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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

Назва програми і проекту регіонального 

розвитку, що може реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (далі – проект) 

«Будівництво загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів 

Авангардівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – 

загальноосвітня школа І ступеня» за 

адресою: 67805, Одеська область, смт 

Авангард, вул. Добрянського, 26 а» 

Заявник (найменування органу виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим / 

місцевого органу виконавчої влади / органу 

місцевого самоврядування) 

Авангардівська селищна рада 

Тематичний напрям реалізації проекту Освіта та наука 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 

року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 

385, та відповідної стратегії розвитку регіону, 

якому відповідає проект 

Ціль №1 

Пріоритетний розвиток сфери 

сільської соціальної інженерної 

інфраструктури (насамперед 

автомобільних доріг, телекомунікацій 

та інших засобів інформаційного 

забезпечення, об’єктів комунального 

господарства, сфери освіти та 

охорони здоров’я) 

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до 

(місяць / рік)) 

ІІ квартал 2019 року - IV квартал 2020 

року 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з 

державного фонду регіонального розвитку 

(далі - ДФРР), тис. грн 

1 рік 2 рік 3 

рік 

Разом 

10205,561 15000,0 0 25205,561 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого 

бюджету, тис. грн 

1 рік 

 

2 рік 3 

рік 

Разом 

9238,84 14570,081 0 23808,921 

Назва регіону, в якому реалізується проект Одеська область 

Назва району, в якому реалізується проект Овідіопольський район 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

заявника 

Хрустовський Сергій Григорович 

Телефон, факс, e-mail заявника (048) 797-24-98 

avangard_xryst@meta.ua 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної особи за реалізацію проекту 

Провідний спеціаліст Авангардівської 

селищної ради Рябоконь Світлана 

Миколаївна 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за 

реалізацію проекту 

098 406 29 66  

avangard_xryst@meta.ua 

Посада керівника 

заявника 

24.04.2020  

(дата, підпис) 

С.Г. Хрустовський  

(ініціали, прізвище) 

М.П. 
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ІІІ. ПРОЕКТ 

1. Анотація проекту. 

 

Процес глобалізації, який спостерігається в нашій країні, в усіх сферах 

життєдіяльності людини і суспільства в цілому висуває нові, раніше невідомі 

завдання. Це ставить перед органами місцевого самоврядування, у сфері освіти, що 

готує молоде покоління до життя, – небачені раніше невідомі завдання.  

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуро 

творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 

саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне 

змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 

Отже, індивідуальний розвиток людини, особистості за таких умов є, з одного 

боку, основним показником прогресу, а з другого – головною передумовою 

подальшого розвитку суспільства. І тільки країна, яка забезпечує пріоритетний 

розвиток цих сфер, зможе претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, 

бути конкурентоспроможною.  

Проект  «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського 

НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І 

ступеня» за адресою: 67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26 

а», реалізує державну політику у сфері  освіти  для задоволення потреб 

Авангардівської   громади створивши для цього гарні умови. 

Проблема охоплення дітей селища загальною середньою освітою є досить 

актуальною, так як кожного року збільшується кількість населення за рахунок 

будівництва житлового масиву «Сьоме небо» в селищі Авангард. Крім того, за 

рахунок добровільного об’єднання громад населення Авангардівської 

територіальної громади збільшилося у двічі, а у 2019 році планується приєднати ще 

одне село – Нова Долина, Овідіопольського району. 

Усвідомлюючи важливість проблеми для жителів громади, провівши аналіз 

ситуації та реальний стан ресурсів визначено, що нове будівництво  школи – одне із 

першочергових завдань.   

Введення в дію закладу загальної середньої освіти подолає чисельні проблеми, 

які накопичувалися роками у секторі освіти, а саме надасть право і можливість на 

формування ефективної системи забезпечення освітніми послугами мешканців 

громади.  

Відповідно до Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, проект відповідає цілі щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів, яка полягає у створенні оптимальних умов для розкриття регіонами 

власного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг 

регіональної економіки, а саме пріоритетного розвитку сфери сільської соціальної 

інженерної інфраструктури: насамперед, автомобільних доріг, телекомунікацій та 

інших засобів інформаційного забезпечення, об’єктів комунального господарства, 

сфери освіти та охорони здоров’я.  

