
 

ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення курорту місцевого значення «КОБЛЕВО» на території 

Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області                                                                   

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів 

3. Мета та завдання проекту Створення курортних зон місцевого значення 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення області 1,150 тис. осіб, в т.ч. 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

• невідповідність рекреаційної інфраструктури сучасному попиту на 

послуги рекреації і оздоровлення; 

• погіршення технічного стану інженерно-транспортної 

інфраструктури, споруд та інших об’єктів комунальної власності; 

Необхідно здійснити медико-біологічну оцінку якості та цінності 

природних лікувальних ресурсів, забезпечити використання 

родовищ природних ресурсів шляхом створення інфраструктури для 

їх експлуатації та організації лікування людей; удосконалити 

містобудівну документацію, оновити плани зонування територій і 

детальні плани територій тощо. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Здійснено медико-біологічну оцінку якості та цінності природних 

лікувальних ресурсів та удосконалена містобудівна документація. 

Раціональне використання ресурсного потенціалу території, 

насамперед, мінеральних вод, ропи і лікувальних грязей 

Тилігульського лиману з лікувальною та оздоровчою метою;  

Створенно інтегровану систему управління стійким розвитком 

проектованої території. 

8. Основні заходи проекту - Отримання статусу «курорт місцевого значення»; 

- Створення туристичної інфраструктури; 

- Удосконалення містобудівної документації; 

- Організація та проведення робіт щодо розроблення концепції 

стійкого розвитку проектованої території. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2020 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

7443,56  9438,00 - 16881,56 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші кошти. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво Південно-Бузького групового водопроводу 

Березанського району, Миколаївської області                                            

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною питною 

водою шляхом модернізації та реконструкції систем 

водопостачання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район Миколаївської області. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

120 тис. осіб, в т.ч. 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Вирішення питання водопостачання та дефіциту якісної води в 

населених пунктах Коблівської громади та курортних зон Коблево 

та Рибаківка, яка за окремими якісними показниками не відповідає 

вимогам державних стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано 89 км магістральних водогонів, реконструйовано 4 

насосних станцій та18 водопровідних технологічних колодязів. 

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної питної 

води безпосередньо до споживача.  8,900 тис. мешканців 

Коблівської громади та 100 тис. чоловік курортної зони сіл 

Коблеве та Рибаківка забезпечено якісною  питною водою.  

Технічна схема водопостачання охопило села Коблівської ОТГ та 

курортні зони сіл Коблеве й  Рибаківка.  

Розвинуто меліоративну інфраструктуру та зрошення на 

прилягаючих до водогону земельних ділянках  з метою розвитку та 

ведення сільського господарства. 

8. Основні заходи проекту - Проведення будівельних робіт по будівництву 89 км 

магістральних водогонів. 

- Проведення будівельних робіт по встановленню 18 

водопровідних технологічних колодязів, обладнання  їх запірно-

регулюючою арматурою.  

- Проведення будівельних робіт з реконструкції насосних станцій, 

площадки очисних споруд та попередніх фільтрів. 

- Укладання договорів на централізоване водопостачання. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200000,00 272723,28 272723,19 745 446, 474 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

Будівництво Південно-Бузького групового водопроводу від 

Нечаянського водосховища до с. Коблеве, довжиною 89 км. 

Необхідна кількість води для забезпечення якісною питною водою на 

перспективний розвиток курортної зони та сіл становить 19951,2 м / 

добу. 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво світлофорного об’єкту на пішохідних 

переходах на перехресті вул.Одеська та вул.Степова в с.Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст  

3. Мета та завдання проекту Встановлення сучасного  світлофорного обладнання та 

забезпечення для усіх учасників дорожнього руху безпечних умов 

пересування на аварійно небезпечному перехресті.  

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 2635 осіб с.Коблеве 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 На зазначеній ділянці кожного року трапляються дорожньо-

транспортні пригоди, у тому числі наїзди на пішоходів. Зазначена 

статистика визначає вказане перехрестя як аварійно небезпечне. 

Регулювання інтенсивного руху транспорту та пішоходів на 

перехресті вул.Одеська та вул.Степова в с.Коблеве, який 

супроводжується високим ступенем небезпеки, в першу чергу для 

пішоходів, а також для інших учасників дорожнього руху.   

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Встановлено сучасне  світлофорне обладнання на перехресті 

вулиць. Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

Характер інновації проекту закладений у застосуванні новітнього 

світлофорного обладнання та дорожніх знаків нового зразку 

відповідно до встановлених норм.  

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення будівельно-монтажних робіт по 

встановленню світлофорних об’єктів та інших об’єктів дорожньої 

інфраструктури; 

- безпосереднє проведення будівництва світлофорного об’єкту на 

пішохідних переходах; 

- інформувати населення про позитивні результати впровадження 

проекту через засоби масової інформації. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

995,24 - - 995,24 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для 

благоустрою узбережжя в с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.1.5.  Забезпечення захисту населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь від підтоплення та зсувів 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів 

 

3. Мета та завдання проекту Захист берегової зони с. Коблеве від її руйнування під хвильовим 

впливом Чорного моря, збереження території баз відпочинку в 

існуючих кордонах, розширення існуючих пляжів і підвищення 

рівня використання рекреаційного потенціалу усього морського 

узбережжя в межах с. Коблеве а також поліпшення стану морської 

акваторії. Створення сприятливих умов для відпочинку, збільшення 

потоку рекреантів, підвищення туристичної привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення області 1,150 тис. осіб, в т.ч. 6875 осіб Коблівської ОТГ, 

15-16,0 тис. відпочиваючих з України та ближнього зарубіжжя.  

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Протягом останніх років в результаті хвильових впливів моря 

близько 20 метрів материкової частини с.Коблеве розмито, в 

результаті відбувається змив пляжного піску(зменшення площ 

пісчаних пляжів), зазнали руйнувань будівлі баз відпочинку, 

пансіонатів і приватні домогосподарства. Подальший розвиток 

курортної зони с.Коблеве через подібні природні явища 

проблематичний. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проведено  комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва 

берегозахісних споруд в с. Коблеве Миколаївської області. 

Збудовано 19 окремо стоячих хвилеломів довжиною 150 м, 

шириною 2 м, висотою від дна - 3,1 м, висотою від середнього 

багаторічного рівня води - 1,5 м, загальною довжиною 2850 п.м., 

розташованих на відстані 100 метрів від урізу берега. 

8. Основні заходи проекту 1. Водолазний огляд дня на наявність сторонніх предметів.  

2. Виготовлення та доставка на приоб'єктний склад залізобетонних 

елементів автомобільним транспортом.  

3. Установка металевих стійок діаметром 530 мм за допомогою 

віброзанурювача на базі крана.  

4. Монтаж збірних з.б елементів за допомогою плавучого крана.  

5. Заповнення труб бетоном з армокаркасів. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

64771,38 64771,38 64771,38 194 314,14 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) 

Комунальному Закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) «Сонечко»» с. Коблеве, вулиця Степова, 6, Березанського 

району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в дитячому садочку. 

