка, де окремі 

присілки розташовані в горах  на відстані 8-12 км від центру села. На цих 

присілках проживають місцеві жителі, і серед них діти, в тому числі і молодшого 

шкільного віку. Так як фізично неможливо забезпечити підвезення дітей з таких 

присілків до навчальних закладів, при Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст. створено 

пришкільний інтернат, де такі діти проживають з понеділка по п’ятницю, 

отримують освітні послуги, навчаються у групах продовженого дня, забезпечені 

триразовим харчуванням. На даний час послугами пришкільного інтернату 

користуються сімнадцятеро дітей, в тому числі вісім дівчат та дев’ять хлопчиків. 

Їх обслуговує  персонал з п’яти чоловік- два вихователі, дві няні та сезонний 

опалювач. Раніше частина з цих дітей навчалася в школах – інтернатах районних 

центрів – Верховини та Косова, що створювало певні незручності- значна 

віддаленість від дому, необхідність батькам в понеділок привозити діток до 

інтернату, а в п’ятницю забирати їх звідти і т.д. З відкриттям пришкільного 

інтернату в селі Білоберізка  діти самостійно в понеділок приходять до нього, а в 

п’ятницю покидають. Також батьки мають більше можливостей здійснювати 

контроль за дітьми.  В минулі роки за кошти місцевого бюджету та субвенції на 

соціально –економічний розвиток було проведено поточний ремонт внутрішніх 

приміщень, облаштовано внутрішні туалети, кімнату гігієни, замінено віконні та 

дверні блоки. Але будівля стара, потребує проведення капітального ремонту, 

заміни покрівлі, облаштування фасаду, ремонту сходів та дерев’яного ганку. 

  

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є відсутність 

належних умов для надання якісних  освітніх послуг  дітям  , що проживають на 

гірських присілках на значній віддалі від закладів надання освітніх послуг, 

особливо для  дітей молодшого шкільного віку. 

 

Інноваційна спрямованість реалізації проекту полягає у застосуванні 

сучасних будівельних матеріалів, використанні енергозберігаючих технологій.  

 

Соціальна спрямованість полягає у тому , що в результаті реалізації проекту 

будуть створені сприятливі умови для  проживання в при пришкільному  

інтернаті дітей з віддалених присілків, отримання ними якісних освітніх послуг, 

більша контрольованість зі сторони батьків за навчанням та проживанням дітей, 

зменшення пагубного впливу від відірваності дітей від сім’ї . 

 Економічна спрямованість реалізації проекту полягає полягає в тому, що з  

чотири особи постійно протягом навчального року та одна сезонно ( під час 
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паливного  сезону ) будуть забезпечені робочими місцями, відповідно податки та 

нарахування сплачуватимуться до місцевого бюджету, а під час канікул чи 

новорічних свят в пришкільному інтернаті можна буде прийняти на відпочинок  

на нетривалий період невеликі ( до 15 осіб) групи дітей із зони проведення ООС 

чи південно-східних областей України. 

 

Заходами проекту є: 

 Захід 1. Пошук організації - виконавця з виготовлення проектно-  

 кошторисної документації , її виготовлення та проведення експертизи. 

 Захід 2.  Пошук організації – виконавця ремонтних робіт, підписання   

 договору на   виконання робіт. 

 Захід 3. Здійснення заходів згідно з проектно-кошторисною  

 документацією. 

 Захід 4. Систематичне висвітлення інформації про хід реалізації проекту  

 на сайті ОТГ. 

 Захід 5. Відкриття відремонтованого приміщення пришкільного інтернату в  

  селі Білоберізка. 

 

Результатом виконання проекту буде  відремонтоване приміщення 

пришкільного інтернату при   в селі Білоберізка  Верховинського району Івано-

Франківської області. 
 

 

3.2 Детальний опис проекту: 

 

  Білоберізька об’єднана територіальна громада Верховинського району 

Івано Франківської області утворена на підставі розпорядження Кабінету 

міністрів України від 02 жовтня 2015 року, перші вибори сільського голови ОТГ 

та депутатів сільської ради ОТГ відбулися 27 березня 2016 року, розташована в 

північній частині Верховинського району Івано – Франківської області, площа 

складає 46,3 квадратних кілометра, чисельність населення – 2772 особи, рельєф 

місцевості – гірський, з перепадами висот від 430 до 1200 метрів на рівнем моря. 

Межує Білоберізька  ОТГ з півночі та північного заходу з селами Розтоки, 

Великий Рожен та Яворів Косівського району, з заходу з селом Черетів 

Буковецької сільської ради, селом Верхній Ясенів та з півдня – з селом Рівня 

Верхньо – Ясенівської сільської ради, зі сходу – з селом Стебні Верховинського 

району та річкою Черемош відділяється від Чернівецької області.   