Також,  одним із пріоритетів Плану соціально-економічного розвитку 

Авангардівської територіальної громади на 2018-2020 роки є забезпечення умов для 

освітнього, культурного, здорового та соціального розвитку, а саме будівництво 

закладів освіти. 
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Створений заклад загальної середньої освіти стане основою для самореалізації 

дитини та підвищення її соціального статусу та освітнього рівня впродовж життя.  

Основними завданнями загальноосвітньої школи є: різнобічний розвиток школяра 

як цілісної особистості в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, 

моральному і психічному проявах. Виховання школяра, як громадянина і патріота 

України, національно свідомої, вільної, демократичної, соціально активної 

особистості, здатної здійснювати свідомий вибір і приймати відповідальні рішення 

в різноманітних життєвих ситуаціях. Формування в учнів природничо-наукового і 

гуманітарного світогляду, наукового стилю мислення, здатності до інноваційної 

діяльності. Крім того, формування особистісних якостей, які забезпечують успішну 

соціально-психологічну адаптацію в суспільстві, готовність до подальшої 

неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на 

ринку праці. Також, важливою складовою є формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної 

життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних 

мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук і технологій, 

готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй 

діяльності, уміння і потреба вчитися впродовж життя, здатність до життя в 

громадянському суспільстві, навички підприємницької діяльності, 

загальнокультурна компетентність, а також вироблення навичок здорового способу 

життя та ціннісного ставлення до здоров'я. 

       Тому для Авангардівської територіальної громади даний проект є 

актуальним, оскільки діяльність середньої загальноосвітньої школи ґрунтується на 

засадах демократизму, дитино центризму, рівного доступу до якісної освіти, 

врахування вікових особливостей фізичного, розумового і психічного розвитку 

дитини, індивідуалізації, диференціації і варіативності, цілісності і наступності, 

академічної свободи та автономності, прозорості і відповідальності. 

Реалізація проекту будівництва закладу освіти підвищить рівень довіри до 

влади, збільшить кількість робочих місць, батьки, діти яких будуть відвідувати 

заклад, зможуть працевлаштуватися, а це тягне за собою зростання ряду економічно-

соціальних показників. 

Результати проекту: 

- введення  в експлуатацію нового корпусу школи у смт Авангард; 

- створення 300 додаткових учнівських місць, що усуне другу зміну в 

Прилиманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, дасть більше сприятливих 

умов для навчання; 

- створення додаткових  робочих місць для педагогічного (орієнтовно 75 

робочих місць) та обслуговуючого персоналу (орієнтовно 10 робочих місць); 

- створення умов для проведення різних форм позакласної роботи (гуртків, 

секції інше); 

- навчання дітей з особливими освітніми потребами в системі загальної 

середньої освіти, а саме передбачається інклюзивне навчання, основною метою 

якого є надання індивідуально орієнтованої педагогічної, психологічної та 

соціальної допомоги дітям (супроводу, додаткової підтримки), які мають особливі 

потреби у процесі здобуття освіти  на кожному з освітніх рівнів системи загальної 

середньої освіти. Для цього засновниками закладів освіти створюються інклюзивне 

освітнє середовище та відповідні умови з отримання всіх можливих переваг щодо 

навчання дітей з інвалідністю спільно зі своїми однолітками. 
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Цільові групи: населення шкільного віку, яке проживає на території 

Авангардівської селищної ради, а саме населених пунктах смт Авангард (ЖМ 

«Сьоме небо»), с. Прилиманське, с. Нова Долина. 

Бюджет проекту – 66 999,9 тис. грн, із них: 

Кошти Фонду – 57 761,06 тис. грн; 

Кошти місцевого бюджету – 9 238,8 тис. грн. 

 

2. Детальний опис проекту. 

 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. 
 

Сучасна територія, яку займає селище Авангард чітко спланована, та є основою 

комплексного бачення розвитку громади, обґрунтовує її потреби, взаємо узгоджує 

інтереси: державні, громадські, приватні та впливає на місцевий економічний 

розвиток. З року в рік у селищі Авангард спостерігається стале зростання 

чисельності наявного населення, на відміну від демографічної ситуації в Україні. 

Станом на 1 січня 2014 року на території селищної ради проживало 3878 осіб, а в 

2017 році 5354 жителів. Кількість мешканців за 2014 рік збільшилась на 1476 осіб. 