Завдання проекту: утеплення та оздоблення  фасаду дитячого 

садочку, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її 

естетичного вигляду.  Формування в учасників навчально-

виховного процесу (учнів, батьків, працівників садочку) культури 

енергозбереження та енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб, а також 162 вихованців, 18 педагогічних працівників і 27 

працівника обслуговуючого персоналу, батьки. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з термомодернізації 

(утеплення зовнішніх стін);  

- Монтаж мінеральної вати фасадної та склосітки; 

- Ремонт цоколю; 

- Оздоблення декоративною штукатуркою стін фасаду та цоколю. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

488,68 - - 488,68 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво будинку культури в с. Коблеве, Березанського 

району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення населення належними умовами для розвитку 

культури та мистецтва. 

Будівництво сучасного будинку культури. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Відсутність Будинку культури в с.Коблеве, і як наслідок проблема 

дозвілля молоді, повноцінного культурного розвитку жителів 

громади, утримання населення від переїзду до інших місцевостей 

викликала необхідність проведення капітальних ремонтів закладів 

культури та мистецтв. Впровадження запланованого проекту 

дозволить задовольнити культурно-освітні потреби населення 

громади(молоді, учнів, дошкільнят, пенсіонерів та ін.), а також 

надасть можливість для організованого відпочинку всіх категорій 

населення, створить оптимальні умови для розвитку творчих 

можливостей, просвітницької діяльності, спілкування, обміну 

досвідом. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено комфортні умови для організації дозвілля населення, для 

функціонування гуртків народної та художньої творчості. 

Збільшено  кількість творчих і аматорських колективів. Збільшено 

кількість людей охоплених культурно-мистецькими заходами. 

Втілено нові культурні та мистецькі проекти. 

8. Основні заходи проекту - Виготовлення проекту, розробка проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи проекту; 

- Вибір підрядника для проведення робіт з будівництва. 

- Будівництво будівлі культурно-мистецького призначення. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 - - 300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове встановлення ТП та ліній електропередач в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Створення  належних умов проживання жителів громади с. Коблеве 

шляхом будівництва трансформаторної підстанції(ТП) та ліній 

електропередач, забезпечення їх електричною енергією з 

використанням енергоефективних технологій.  

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2635 осіб с.Коблеве 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Від електрифікації залежить не тільки освітлення в житловому 

будинку, а й  можливість підняття води з глибини колодязя або 

свердловини, і безперебійний зв’язок з навколишнім світом, 

опалення та багато іншого. Сьогодні без електроенергії уявити 

життя неможливо, вона є незамінною як в практичних цілях, так і 

для повноцінного відпочинку. Для забезпечення комфортного і 

цивілізованого життя є необхідність здійснення заходів, пов’язаних 

з організацією електропостачання населення громади с.Коблеве. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано КТП та ліній електропередач, забезпечено населення  

електричною енергією з використанням енергоефективних 

технологій.  

Створено комфортні умови перебування та відпочинку мешканців 

та гостей громади.  

Покращено криміногенну ситуацію в с.Коблеве.  

Зменшено чисельність ДТП.  

Зменшено  енергоспоживання електроенергії. 

8. Основні заходи проекту - Виготовлення проекту, розробка проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи проекту; 

- Вибір підрядника для проведення робіт з будівництва. 

- Будівництво будівлі культурно-мистецького призначення. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2020 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00 3000,00 - 4000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації будівлі Комунального Закладу «Коблівський 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Коблівської 

сільської ради Березанського району Миколаївської області» по 

вул. Шкільна, 7 в с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в закладі освіти. 

Завдання проекту: енергозбереження (заміна віконних блоків), 

утеплення  та оздоблення  фасаду школи, збільшення терміну 

експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.  

Формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, 

батьків, працівників школи) культури енергозбереження та 

енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб, а також 162 вихованців, 18 педагогічних працівників і 27 

працівника обслуговуючого персоналу, батьки. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт енергозбереження (заміна 

віконних блоків) та термомодернізації будівлі;  

- Демонтаж старих віконних блоків; 

- Монтаж нових енергозберігаючих метало-пластикових 

віконних блоків. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

814,00 - - 814,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво пішохідних та вело-доріжок в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Підвищення стандартів життя та забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для населення. Забезпечення 

безпеки та комфорту руху як пішоходів, так і велосипедистів. 

Створення умов для зручного та безпечного користування 

велосипедним видом транспорту мешканцями та гостями громади, 

стимулювання щоденного використання велосипеда мешканцями, 

які користуються ним нерегулярно, популяризація велосипедного 

транспорту як такого. Створення сприятливих умов для 

відпочинку, збільшення потоку рекреантів, підвищення 

туристичної привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Невідповідність існуючої транспортно-пішохідної мережі та 

загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів 

потребам всебічного розвитку громади. Відсутні умови для 

безпечного і комфортного пішохідного та велосипедного руху 

вздовж траси М-14. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено інфраструктуру в громаді (побудовано пішохідні 

тротуари та велодоріжки).  

Підвищено безпеку руху. 

Зменшено шумове та хімічне забруднення довкілля, створено нові 

громадські місця для відпочинку, поліпшено якість життя громади. 

Розвинено сталу мобільність в громаді.  

8. Основні заходи проекту Будівництво/ремонт тротуарів. 

Будівництво велосипедних доріжок. 

Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

50,00 100,00 100,00 250,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розміщення пасажирських причалів на узбережжі моря в зонах 

відпочинку с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного 

потенціалу 

3. Мета та завдання проекту Розміщення причальних споруд, які забезпечують можливість 

підходу, швартування, безпечну стоянку суден та здійснювати 

пасажирські перевезення людей між містами по Чорному морю. 

Забезпечення безпеки та комфорту відпочиваючих та туристів. 

Створення умов для зручного та безпечного користування водним 

видом транспорту мешканцями та гостями громади, стимулювання 

розвитку водного пасажирського транспорту як такого. Створення 

сприятливих умов для відпочинку, збільшення потоку рекреантів, 

підвищення туристичної привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення області 1,150 тис. осіб, в т.ч. 6875 осіб Коблівської ОТГ, 

15-16,0 тис. відпочиваючих з України та ближнього зарубіжжя. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність сертифікованих та належним чином обладнаних 

причалів  та відповідної інфраструктури стримує пасажирські 

перевезення водним транспортом. Відсутні умови для безпечного і 

комфортного користування водним видом транспорту мешканцями 

та гостями громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено транспортну(морську) інфраструктуру в громаді -

роміщено пасажирські причали на узбережжі моря в зонах 

відпочинку с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське.  

Створено комфортні та безпечні умови для пасажирських 

перевезень морем, збільшено потік рекреантів(туристів), підвищено 

туристичну та транспортну привабливість території громади. 