  Особливістю розселення місцевих жителів в населених пунктах 

Білоберізької ОТГ є те , що часто житлові будинки розташовані на схилах гір, на 

виті від 500-600 до 1000 метрів над рівнем моря , на значній відстані від 

центральної частини населених пунктів , без належного транспортного 

сполучення ( до частини з них можна добратися тільки вантажним автомобілем 

підвищеної прохідності і то тільки в суху погоду). Особливо така ситуація 

стосується села Білоберізка, де окремі присілки розташовані в горах  на відстані 
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8-12 км від центру села. На цих присілках проживають місцеві жителі, і серед 

них діти, в тому числі і молодшого шкільного віку. Так як фізично неможливо 

забезпечити підвезення дітей з таких присілків до навчальних закладів, при 

Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст. створено пришкільний інтернат, де такі діти 

проживають з понеділка по п’ятницю, отримують освітні послуги, навчаються у 

групах продовженого дня, забезпечені триразовим харчуванням. На даний час 

послугами пришкільного інтернату користуються сімнадцятеро дітей, в тому 

числі вісім дівчат та дев’ять хлопчиків. Їх обслуговує  персонал з п’яти чоловік- 

два вихователі, дві няні та сезонний опалювач. Раніше частина з цих дітей 

навчалася в школах – інтернатах районних центрів – Верховини та Косова, що 

створювало певні незручності- значна віддаленість від дому, необхідність 

батькам в понеділок привозити діток до інтернату, а в п’ятницю забирати їх 

звідти і т.д. З відкриттям пришкільного інтернату в селі Білоберізка  діти 

самостійно в понеділок приходять до нього, а в п’ятницю покидають. Також 

батьки мають більше можливостей здійснювати контроль за дітьми.  В минулі 

роки за кошти місцевого бюджету та субвенції на соціально –економічний 

розвиток було проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень, облаштовано 

внутрішні туалети, кімнату гігієни, замінено віконні та дверні блоки. Але будівля 

стара, потребує проведення капітального ремонту, заміни покрівлі, 

облаштування фасаду, ремонту сходів та дерев’яного ганку.    

 

Реалізація даного проекту дозволить створити  належні умови для 

проживання та навчання дітей з віддалених присілків, створить їм умови , 

наближені до домашніх, зменшить час необхідний  дітям для підходу - відходу 

до навчального закладу і відповідно більше часу залишатиметься в дітей для 

відпочинку та самостійних занять, а також зменшить тривогу батьків у зв’язку з 

перебуванням їхніх дітей на віддалі від сімейного затишку. Крім того, 

проведення пришкільного інтернату в селі Білоберізка покращить естетичний 

вигляд будівлі, що розташована в центрі села Білоберізка і на даний час має не 

зовсім привабливий зовнішній вигляд. 

Реалізація даного проекту  повністю відповідає заходам , визначеним   

« Планом соціально – економічного та культурного розвитку   Білоберізької 

ОТГ на 2019 рік», затвердженим рішенням  двадцять першої  сесії (друге 

пленарне засідання) Білоберізької сільської ради  ОТГ від 18.03.2019 року № 

445/8-21-2/2019. 

 

Проект спрямовано на наступні цільові групи: 

-  жителі  присілків Ціви, Пасічне, Заверх, батьки та родичі дітей шкільного 

віку – 284 особи; 

-  діти шкільного віку , що проживають на присілках Ціви, Пасічне, Заверх 

– 41 особа; 

-  Працівники пришкільного інтернату в селі Білоберізка – вихователі, няні, 

паливник – 5 осіб; 

- Суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з гарячого 

харчування учнів – 1 особа. 
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 Мета та завдання проекту  

Метою проекту  є створення належних умов для надання якісних   освітніх 

послуг дітям, що проживають на віддалених гірських присілках на значній 

віддалі від закладів надання освітніх послуг. 

  

 

Завданням проекту є : 
 

Проведення капітального ремонту пришкільного інтернату с. Білоберізка 

Верховинського району Івано- Франківської області. 
 

 основні заходи проекту  

 

Основними  заходами проекту є:   

 

 Захід 1. Пошук організації - виконавця з виготовлення проектно-  

 кошторисної документації , її виготовлення та проведення експертизи. 

 Захід 2.  Пошук організації – виконавця ремонтних робіт, підписання   

 договору на   виконання робіт. 

 Захід 3. Здійснення заходів згідно з проектно-кошторисною  

 документацією. 

 Захід 4. Систематичне висвітлення інформації про хід реалізації проекту  

 на сайті ОТГ. 

 Захід 5. Відкриття відремонтованого приміщення пришкільного інтернату в  

  селі Білоберізка. 

 

       

 

В результаті виконання проекту буде  здійснено капітальний ремонт 

приміщення пришкільного інтернату в селі Білоберізка : замінено покрівлю, 

утеплено перекриття, улаштовано підшивку стель, опоряджено стіни 

пластиковими панелями, улаштовано дерев’яний ганок, відремонтовано бетонні 

східці, підсилено фундамент. 

 

 

 

 

 

 

 
   
 План-графік реалізації заходів проекту  
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Період 

виконання 

Захід Джерела фінансування (тис. грн.) 

Передбачено 

Державним 

бюджетом 

Передбачено 

місцевим 

бюджетом

   

Передбачено 

з 

партнерських 

коштів 
2019 місяць 5 Пошук організації - 

виконавця з виготовлення 

проектно-  кошторисної 

документації , її виготовлення 

та проведення експертизи. 