Такі зміни відбулись за рахунок природного (на 74 осіб) приросту. Станом на 

01.01.2019 року чисельність постійно проживаючого населення складає – 11 044 

осіб. 

Упродовж останніх років простежується тенденція до збільшення контингенту 

дітей, які відвідували Авангардівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) загальноосвітня школа  І  ступеня: у 2016 році – 

280 дітей, 2019 році – 410 дітей. 

Треба зазначити, що основною проблемою у сфері надання освітніх послуг на 

території громади є те, що адміністративно жителі проживають в Авангарді, а 

навчальний заклад загальної середньої освіти відсутній, та знаходиться у межах 

території, яка належить місту Одеса. Протягом 50 років, і на сьогоднішній день, діти 

з Авангарду під, час навчального процесу самотужки долають відстань  від 7 км до 

Одеських закладів загальної середньої освіти № 130, 19,45.  

Існуючий Авангардівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня розташований 

в зоні сформованої житлової та громадської забудови в центрі населеного пункту. 

Територіальні можливості обмежені. 

В процесі розробки зонінгу селища Авангард були враховані численні звернення 

громадян, щодо будівництва до існуючого «Дошкільного навчального закладу 

(дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» з прибудовою автономної 

загальноосвітньої школи II-III ступенів.  

Внесені зміни в зонінг, які затверджені рішенням Авангардівської селищної 

ради № 1265-V від 24.03.2015, згідно яких зарезервовано земельну ділянку площею 

0,8501 га під будівництво старшої і середньої школи. Сумарна площа земельної 

ділянки під заклад загальної середньої освіти складе - 2,103 га. 

На зарезервованій території планується додатково до існуючої інфраструктури 

організувати майданчик для гри у волейбол, тренажерні майданчики, бігові доріжки, 

суміщені з проїздом для пожежних машин, майданчики для відпочинку, навчально-

дослідну зону. 

Крім того, на території Авангардівської селищної ради, по вулиці Ангарська, 15 

а, функціонує селищний спортивний стадіон і комплекс відкритих площинних 
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спортивних споруд. Загальна площа об’єкту - 13 723 м2, загальна місткість - 600 осіб, 

з них 250 місць для сидіння.  

Відстань від Авангардівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня з 

будівництвом автономної загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів» до 

спорткомплексу по пішохідних доріжках загального користування складає - 242 м, 

Згідно ДБН Б.2.4-1-94 п. 5.22 «Фізкультурно-спортивна зона школи може бути 

об'єднана з фізкультурно-оздоровчим комплексом сільського населеного пункту», 

де радіус пішохідної доступності забезпечується. 

Одним з пріоритетів Плану соціально-економічного розвитку Авангардівської 

територіальної громади на 2018-2020 роки є забезпечення умов для освітнього, 

культурного, здорового та соціального розвитку, а саме будівництво закладів освіти. 

Відповідно до Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, де однією із цілей є підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, яке 

полягає у створенні оптимальних умов для розкриття регіонами власного потенціалу 

та ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки, а саме 

розвиток сфери освіти та охорони здоров’я.  

Реалізація проекту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів 

Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – 

загальноосвітня школа І ступеня» спрямований на впровадження та застосування 

новітніх технологій у будівництві, впровадженні інвестиційних заходів 

енергозбереження, оснащення закладу новітніми комп’ютерними технологіями. 

Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку 

проекту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського 

НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І 

ступеня» (SWOT-аналіз) 

SWOT – аналіз 

Сильні сторони (S – strengths) - аналіз внутрішніх можливостей, які є  притаманні 

громаді та належного  від їх      використання сприятимуть розвитку (потрібно  

тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься  подальший розвиток 

Слабкі сторони (W – weaknesses) - аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою 

ланкою громади, якщо їх не усунути, вони будуть перешкоджати її розвитку 

(потрібно мінімізувати їх вплив); 

 Можливості  (O – opportunities) - аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо 

не залежать від поведінки  спільноти громади, але які можна розглядати як 

можливість та після вжиття відповідних заходів,  можуть використовуватися в якості 

факторів, що сприяють розвитку суспільства; 

Загрози  (T – threats) - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під 

час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення 

стану організації на шляху до виконання своїх планів. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Позитивна демографічна ситуація; 