8. Основні заходи проекту  Тралення акваторії та виконання промірів глибин у місці 

встановлення причалу для безпечного швартування пасажирських 

суден. 

 Розміщення пасажирських причалів на узбережжі моря в зонах 

відпочинку с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

400,00 10000,00 10000,00 20400,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Будівництво стадіону   в с. Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського  спорту 

3. Мета та завдання проекту Удосконалення спортивної інфраструктури громади, яка дасть 

змогу формувати нову когорту чемпіонів. Забезпечення 

сприятливих умов для спортивної активності населення 

громади та забезпечення потреб молоді та інших категорій 

населення у послугах з фізичної культури та спорту. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Відсутність сучасного громадського стадіону в с. Коблеве для 

занять фізичною культурою та спортом жителями громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Збудовано новий об’єкт спортивної  інфраструктури – стадіон 

в с.Коблеве. 

Покращено рівень спортивних показників та досягнень 

громади. 

8. Основні заходи проекту Будівництво стадіону   в с. Коблеве 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 1700,00 1000,00 3000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція мережі водовідведення   в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього 

природного середовища  

3. Мета та завдання проекту Мета: підвищення якості очищення стічних та каналізаційних 

вод та безпеки транспортування, з метою мінімізації 

негативного впливу на екосистему басейну Чорного Моря, та 

для забезпечення подальшої безпечної експлуатації очисних та 

каналізаційних мереж і споруд. Завданням проекту є 

забезпечення комплексної реконструкція мережі 

водовідведення   на основі сучасних технологічних рішень. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

2635 осіб с.Коблеве 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Очисні споруди каналізації с.Коблеве потребують 

реконструкції. Технології, які використовуються на поточний 

момент вже не відповідають сучасним навантаженням. Для 

уникнення техногенної аварії існуючі споруди і обладнання 

потребують реконструкцію або заміни.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Здійснено якісне очищення стічних вод обсягом до 50 тис. 

м3/добу. Реконструйовано технологічну чергу та фільтри 

споруд ОСВ. Замінено чавунні труби Ду-500 мм, що фізично 

зношені, на поліетиленові труби Ду-400 мм. Влаштовано 

додаткові оглядові колодязі. Збудовано каналізаційні мережі та 

очисні споруди 

8. Основні заходи проекту -  

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 3000,00 3000,00 6300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Нове будівництво стели «Зона відпочинку «Коблеве»  в               

с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів 

3. Мета та завдання проекту Підвищення туристичної привабливості зони відпочинку 

«Коблеве», створення сприятливих умов для відпочинку, 

збільшення потоку рекреантів.                                                                  

Завдання: збільшити туристичну привабливість громади та її 

зони відпочинку, підвищити якість надання туристичних 

послуг, збільшити кількість  туристів та екскурсантів. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Туристи, які приїжджають в с.Коблеве, Миколаївську 

область; 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Реалізація  даного  проекту  дасть  можливість  повніше  

використовувати туристичний  потенціал  Коблівської громади  

та здійснювати  популяризацію зони відпочинку «Коблеве» . 

Проект надасть можливість створення позитивного 

туристичного іміджу Миколаївської області та громаді 

відповідно. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Збудовано стелу «Зона відпочинку «Коблеве», що забезпечить 

інтерес до туристичних об’єктів та на її туристичні  продукти 

як на території України, так і за кордоном. Підвищено якість 

інформаційного забезпечення і обслуговування внутрішніх і 

в’їзних туристів, а також жителів Миколаївської області. 

Популяризовано інформацію про туристичний продукт  зони 

відпочинку «Коблеве». Збільшено пізнаваність та проведено  

промоційні заходи щодо популяризації привабливості зони 

відпочинку «Коблеве» Миколаївської області.  

8. Основні заходи проекту - проведення конкурсу проектів стели «Зона відпочинку 

«Коблеве»;                                                                                      

- будівництво стели;                                                                      

- урочисте відкриття.                                                        

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 - - 300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення ЦНАП в с. Коблівській ОТГ, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що 

надаються державними органами 

3. Мета та завдання проекту  Створення умов для доступу громадян до адміністративних 

послуг у ЦНАП, у тому числі з використанням технологій 

електронного урядування, розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Необхідність покращення  умов надання адміністративних 

послуг населенню громади. Створення зручних і доступних 

умов для отримання громадянами послуг є одним з основних 

завдань, які мають вирішувати органи державної влади та 

місцевого самоврядування. Адже саме за якістю послуг кожен 

громадянин оцінює турботу влади про нього і ефективність 

самої влади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

- введення в експлуатацію ЦНАП в с.Коблево; 

- обладнання  робочих місць для працівників ЦНАП; 

- зменшення на 15 % терміну надання адміністративної 

послуги; 

- покращення доступності та якості надання адміністративних 

послуг. 

8. Основні заходи проекту - реконструкція частини приміщень адмінбудівлі Коблівської 

сільради під центр надання адміністративних послуг; 

- запровадження сучасних електронних сервісів та 

«електронного урядування» в роботу органів місцевого 

самоврядування, налагодження міжвідомчої електронної 

взаємодії з органами виконавчої влади; 

- підвищення поінформованості населення про реформування 

системи надання адміністративних послуг. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,00 - - 200,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Ремонт автодоріг в с. Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Коблівської ОТГ, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальні та поточні ремонти доріг. Забезпечено 

транспортне сполучення в с.Коблеве. Підвищено безпеку 

руху, знижено аварійність на дорогах. 

8. Основні заходи проекту Поточний ремонт доріг 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00 2000,00 2000,00 5000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел 

енергії в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергії сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відвід земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 500,00 500,00 1300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Розроблення проектів улаштування нових кладовищ, 

розширення і реконструкція діючих в межах Коблівської 

ОТГ, Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Розроблення проектів улаштування нових кладовищ, 

розширення і реконструкція діючих 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Обмеженість територій діючих кладовищ. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект улаштування нових кладовищ;            

Розширено і реконструкційовано діючі кладовища в межах 

Коблівської ОТГ; 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00   300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення центру безпеки в  с.Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон 

очищення територій природних рекреаційних зон та 

територій навколо населеного пункту 

3. Мета та завдання проекту Підвищення рівня захисту населення і території від 

небезпечних чинників надзвичайних ситуацій,  забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

в громаді. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Кожного року в житловому секторі, курортних зонах 

відпочинку та на відкритих територіях сіл громади виникає 

численна кількість пожеж, також останнім часом 

спостерігається тенденція до збільшення їх кількості.. 

Недостатня кількість профілактичних протипожежних заходів 

в пожежо небезпечний період. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Реконструйовано будівлю сільської пожежної охорони 

Коблівської сільської ради за адресою: Березанський район, 

село Коблеве, вулиця Степова, будинок 135 для розміщення 

Центру безпеки Коблівської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області. 

Створено центр безпеки в  с.Коблеве 

Зменшено кількість загиблих людей. Зменшено кількість 

постраждалого населення. Зменшено збитків від пожеж. 