 

8,910 0 0 

2019 місяць 6  Пошук організації – 

виконавця ремонтних робіт, 

підписання   договору на   

виконання робіт. 

 

0 0 0 

2019 місяць 7-12  Здійснення заходів згідно з 

проектно-кошторисною  

документацією. 

555,622 0 0 

2019 Місяць 7-12   Систематичне висвітлення 

інформації про хід реалізації 

проекту  на сайті ОТГ. 

 

0 0 0 

 2019 Місяць 12 Відкриття відремонтованого 

приміщення пришкільного 

інтернату в   селі Білоберізка 

0 0 0 

 

 

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту 

а) Фінансова сталість: 

 Реалізація  даного проекту сприятиме зростанню кількості учнів 

(отримувачів послуг) в Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст, оскільки за 

відсутності пришкільного інтернату чи не належних умов проживання 

в ньому щонайменше 17 учнів Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. змушені 

будуть обирати місцем навчання школи - інтернати найближчих 

районних центрів Верховини та Косова, а це потягне за собою як 

додаткові фінансові витрати  для батьків, так і зменшення суми 

гарантованої освітньої субвенції для навчального закладу відповідно 

зменшення фінансового забезпечення для педагогічних працівників. 

Пришкільний інтернат в селі Білоберізка на даний час утримується і в 
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майбутньому утримуватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету 

Білоберізької сільської ради ОТГ. 

 

б) Інституційна сталість: 

Реалізація даного проекту сприятиме посиленню спроможності органів 

місцевого самоврядування, покращення  якості надання освітніх 

послуг, оскільки діти менше часу витрачатимуть на дорогу до 

навчального закладу і у зворотньому напрямку і відповідно більше часу 

залишатиметься безпосередньо для навчального процесу, в тому числі 

і у групах продовженого дня, крім того приміщення, яке розташоване 

недалеко від центральної частини села і знаходиться в комунальній 

власності Білоберізької ОТГ набуде привабливого зовнішнього 

вигляду, а під час канікул в ньому можна буде приймати на 

оздоровлення одночасно  до 20 дітей з інших регіонів України. Також 

реалізація даного проекту дозволить зробити освітню послугу більш 

для дітей з найбільш віддалених присілків громади, з найменш 

розвинутою інфраструктурою , що позитивно вплине на імідж місцевої 

влади в контексті формування об’єднаної територіальної громади. 

  

в) політична сталість : 

 Реалізація запропонованого проекту для дітей з віддалених присілків 

та найбільш незахищених сімей позитивно впливатиме  на сталість 

об’єднаної територіальної громади, покаже що місцева влада 

зацікавлена в покращенні надання послуг для мешканців всієї громади, 

особливо для тих, які проживають в найбільш непристосованих умовах 

в гірській місцевості і сприятиме гармонійному розвитку всіх 

населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. Загальний бюджет проекту 
№ 

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 Пошук організації - 

виконавця з виготовлення 

проектно-  

 кошторисної документації , 

її виготовлення та 

проведення експертизи. 

 

8,910 8,910   

2 Здійснення  заходів, які 

передбачені проектно-

кошторисною  

документацією  

 

 549,089 
 

 549,089 
 

0 
 

0 

 

  
3 Здійснення технічного 

нагляду 
6,533 6,533 0 0 



11 
 

  РАЗОМ:  564,532  564,532   0  0 

 

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: 0  0  0  0  
2 Видатки розвитку: 

Виготовлення ПКД , КЕКВ 

3122 

8,910 8,910   

3  Видатки розвитку: 

Капітальний ремонт 

пришкільного інтернату с. 

Білоберізка Верховинського 

району Івано- Франківської 

області, КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво, 

придбання інших об'єктів» 

 549,089 549,089 0  0 

4 Видатки розвитку: 

Капітальний ремонт 

пришкільного інтернату с. 

Білоберізка Верховинського 

району Івано- Франківської 

області, здійснення 

технічного нагляду, КЕКВ 

3122 «Капітальне 

будівництво, придбання 

інших об'єктів» 

6,533 6,533 0 0 

  РАЗОМ: 564,532  564,532  0  0 

 

 

4.3. Розрахунок вартості проекту 
 

Копії зведеного кошторисного розрахунку, експертного звіту щодо розгляду 

кошторисної частини проектної документації додаються. 

 

 

 

 
  
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

5. Додатки 
 

1.  Копія рішення сесії  Білоберізької  сільської ради об’єднаної 

територіальної громади від 18.03.2019 року № 445/8-21-2/2019     «Про 
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затвердження Плану соціально-економічного та культурного  розвитку   

Білоберізької  сільської  об’єднаної територіальної громади 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. копія зведеного кошторисного розрахунку; 

5. копія звіту за результатами експертизи проектів будівництва 

6. копія розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) про 

затвердження проектної документації (відповідно до пункту 4 Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 

року № 560); 

7. Копія довідки про клас наслідків. 

8. Довідка про комунальну власність  пришкільного інтернату в с. 

Білоберізка   Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району 

Івано – Франківської області. 

 

 

 
  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#n20