2. Наявність медичної мережі 

комунальних установ; 

3. Наявність інженерних комунікацій 

(електрика,  газ та зв'язок, в тому 

числі мобільний та інтернет); 

1. Недостатній рівень знань учнів згідно 

результатів ЗНО Прилиманської ЗОШ; 

1. 2. Відсутність загальноосвітнього закладу ІІ-

ІІІ ступенів в смт Авангард; 
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4. Розроблені та впровадженні проекти 

місцевого економічного розвитку та 

розбудови інфраструктури за рахунок 

державних, місцевих коштів та 

інвестицій; 

5. Вигідне географічне положення 

відносно обласного та районного 

центрів; 

6. Наявність організованого вивозу 

ТПВ; 

7. Наявність запасів питної води; 

8. Наявність мережі закладів культури 

та спорту: Будинок культури, дитячо-

юнацька спортивна школа 

«Авангард»; 

9. Проходження міжнародної магістралі 

територією громади; 

10. Розвинена гуртова та роздрібна 

торгівля за рахунок діяльності ТОВ 

«Промтоварний ринок»; 

11. Наявність водовідведення та 

каналізаційної системи в смт 

Авангард;  

12. Наявність центру надання 

адміністративних послуг, надання 

послуги з оформлення та видачі 

паспортів у формі ID-карток 

громадянина України та паспортів 

для виїзду за кордон, реєстрація 

цивільного стану громадян, бізнесу, 

речових прав. 

2. 3. Відсутність розрахунку фактичної 

чисельності населення Авангардівської  

територіальної громади. 

 

 

 

Можливості Загрози 
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1. 1. Розвиток мереж закладів загальної 

середньої освіти; 

2. 2. Збільшення показників зайнятості 

населення; 

3. 3. Зростання доходної частини, а саме 

надходжень від сплати податку на 

доходи з фізичних осіб; 

4. 4. Розвантаженість закладів загальної 

середньої освіти міста Одеса; 

5. 5. Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в системі загальної 

середньої освіти, а саме передбачається 

інклюзивне навчання 

6.  

1. Військові дії на сході України; 

2. Нестабільна соціально-економічна та 

політична ситуація в країні; 

3. Посилення конкуренції між 

громадами за державні кошти та  МТД; 

4. Подальше підвищення цін на 

енергоносії; 

5. Нестабільність національної валюти 

та інфляція; 

 

 

 

Цільові групи: населення шкільного віку, яке проживає на території 

Авангардівської селищної ради, а саме населених пунктів смт Авангард (ЖМ «Сьоме 

небо») та села Прилиманське. 

Визначення цільової групи, на яку направлений проект, базувалось на вивченні 

проблематики неповного охоплення суспільним дошкільним навчанням і 

вихованням, підготовкою до систематичного навчання в школі дітей 3-6 років. 

Цільові групи: діти – 300; 

батьки - 300 сімей; 

вчителі - 75 чоловік; 

директор закладу-1 особа; 

заступники – 2 особи; 

бухгалтер-1 особа; 

завідувач господарством-2 особа; 

харчоблок - 7 осіб; 

психолог – 1 особа; 

медична сестра - 1 людина; 

технічний персонал – 10 осіб. 

Разом: 700 осіб.  

Опосередковані або кінцеві бенефіціари: 

жителі Авангардівської територіальної громади – 11 044 осіб; 

орган місцевого самоврядування – 40 осіб. 

Соціально-економічна спрямованість та реалізація проекту «Будівництво 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» дасть 

можливість привести систему надання освітніх послуг до сучасних нормативно-

правових вимог.  

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми: 

- забезпечення доступності отримання загальної середньої освіти населенням 

шкільного віку, що проживає на території Авангардівської територіальної громади; 

- часткова розвантаженість закладів загальної середньої освіти міста Одеса; 

- засновниками закладу освіти створюються інклюзивне освітнє середовище та 

відповідні умови з отримання всіх можливих переваг для навчання дітей з 

інвалідністю спільно зі своїми однолітками; 
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- створення нових робочих місць; 

- зростання доходної часини, а саме надходжень від сплати податку на доходи з 

фізичних осіб. 

Інновації у проекті полягають у використанні новітніх технологій при 

улаштуванні покрівлі, встановленні системи опалення, утеплення фасаду. 