Збережено біологічне та ландшафтне різноманіття в межах 

територій природно-заповідного фонду. Придбано 

спеціалізовану техніку та обладнання. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту реконструкції будівлі 

Проведення ремонтних робіт. Відкриття Центру безпеки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000,00 6000,00 3000,00 12000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Виноградне, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Виноградне, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Виноградне. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Виноградне. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Виноградне.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Виноградне.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

111,14  - - 111,14 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво автодороги до с.Українка, Березанського 

району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Коблівської ОТГ, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено нове будівництво дороги. Забезпечено 

транспортне сполучення до с.Українка. Підвищено безпеку 

руху, знижено аварійність на дорогах. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення будівництва дороги 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 10000,00 10000,00 20300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел 

енергії в с. Виноградне, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Виноградне, Березанського району, Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергія сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відвід земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

500,00 15000,00 15000,00 30500,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво об’їздної дороги на винзавод ВАТ 

«КОБЛЕВО» с.Виноградне, Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Виноградне, Березанського району Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Коблівської ОТГ, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено нове будівництво дороги.                                        

Забезпечено транспортне сполучення до с.Виноградне та  

ВАТ «КОБЛЕВО».                                                                                   

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення будівництва дороги 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

600,00 5000,00 5000,00 10600,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Розміщення фельдшерсько-акушерського пункту  в 

с.Виноградне, Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3.3 Розвиток системи первинної медицини   

3. Мета та завдання проекту Удосконалення   первинної   медико-санітарної   допомоги 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Виноградне, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Забезпечення населення доступною якісною кваліфікованою 

медичною допомогою на первинному рівні, створення 

належних умов для роботи персоналу та медичного 

обслуговування населення у відповідності до існуючих 

стандартів та санітарно-гігієнічних вимог. Відсутність 

комфортних умов для отримання якісних медичних послуг, 

недостатнє оснащення високовартісним медичним 

обладнанням - найголовніші проблеми медицини, які 

потребують невідкладного вирішення 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено реконструкцію приміщень для розміщення 

фельдшерсько-акушерського пункту  в с.Виноградне.  

Зменшено смертність серед населення. Поліпшено показники 

загального здоров’я населення с.Виноградне.  

8. Основні заходи проекту Проведення реконструкції внутрішніх приміщень для 

розміщення фельдшерсько-акушерського пункту  в 

с.Виноградне.                                                                                                      

Ремонт та заміна систем водопостачання, водовідведення, 

вентиляції, опалювальних систем, електричних мереж. 

Оснащення медичним та допоміжним обладнанням. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

600,00 3000,00 2000,00 5600,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Ремонт автодоріг в с. Виноградне, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Виноградне, Березанського району Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Коблівської ОТГ, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено ремонт доріг.                                                                       

Забезпечено транспортне сполучення в с.Виноградне.                                                                              

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

Підвищено рівень сталої мобільності жителів громади. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення поточного ремонту автодоріг. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

150,00 2000,00 2000,00 4150,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) в Комунальному 

Закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий 

півник» в  с.Виноградне, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в дитячому садочку. 

Завдання проекту: утеплення та оздоблення  фасаду дитячого 

садочку, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її 

естетичного вигляду.  Формування в учасників навчально-

виховного процесу (учнів, батьків, працівників садочку) культури 

енергозбереження та енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с.Виноградне, Березанського району, Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб (вихованці,  педагогічні працівники і обслуговуючий 

персонал, батьки). 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з енергозбереження 

(заміна віконних блоків) та термомодернізації (утеплення 

зовнішніх стін);  

- Заміна віконних блоків; 

- утеплення зовнішніх стін. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

50,00 338,50 - 388,50 

11. Джерела фінансування проекту  Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Морське, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Морське, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Морське. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Виноградне. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Морське.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Морське.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

151,79 - - 151,79 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Створення яхтенно-туристичного комплексу в с.Морське, 

Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного 

потенціалу 

3. Мета та завдання проекту Проектом передбачається створення сучасної, високого 

міжнародного рівня яхтової марини на  узбережжі Чорного моря в 

с.Морське, Березанського району Миколаївської області загальною 

кількістю 250  якірних місць, з розширеним набором послуг, що 

включатимуть  стоянку суден на воді, зимове зберігання на березі, 

технічний сервіс, ресторанне і готельне обслуговування яхтсменів і 

туристів.                                                                                                   

Забезпечення безпеки та комфорту відпочиваючих та туристів. 

Створення умов для зручного та безпечного користування водним 

видом транспорту мешканцями та гостями громади, стимулювання 

розвитку водного пасажирського транспорту як такого. Створення 

сприятливих умов для відпочинку, збільшення потоку рекреантів, 

підвищення туристичної привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

Березанський район, Миколаївська область. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ,                                                                                      

15-16,0 тис. відпочиваючих з України та ближнього зарубіжжя. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність сертифікованих та належним чином обладнаних 

причалів  та відповідної інфраструктури для розвитку стримує  

розвиток яхтингу. Відсутні умови для безпечного і комфортного 

користування водним видом транспорту мешканцями та гостями 

громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено транспортну(морську) та туристичну інфраструктуру в 

громаді - роміщено яхтенно-туристичний комплекс на 250  якірних 

місць.  

Створено комфортні та безпечні умови для пасажирських 

перевезень морем, збільшено потік рекреантів(туристів-яхтсменів), 

підвищено туристичну та транспортну привабливість території 

громади. 

8. Основні заходи проекту  Розробка проектної документації. 

Відведення земельної ділянки. 

 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

400,00 10000,00 10000,00 20400,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Ремонт автодоріг  в  с.Морське, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Морське, Березанського району Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Коблівської ОТГ, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено ремонт доріг.                                                                       

Забезпечено транспортне сполучення в с.Морське.                                                                              

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

Підвищено рівень сталої мобільності жителів громади. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення поточного ремонту автодоріг. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

150,00  2000,00 2000,00 4150,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел 

енергії в с. Морське, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергії сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відвід земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 300,00 - 400,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт скатної покрівлі Рибаківського закладу 

ЗСО I-III ступенів по вул.. Поштова 7, в с.Рибаківка, 

Березанського району, Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в закладі освіти. 

Завдання проекту: ремонт скатної покрівлі школи, збільшення 

терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.   

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району, Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб (учні,  педагогічні працівники і обслуговуючий персонал, 

батьки). 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла через крівлю призводять до збільшення витрат на опалення. 

Криша протікає. Некомфортні умови перебування в закладі як дітей, 

так і персоналу, значні витрати енергоносіїв та відповідні витрати 

коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з ремонту скатної 

покрівлі;  

- ремонт скатної покрівлі. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4141,26 - - 4141,26 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво поля для гри в мініфутбол з додатковими 

облаштуваннями в с.Рибаківка по вул. Поштовій Коблівської 

ОТГ Березанського району, Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського спорту 

 

3. Мета та завдання проекту Удосконалення спортивної інфраструктури громади, яка дасть 

змогу формувати нову когорту чемпіонів. Забезпечення 

сприятливих умов для спортивної активності населення 

громади та забезпечення потреб молоді та інших категорій 

населення у послугах з фізичної культури та спорту. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Відсутність сучасного поля для гри в мініфутбол з 

додатковими облаштуваннями в с.Рибаківка для занять 

фізичною культурою та спортом жителями громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Збудовано новий об’єкт спортивної  інфраструктури – стадіон 

в с.Рибаківка. 

Покращено рівень спортивних показників та досягнень 

громади. 

8. Основні заходи проекту Будівництво сучасного поля для гри в мініфутбол з 

додатковими облаштуваннями в с.Рибаківка 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2777,46 - - 2777,46 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Будівництво  колективної установки доочищення води для питних 

потреб с.Рибаківка по вул.. Очаківській, 65-Б Березанського 

району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною питною 

водою шляхом модернізації та реконструкції систем 

водопостачання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Коблівська сільська об’єднана територіальна громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Вирішення питання  доочищення якісної води для питних потреб 

с.Рибаківка, яка за окремими якісними показниками не відповідає 

вимогам державних стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Збудовано  колективну установку доочищення води.                  

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної питної 

води безпосередньо до споживача.                                                 

Забезпечено мешканців с.Рибаківка  якісною  питною водою.  

8. Основні заходи проекту - Проведення робіт по будівництву колективної установки 

доочищення води для питних потреб с.Рибаківка. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019  р. 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

500,00 - - 500,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) 

адмінбудівлі та в Комунальному Закладі «Дошкільний 

навчальний заклад «Перлина» с.Рибаківка, вул.Спортивна1–А 

Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в дитячому садочку. 

Завдання проекту: утеплення та оздоблення  фасаду адмінбудівлі та 

дитячого садочку, збільшення терміну експлуатації будівлі, 

покращення її естетичного вигляду.  Формування в учасників 

навчально-виховного процесу (учнів, батьків, працівників садочку) 

культури енергозбереження та енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 250 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з термомодернізації 

(утеплення зовнішніх стін);  

- Монтаж мінеральної вати фасадної та склосітки; 

- Оздоблення декоративною штукатуркою стін фасаду та цоколю. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 1500,00 1500,00 3100,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво доріг по вулицях: Шкільна, Рибацька, 

Чорноморська в с.Рибаківка, Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області, туристи, відпочиваючі та гості громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено нове будівництво дороги. Забезпечено 

транспортне сполучення в с.Рибаківка. Підвищено безпеку 

руху, знижено аварійність на дорогах. Стала мобільність. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення будівництва дороги 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 2000,00 2000,00 4300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт асфальтового покриття по вулицях: 

Прикордонна, Приморська, Зоряна, Широка, Молодіжна, 

Будівельників, пров. Південний в с.Рибаківка, Березанського 

району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області, туристи, відпочиваючі та гості громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття по 

вулицях: Прикордонна, Приморська, Зоряна, Широка, 

Молодіжна, Будівельників, пров. Південний в с.Рибаківка. 

Забезпечено транспортне сполучення в с.Рибаківка. 

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

Стала мобільність. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення капітального ремонту асфальтового покриття 

дороги по вулицях. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,00 1000,00 1000,00 2200,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Встановлення стели з назвою «с.Рибаківка» при в’їзді в 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів 

3. Мета та завдання проекту Підвищення туристичної привабливості зони відпочинку 

«Рибаківка», створення сприятливих умов для відпочинку, 

збільшення потоку рекреантів.                                                                  

Завдання: збільшити туристичну привабливість громади та її 

зони відпочинку, підвищити якість надання туристичних 

послуг, збільшити кількість  туристів та екскурсантів. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області, туристи, відпочиваючі та гості громади 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Реалізація  даного  проекту  дасть  можливість  повніше  

використовувати туристичний  потенціал  Коблівської громади  

та здійснювати  популяризацію зони відпочинку «Рибаківка» . 

Проект надасть можливість створення позитивного 

туристичного іміджу Миколаївської області та громаді 

відповідно. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Встановлено стелу «с.Рибаківка», що забезпечить інтерес до 

туристичних об’єктів та на її туристичні  продукти як на 

території України, так і за кордоном. Підвищено якість 

інформаційного забезпечення і обслуговування внутрішніх і 

в’їзних туристів, а також жителів Миколаївської області. 

Популяризовано інформацію про туристичний продукт  зони 

відпочинку «Рибаківка». Збільшено пізнаваність та проведено  

промоційні заходи щодо популяризації привабливості зони 

відпочинку «Рибаківка» Миколаївської області.  

8. Основні заходи проекту - проведення конкурсу проектів стели «Зона відпочинку 

«Коблеве»;                                                                                      

- будівництво стели;                                                                      

- урочисте відкриття.                                                        

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 - - 300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення ПКД «Встановлення водоохранної зони  та 

прибережної захистної смуги навколо оз.Солонець-Тузли та 

віднесення її до охоронної зони національного парку 

«Білобережжя Святослава» 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.1.1 Формування екологічного світосприйняття у 

населення 

3. Мета та завдання проекту Мета: створення еколого-освітньої бази для місцевого 

населення, встановлення меж територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, збільшення рекреаційного потенціалу 

національного парку «Білобережжя Святослава».                    

Підвищення туристичної привабливості зони відпочинку 

«Рибаківка», створення сприятливих умов для відпочинку, 

збільшення потоку рекреантів.                                                                  

Завдання: збільшити туристичну привабливість громади та її 

зони відпочинку, підвищити якість надання туристичних 

послуг, збільшити кількість  туристів та екскурсантів. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області, туристи, відпочиваючі та гості громади 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Забезпечення змістовного проведення вільного часу дітей на 

території екологічно-наметових таборів на території 

національного парку. Впровадження повноцінного 

функціонування екотуристичних маршрутів з контрольованим 

навантаженням на природні ресурси в межах території 

національного парку «Білобережжя Святослава» забезпечить 

дбайливе ставлення мешканців та туристів до ландшафтного 

різноманіття парків.   

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Виготовлено ПКД проекту.                                                                  

Залучено населення до практичних дій щодо збереження 

довкілля. 

8. Основні заходи проекту Виготовлення ПКД проекту 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 - - 100,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Обладнання автостоянки на прилеглій до оз.Тузли території 

в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Підвищення стандартів життя та забезпечення комфортного 

та безпечного життєвого середовища для населення. 

Забезпечення безпеки та комфорту руху як туристів, так і 

автолюбителів. Створення сприятливих умов для відпочинку, 

збільшення потоку рекреантів, підвищення туристичної 

привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської 

області, туристи, відпочиваючі та гості громади 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Невідповідність існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів 

потребам всебічного розвитку громади. Відсутні умови для 

забезпечення екологічної безпеки через вплив автотранспорту 

вздовж оз.Тузли території в с.Рибаківка. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Покращено інфраструктуру в громаді (обладнано автостоянку 

на прилеглій до оз.Тузли території в с.Рибаківка).  