Приміщення сприятиме економії значної частини державних коштів при 

експлуатації приміщення. 

Крім того, в процесі будівництва та подальшої експлуатації об’єкту вплив на 

здоров’я людини та навколишнє середовище відсутній.  

 

2.2. Мета та завдання проекту. 

 

Метою проекту є будівництво закладу загальної середньої освіти на території 

Авангардівської громади задля покращення умов навчання дітей шкільного віку, 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я, розвитку творчих здібностей 

та інтересів учнівської молоді. 

Передбачається відкриття закладу загальної середньої освіти на 300 місць. 

Проект передбачається реалізувати у сфері освіти. 

 

2.3. Основні заходи за проектом. 

 

Проект розроблений у відповідності з діючими нормами, державними 

стандартами і забезпечує охорону навколишнього природного середовища, 

вибухову і пожежну безпеку будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів 

та умов експлуатації. Робочий проект Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – 

загальноосвітня школа І ступеня» на території Авангардівської селищної ради 

розроблений відповідно до завдання на проектування і вихідних документів, 

погоджених у встановленому порядку замовником будівництва та органами 

місцевого самоврядування, згідно з вимогами нормативних документів, санітарно-

гігієнічних норм і правил, інструкцій з техніки безпеки та правил пожежної безпеки. 

 

2.4. План-графік реалізації заходів. 

Детальний опис діяльності за проектом. 
 

№ Вид 

діяльності 

Орієнтовн

а вартість 

(тис.грн) 

Опис Цільова 

група 

Результат 

 

І етап 

Будівельні роботи 

1 Земляні 

роботи  

2667,937 Розробка, перевезення ґрунту з 

навантаженням на автомобілі. 

Доопрацювання вручну, 

зачистка дну і стінок. Засипка 

траншей, пазух котлованів і ям, 

Ущільнення ґрунту 

пневматичними трамбівками. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Виконано 

 

квітень-

травень 

2019 

2 Фундамент 

 

6237,121 Встановлення пристрою 

підстави під фундаменти 

Замовник,  Виконано  
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щебеневої. Пристрій бетонної 

підготовки. 

Влаштування залізобетонних 

фундаментів загального 

Призначення. Установка блоків 

стін підвалів масою. Пристрій 

поясів в опалубці. Гідроізоляція 

стін,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

червень-

липень 

2019 

3 Колони, 

перекриття  

1569,606 Пристрій залізобетонних колон 

в дерев'яній 

опалубці.  

Улаштування перекриття. 

 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Виконано  

 

серпень-

жовтень 

2019  

4 Стіни і 

перегородк

и 

 

5260,795 Кладка зовнішніх, внутрішніх 

стін в монолітно-каркасних 

будинках. 

з газобетонних блоків. 

Армування кладки стін і інших 

конструкцій. Кріплення кладки 

стін і перегородок. Заповнення 

простору між кладкою і плитою. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Встановлен

ня стін та 

перегородо

к 

5 Крівля  

 

3170,429 Пристрій пароізоляції 

прокладний в один шар. 

Утеплення покриттів легким 

бетоном. Утеплення покриттів 

плитами. Армування стяжок 

дротяною сіткою. Грунтування 

основ. Кладка зовнішніх стін. 

Шпаклівка стін мінеральною. 

шпаклівкою "Cerezit". 

Покращена забарвлення стін  

водоемульсійними складами по 

штукатурці. Шпаклівка стель 

мінеральної шпаклівкою 

"Cerezit". 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Малярні 

роботи та 

крівля 

6 Отвори, 

пройоми 

 

2698,600 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками. Установка 

пластикових підвіконних 

дошок. 

Установка віконних зливів. 

Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками. 

Установка дверних блоків.  

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Встановлен

ня вікон, 

дверей 

7 Підлога 897,387 Ущільнення гранту щебнем. 

Пристрій гідроізоляції 

обклеювальної ізолят. Пристрій 

тепло- і звукоізоляції. 

Улаштування стяжок 

цементних. Пристрій покриттів 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Встановлен

ня підлоги 
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з лінолеуму. Пристрій покриттів 

з плиток керамічних. 

Пристрій плінтусів.  

8 Сходи 

монолітні 

 

689,534 Кладка внутрішніх стін. 

Укладання бетонної суміші в 

конструкції баддями: 

перекриття без балкові. 