Підвищено безпеку руху. 

Зменшено шумове та хімічне забруднення довкілля, 

поліпшено якість життя громади. 

8. Основні заходи проекту Розробка та затвердження проектної документації. 

Будівництво автостоянки. 

Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої 

розмітки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

750,00 - - 750,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел 

енергії в с. Рибаківка, Березанського району, Миколаївської 

області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергії сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відвід земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

360,00 400,00 - 760,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Рибаківка, Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Рибаківка. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Рибаківка. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Рибаківка.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Рибаківка.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

758,04 - - 758,04 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для 

благоустрою узбережжя в с.Рибаківка, Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.1.5.  Забезпечення захисту населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь від підтоплення та зсувів 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів 

 

3. Мета та завдання проекту Захист берегової зони с.Рибаківка від її руйнування під хвильовим 

впливом Чорного моря, збереження території баз відпочинку в 

існуючих кордонах, розширення існуючих пляжів і підвищення 

рівня використання рекреаційного потенціалу усього морського 

узбережжя в межах с.Рибаківка, а також поліпшення стану морської 

акваторії. Створення сприятливих умов для відпочинку, збільшення 

потоку рекреантів, підвищення туристичної привабливості. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Рибаківка, Коблівська сільська об’єднана територіальна громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ, 15-16,0 тис. відпочиваючих з України 

та ближнього зарубіжжя.  

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Протягом останніх років в результаті хвильових впливів моря 

близько 20 метрів материкової частини с.Коблеве розмито, в 

результаті відбувається змив пляжного піску(зменшення площ 

пісчаних пляжів), зазнали руйнувань будівлі баз відпочинку, 

пансіонатів і приватні домогосподарства. Подальший розвиток 

курортної зони с.Рибаківка через подібні природні явища 

проблематичний. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проведено  комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва 

берегозахісних споруд в с.Рибаківка Миколаївської області. 

Збудовано 15 окремо стоячих хвилеломів загальною довжиною 

2000 п.м., розташованих на відстані 100 метрів від урізу берега. 

8. Основні заходи проекту 1. Водолазний огляд дня на наявність сторонніх предметів.  

2. Виготовлення та доставка на приоб'єктний склад залізобетонних 

елементів автомобільним транспортом.  

3. Установка металевих стійок діаметром 530 мм за допомогою 

віброзанурювача на базі крана.  

4. Монтаж збірних з.б елементів за допомогою плавучого крана.  

5. Заповнення труб бетоном з армокаркасів. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000,00 68000,00 50000,00 120000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Лугове Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Лугове, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Лугове. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Лугове. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Лугове.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Лугове.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

143,83 - - 143,83 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Глибоке Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Глибоке, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Глибоке. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Глибоке. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Глибоке.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Глибоке.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

9,37 - - 9,37 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво автодороги до с.Коблеве, с.Рибаківка та 

с.Глибоке Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Коблеве, с.Рибаківка та с.Глибоке, Березанського 

району Миколаївської області, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено нове будівництво дороги. Забезпечено 

транспортне сполучення с.Коблеве, с.Рибаківка та с.Глибоке. 

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах. 

Підвищено сталу мобільність населення. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення будівництва дороги 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00 25000,00 20000,00 46000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція двох свердловин водозабезпечення в 

с.Лугове, Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною 

питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем 

водозабезпечення. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Лугове, Коблівська сільська об’єднана територіальна 

громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Вирішення питання реконструкції свердловин 

водозабезпечення для питних потреб с.Лугове, яка за 

окремими якісними показниками не відповідає вимогам 

державних стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Реконструйовано 2 свердловин водозабезпечення в с.Лугове.                  

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної 

питної води безпосередньо до споживача.                                                 

Забезпечено мешканців с. Лугове  якісною  питною водою.  

8. Основні заходи проекту - Проведення робіт по реконструкції 2 свердловин 

водозабезпечення для питних потреб с.Лугове. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019  р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 1000,00 - 1100,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені 

законодавством. 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Реконструкція будівлі гуртожитку в с.Лугове, Березанського 

району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.3.7. Включення людей з особливими потребами в 

активне життя 

3. Мета та завдання проекту Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з 

особливими потребами та їх реабілітація. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Коблеве, с.Рибаківка та с.Глибоке, Березанського 

району, Миколаївської області, України. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Включення дітей з інвалідністю в активне життя позитивно 

впливатиме на їх участь у суспільному житті в подальшому. 

Реконструкція будівлі гуртожитку в с.Лугове та дитячих 

майданчиків, введення в дію приміщень з тренажерним 

устаткуванням, все це сприятиме прискореному процесу 

реабілітації дітей з інвалідністю, набуттю та відновленню в них 

соціально-побутових навичок, поліпшить фізичний стан, що 

призведе до кращої активності дитини у навчальній діяльності 

та адаптації у суспільстві. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено реконструкцію будівлі гуртожитку в с.Лугове та 

дитячих майданчиків. Адаптовано приміщення гуртожитку 

відповідно до потреб дітей з особливостями. Кореговано  та 

розвинуто фізичні здібності дітей з інвалідністю через заняття 

спортом. Прискорено процес реабілітації дітей. Поліпшено 

соціальну захищеність громадян з обмеженими 

можливостями. 

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення реконструкції будівлі гуртожитку та благоустрій 

території. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 3000,00 3000,00 6300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел 

енергії в с.Лугове та с.Глибоке Березанського району, 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергії сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відведення земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 360,00 100,00 560,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт асфальтового покриття в с.Лугове та 

с.Глибоке Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Лугове та с.Глибоке, Березанського району Миколаївської 

області Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Лугове та с.Глибоке, Березанського району 

Миколаївської області, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

с.Лугове та с.Глибоке.                                                                              

Забезпечено транспортне сполучення в с.Рибаківка. 

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах.  

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення капітального ремонту асфальтового покриття 

дороги по вулицях. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,00 1000,00 1000,00 2200,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Реконструкція водопровідної мережі в  с.Лугове та 

с.Глибоке Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною 

питною водою шляхом модернізації та реконструкції 

водопровідної мережі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Лугове та с.Глибоке, Коблівська сільська об’єднана 

територіальна громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Вирішення питання забезпечення питних потреб населення 

с.Лугове та с.Глибоке якісною водою, яка за окремими 

якісними показниками не відповідає вимогам державних 

стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено  реконструкцію водопровідної мережі в  с.Лугове 

та с.Глибоке.                                                                                                                             

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної 

питної води безпосередньо до споживача.                                                 

Забезпечено мешканців с.Лугове та с.Глибоке  якісною  

питною водою.  

8. Основні заходи проекту - Проведення робіт по реконструкції водопровідної мережі в  

с.Лугове та с.Глибоке.    