Установка закладних. 

Установка металевих огорож з 

поручнями з 

твердолистяних порід. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Встановлен

ня сходів 

9 Крильця 

 

82,018 Ущільнення ґрунту щебнем. 

Пристрій сходових майданчиків 

і ступенів ж / б. Гідроізоляція 

стін, фундаментів. Засипка 

вручну траншей. Пристрій 

каркаса при оштукатурюванні 

стін. Покращена штукатурка по 

сітці стін. Зовнішнє 

облицювання по бетонній 

поверхні.  

Пристрій покриттів з плиток 

керамічних. Монтаж козирків 

над входами Облицювання 

козирків сталевим 

профільованим листом. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Монтаж 

козирків 

над 

входами 

 

10 Внутрішнє 

оздоблення 

 

5628,959 Покращена штукатурка 

цементно-вапняним або 

цементним розчином по каменю 

і бетону стін вручну. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Внутрішнє 

оздоблення 

 

11 Оздоблення 

фасаду 

1259,811 Утеплення фасадів 

мінеральними плитами. 

Утеплення цоколя плитами. 

Покращена штукатурка по сітці 

стін. Зовнішнє облицювання по 

бетонній поверхні стін 

плитками фасадними 

керамічними кольоровими. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Оздоблення 

фасаду 

 Всього  19687,533    

ІІ етап 

Система теплопостачання 

12 Тепловий 

вузол 

130,207 Улаштування теплових вузлів на 

об’єкті 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Улаштуван

ня теплових 

вузлів на 

об’єкті 

 

13 

Опалення  1453,485 Установка столів, шаф під 

мийки, холодильних. Ізоляція 

трубопроводів діаметром. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Улаштуван

ня теплових 

вузлів на 

об’єкті 
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Прокладка трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб.  

Улаштування стяжок бетонних. 

Установка вузлів теплових 

елеваторних. 

 

 

Всього  1583,692    

ІІІ етап 

Установка вентиляційної системи 

14 Установка 

вентиляцій

ної системи 

65,513 Установка камер. Установка 

решіток жалюзійних.  

Прокладка воздуховодів з 

оцинкованої сталі класу. 

Установка над шахтами 

парасольок.  Установка камер, 

решіток припливних типових.  

Установка вентиляторів.  

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Улаштуван

ня 

вентиляцій

ної системи  

 Всього  65,513  

 

  

IV етап 

Водопровід та водовідведення 

 

15 Прокладка 

трубопрово

дів 

водопостач

ання 

820,683 Установка водопідігрівачів. 

Установка вентилів, засувок, 

затворів, клапанів зворотних, 

кранів прохідних. Установка 

кранів поливальних. Установка 

фільтрів для очищення води. 

Установка лічильників. 

Установка манометрів з 

триходовим краном. Ізоляція 

трубопроводів. Прокладка 

трубопроводів водопостачання з 

напірних 

поліетиленових труб високого 

тиску зовнішнім діаметром.  

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Прокладка 

трубопрово

дів 

опалення і 

водопостач

ання 

 

 

16 Прокладка 

трубопрово

дів 

каналізації 

648,370 Прокладка трубопроводів 

каналізації з 

поліропіденових труб. 

Установка трапів. Прокладка 

трубопроводів опалення і 

водопостачання із сталевих 

електрозварювальних труб.  

Прокладка трубопроводів 

опалення і водопостачання із 

сталевих електрозварювальних 

труб діаметром 50 мм 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Прокладка 

трубопрово

дів 

опалення і 

водопостач

ання 

 

 Всього  1469,053    
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V етап 

Встановлення електроустаткування 

 

17 Монтаж 

електроуста

ткування  

2518,428 Монтаж пристрою та 

підключення кабелів або 

проводів зовнішньої мережі до 

апаратів і приладів 

ввідного пристрою ВРУ1-11-10. 

Лічильник трифазний, що 

встановлюється на готовому. 

Установка на стіні і 

підключення кабелів або 

проводів зовнішньої мережі до 

апаратів і приладів 

розподільного пункту ПР11-

3079, -3080-ХХУХ, 

ПР8504-3030-ХХХ, ПР8505-

3030-21. Монтаж блоку АВР. 