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019  р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 1000,00 - 1100,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені 

законодавством. 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Капітальний ремонт мереж водогону в с.Українка, 

Березанського району, Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною 

питною водою шляхом модернізації та реконструкції 

водопровідної мережі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, Коблівська сільська об’єднана територіальна 

громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

 Вирішення питання забезпечення питних потреб населення 

с.Українка якісною водою, яка за окремими якісними 

показниками не відповідає вимогам державних стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено  капітальний ремонт мереж водогону в с.Українка.                                                                                                                             

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної 

питної води безпосередньо до споживача.                                                 

Забезпечено мешканців с.Українка якісною  питною водою.  

8. Основні заходи проекту Проведення робіт з капітального ремонту мереж водогону в  

с.Українка.    

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019  р. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3525,97 3525,97 3525,98 10 577,92 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені 

законодавством. 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво мереж газопостачання в с.Українка, 

Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст  

3. Мета та завдання проекту Забезпечення жителів с.Українка стабільним та надійним 

енергопостачанням, шляхом нового будівництва мереж 

газопостачання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, Коблівська сільська об’єднана територіальна громада. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Вирішення питання забезпечення потреб населення с.Українка 

газопостачанням. Зазвичай наявні перебої постачання скрапленого 

газу, особливо зимою. Балони, в яких привозять газ,  дуже застарілі 

та небезпечні.  Таким чином, населення не має стабільного 

доступного джерела енергії альтернативного електричній. Але лінії 

передачі електроенергії також дуже застаріли і ненадійні, 

вражаються навіть малою непогодою, не розраховані на сучасне 

навантаження. Населення не переходить на електроопалення також 

завдяки невиправдним вимогам з боку постачальника 

електроенергії. Серед селян багато літніх та слабких, пенсіонерів,  

яким дуже складно як  матеріально, так і фізично опалюватися 

твердим паливом. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проведено  будівництво мережі газопостачання в с.Українка. 

Значно скорочено витрати грошей та здоров’я на опалення.  

Зміцнено житлові умови селян.   Надано можливість подолання 

депресивного стану в громадах. Створено   ефективну  

інфраструктуру  селищ  щодо інноваційної діяльності у напрямку 

організації туристичного, водноспортивного та оздоровлюючого 

кластерів.                                                                                                                             

8. Основні заходи проекту Проведення робіт з будівництва мережі газопостачання в 

с.Українка. Будівництво мереж високого, середнього і низького 

тисків газопостачання  Проведення технічних іспитів мереж 

газопостачання. Введення мереж газопостачання в експлуатацію 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019  р. 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 5787,31 5787,31  5787,31 17 361,93 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту, сільські 

жителі. 

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с. Українка Березанського району, 

Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Українка. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Українка. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Українка.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Українка.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

160,44  - - 160,44  

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Бесарабка Березанського району, 

Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Бесарабка, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Бесарабка. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Бесарабка. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Бесарабка.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Бесарабка.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

60,79 - - 60,79 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розвиток зеленої альтернативної енергетики біля сіл Українка 

та Бесарабка Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 

3. Мета та завдання проекту  Отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету 

Коблівської ОТГ за рахунок продажу надлишків електроенергії 

за «Зеленим тарифом» для формування спроможної громади. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Вартість енергії постійно росте. Не використовуються в 

громаді ресурси з відновлюваних джерел енергії(енергії сонця, 

вітру та інше). 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено проект та підготовлено ПКД будівництва сонячної 

електростанції та/або вітропарку. 

Відведено земельну ділянку. 

8. Основні заходи проекту Відбір підрядника щодо розроблення проекту та підготовки  

ПКД будівництва сонячної електростанції та/або вітропарку. 

Затвердження проекту та ПКД. 

Відведення земельної ділянки. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00 20000,00 20000,00 41000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт автодороги с.Українка- М14, через 

с.Бесарабка Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, с.Бесарабка Березанського району Миколаївської 

області Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Українка та с.Бесарабка Березанського району 

Миколаївської області, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

с.Українка та с.Бесарабка.                                                                              

Забезпечено транспортне сполучення в с.Українка та 

с.Бесарабка.                                                                                        

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах.  

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення капітального ремонту асфальтового покриття 

дороги по вулицях. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 20000,00 20000,00 40300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) в Комунальному 

Закладі «Дошкільний навчальний заклад  «Васильок» с. Українка, 

Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в дитячому садочку. 

Завдання проекту: утеплення та оздоблення  фасаду дитячого 

садочку, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її 

естетичного вигляду.  Формування в учасників навчально-

виховного процесу (учнів, батьків, працівників садочку) культури 

енергозбереження та енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

с. Українка, Березанського району, Миколаївської області 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб (вихованці,  педагогічні працівники і обслуговуючий 

персонал, батьки). 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з енергозбереження 

(заміна віконних блоків) та термомодернізації (утеплення 

зовнішніх стін);  

- Заміна віконних блоків; 

- утеплення зовнішніх стін. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 2000,00 - 2100,00 

11. Джерела фінансування проекту  Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації будівлі Комунального Закладу «Український 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» в  с.Українка, 

Березанського району Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в закладі освіти. 

Завдання проекту: енергозбереження (заміна віконних блоків), 

утеплення  та оздоблення  фасаду школи, збільшення терміну 

експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.  

Формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, 

батьків, працівників школи) культури енергозбереження та 

енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як учнів, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт енергозбереження (заміна 

віконних блоків) та термомодернізації будівлі;  

- Демонтаж старих віконних блоків; 

- Монтаж нових енергозберігаючих метало-пластикових 

віконних блоків. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,00 4000,00 - 4200,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Капітальний ремонт асфальтового покриття сіл Українка та 

Бесарабка Березанського району, Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Українка, с.Бесарабка Березанського району Миколаївської 

області Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с.Українка та с.Бесарабка Березанського району 

Миколаївської області, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

с.Українка та с.Бесарабка.                                                                              

Забезпечено транспортне сполучення в с.Українка та 

с.Бесарабка.                                                                                        

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах.  

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення капітального ремонту асфальтового покриття 

дороги по вулицях. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,00 2000,00 1000,00 3200,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж с. 

Новофедорівка Березанського району, Миколаївської 

області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Новофедорівка, Березанського району, Миколаївської 

області, Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с. Новофедорівка. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с. Новофедорівка. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с. Новофедорівка.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с. Новофедорівка.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

309,23 - - 309,23 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту 

регіонального розвитку (далі – 

проект) 

Виготовлення генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Федорівка Березанського району, 

Миколаївської області. 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та 

впровадження нових технологічних  можливостей  для 

ведення містобудівного кадастру 

3. Мета та завдання проекту Забезпечення містобудівної документацією 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Федорівка, Березанського району, Миколаївської області, 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект 

Без схеми планування території не можуть бути підготовлені 

програми з питань створення резерву територій, призначених 

для містобудівних потреб, визначення режиму використання 

земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з 

питань адміністративно-територіального устрою громади. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Розроблено та затверджено генеральний план з розширенням 

меж та зонуванням території с.Федорівка. 

8. Основні заходи проекту Вибір підрядника щодо розробки генерального плану з 

розширенням меж та зонуванням території с.Федорівка. 

Розробка  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Федорівка.                                          

Затвердження  генерального плану з розширенням меж та 

зонуванням території с.Федорівка.      

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 рік  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

62,38 - - 62,38 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації 

проекту та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з енергозбереження (заміна віконних блоків) та 

термомодернізації будівлі Комунального Закладу 

«Новофедорівський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів» в  с.Новофедорівка, Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в закладі освіти. 

Завдання проекту: енергозбереження (заміна віконних блоків), 

утеплення  та оздоблення  фасаду школи, збільшення терміну 

експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.  

Формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, 

батьків, працівників школи) культури енергозбереження та 

енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Новофедорівка, Коблівська сільська об’єднана територіальна 

громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 200 осіб. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як учнів, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт енергозбереження (заміна 

віконних блоків) та термомодернізації будівлі;  

- Демонтаж старих віконних блоків; 

- Монтаж нових енергозберігаючих метало-пластикових 

віконних блоків. 

- Утеплення зовнішніх стін будівлі школи. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 2000,00 1000,00 3300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) в 

Комунальному Закладі «Дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко»» с.Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального 

господарства і закладів соціальної сфери 

3. Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  економію 

бюджетних коштів, а також створення та забезпечення  

комфортного середовища та мікроклімату в дитячому садочку. 

Завдання проекту: утеплення та оздоблення  фасаду дитячого 

садочку, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її 

естетичного вигляду.  Формування в учасників навчально-

виховного процесу (учнів, батьків, працівників садочку) культури 

енергозбереження та енергоспоживання. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с.Новофедорівка, Коблівська сільська об’єднана територіальна 

громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 180 осіб, в т.ч. вихованці, педагогічні працівники, обслуговуючий 

персонал, батьки. 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 У сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси 

питання енергозбереження є найактуальнішим тому, що втрати 

тепла призводять до збільшення витрат на опалення. Некомфортні 

умови перебування в закладі як дітей, так і персоналу, значні 

витрати енергоносіїв та відповідні витрати коштів на опалення.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

- Підвищено енергоефективність будівлі. 

- скорочено витрати на оплату енергоносіїв.                                          

- дотримано температурний режим.                                                                                              

- зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші захворювання від 

переохолодження. 

8. Основні заходи проекту - Вибір підрядника для проведення робіт з термомодернізації 

(утеплення зовнішніх стін);  

- Монтаж мінеральної вати фасадної та склосітки; 

- Оздоблення декоративною штукатуркою стін фасаду та цоколю. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

01.2019 – 12.2019 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100,00 1000,00 500,00 1600,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник 

проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Ремонт автодоріг в с. Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку та 

Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 

3. Мета та завдання проекту Поліпшення інфраструктури 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

с. Новофедорівка Березанського району Миколаївської 

області Коблівська сільська об’єднана територіальна громада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення с. Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області, туристи, відпочиваючі та гості 

громади 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Більшість доріг у занедбаному стані.  Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі, які зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт, порівняно з потребами. Для покращення 

експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

автомобільна дорога потребує виконання різноманітних робіт 

щодо влаштування якісного дорожнього покриття. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття с. 

Новофедорівка.                                                                              

Забезпечено транспортне сполучення в с. Новофедорівка.                                                                                        

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на дорогах.  

8. Основні заходи проекту Розробка проекту.                                                                              

Проведення капітального або поточного ремонту 

асфальтового покриття дороги по вулицях с. Новофедорівка. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 – 2021  роки  

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 2000,00 1000,00 3300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада - ініціатор проекту,                                                     

Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - 

замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Нове будівництво водопровідної мережі в  с.Новофедорівка 

Березанського району Миколаївської області                                          

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 

 

3. Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення громади  якісною питною 

водою шляхом будівництва водопровідної мережі. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

с.Новофедорівка. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Вирішення питання водопостачання та дефіциту якісної води в 

с.Новофедорівка, яка за окремими якісними показниками не 

відповідає вимогам державних стандартів.  

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано водопровідну мережу. 

Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної питної 

води безпосередньо до споживача.   

Впроваджено на підприємствах питного водопостачання та 

водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, 

обладнання. 

8. Основні заходи проекту - Проведення будівельних робіт по будівництву водопровідної 

мережі. 

- Укладання договорів на централізоване водопостачання. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300,00 3000,00 1000,00 4300,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  

13. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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ПРОЕКТ  

регіонального розвитку 

Коблівська ОТГ 
 (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 
1. Назва  проекту регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Розміщення індустріального парку/будівництво заводу з 

виробництва керамічних виробів(цегли, черепиці)/будівництво 

заводу з виробництва бетону в с. Новофедорівка Березанського 

району Миколаївської області                                          

2. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року, якому відповідає проект 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій 

технологічній базі  

3. Мета та завдання проекту Забезпечення соціально-економічного розвитку громади та 

прилеглих сіл. Залучення інвестицій. Створення нових робочих 

місць. Введення нових виробничих потужностей. Освоїти нові 

технологічні процеси.  Оптимально використовувати наявні 

матеріальні та трудові ресурси Створення території індустріального 

парку, найбільш привабливої для залучення інвестицій. 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Коблівська сільська об’єднана територіальна громада, 

с.Новофедорівка. 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

 6875 осіб Коблівської ОТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

 Високий рівень безробіття, більшість складають жінки, вимушені 

будуть емігрувати закордон. Основу економіки громади складають 

туристична та с/г галузі, де зайнята переважна більшість 

працездатного населення громади. Сезонність функціонування 

закладів рекреації(бази відпочинку, пансіонати). Реалізація 

інвестиційного проекту забезпечить зайнятість населення на 

територіях,  надходження коштів до бюджетів 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено територію індустріального парку, найбільш привабливу 

для залучення інвестицій.  Введено в експлуатацію нові виробничі 

потужності. Освоєно нові технологічні процеси.  

Ліквідовано безробіття. Розміщено унікальні виробництва за 

рахунок впровадження нано-, IT- і комп’ютерно-інтегрованих 

технологій. Значно зросли доходи місцевого населення.  

8. Основні заходи проекту 1. Розроблено та затверджено детальний план території 

Новофедорівського індустріального парку. 

2. Підготовлено ПКД на побудову інженерних мереж. 

3. Побудовно першу чергу інженерних мереж. 

4. Відібрано керуючу компанію. 

5. Здійснено пошук та залучення інвесторів. 

6. Будівництво внутрішніх автомобільних доріг, пішохідних 

доріжок та місць для паркування. 

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2019 - 2021 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000,00 20000,00 30000,00 51000,00 

11. Джерела фінансування 

проекту 

 Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні 

кошти, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. 

12. Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

 Коблівська сільська рада ініціатор проекту,Установа «Агенція 

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» - замовник проекту.  
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