Монтаж панелі і підключення 

кабелів або проводів 

зовнішньої мережі до апаратів і 

приладів щитів. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник 

, робоча 

група 

Установка 

електромер

еж 

18 Захист від 

блискавки 

 

200,596 Провідник заземлюючий зі 

смугової сталі. Заземлювач 

вертикальний з круглої сталі.  

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Встановлен

ня захист 

від 

блискавки 

19 Електроосв

ітлення 

1033,337 Монтаж світильників для 

люмінесцентних ламп зі 

вбудованої ПРА, що 

встановлюються в підвісних 

стелях на підвісах, кількість 

ламп.  

Установка трансформаторів 

знижувальних потужністю до 

0,25 кВ.А Установка вимикачів 

утопленого типу при прихованій 

проводці одноклавішних. 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Монтаж 

світильникі

в 

 Всього  3752,361    

VI етап 

Придбання обладнання, меблів, інвентаря, обладнання для опалення 

 

20 Придбання 

обладнання 

938,284 Вентиляція, водозабезпечення, 

електросилове обладнання, 

технологічне 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Придбання 

обладнання

, меблів, 

інвентаря, 

обладнання 

для 

опалення 

 Всього  938,284    
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VII етап 

Монтаж системи пожежної 

сигналізації 

21 Установка 

пожежної 

сигналізації 

1120,829 Установка пожежної 

сигналізації 

Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Установка 

пожежної 

сигналізації 

 

 

 

22 Установка 

ліфту 

613,388 Установка ліфту Замовник,  

забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Установка 

ліфту 

 

 Всього  1734,217    

VI I I етап 

Огорожа території 

Освітлення території 

Благоустрій території 

23 Огорожа 

території 

Освітлення 

території 

 

712,369 Установка металевих огорож з 

сітки по залізобетонних стовпів. 

Пристрій воріт орних з 

установкою 

металевих стовпів. 

Земляні роботи при складанні та 

встановлення залізобетонних 

одностоякових опор з 

кабельним і 

повітряним уведеннями 

Забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Установка 

металевих 

огорож 

24 Благоустрій 

території 

 

3379,04 Улаштування дорожніх корит з 

переміщенням ґрунту.  

Пристрій покриття з фігурних 

елементів мощення 

з приготуванням піщано-

цементної суміші майданчиків і 

тротуарів. шириною більше 2 м 

Посів газонів партерних, 

мавританських і 

звичайних вручну 

Забудовник, 

підрядник, 

робоча група 

Благоустрій 

території 

 Всього  4091,409    

 Інші 

витрати 

197,034    
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Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом. 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

Коротка назва заходу Джерела     

фінансування, 

тис. грн. 

Орган, що забезпечує 

виконання 

П
ер

ед
б

ач

ен
о
 

Д
Ф

Р
Р

 

П
ер

ед
б

ач

ен
о
 

м
іс

ц
ев

и
м

 

б
ю

д
ж

ет
о

м
 

1 етап Проектно-вишукувальні 

роботи, експертиза та 

авторський нагляд 

0 997,905 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

2019 рік 

Місяць 5-

12 

Захід № 2    

 

2 етап Підготовлення території. 

Встановлення пристрою 

підстави під фундаменти 

щебеневої. Пристрій бетонної 

підготовки. Влаштування 

залізобетонних фундаментів 

загального 

Призначення. Установка 

блоків стін підвалів масою. 

Пристрій поясів в опалубці. 

Гідроізоляція стін. Пристрій 

залізобетонних колон в 

дерев'яні опалубці. 

Улаштування перекриття. 

Придбання обладнання 

 

23180,0 9238,84 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

2020 рік 

Місяць 1 

Захід № 4    

 

3 етап Стіни перегородки. Крівля. 

Отвори та пройоми. Підлога. 

Сходи монолітні, крильця. 

Внутрішнє оздоблення. 

Оздоблення фасаду. 

19687,53 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

 

2020 рік 

Місяць 1 

Захід № 5    

 4 етап Система теплопостачання  1583,696  

 

0 

Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 



18 
 

Місяць 3 Захід № 6    

5 етап Установка вентиляційної 

системи 

65,513 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

 Захід № 7    

Місяць 4 Водопровід та водовідведення 1469,053 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

6 етап Захід № 8    

Місяць 5 Встановлення 

електроустаткування  

3752,361 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

Місяць 5 Захід № 9    

 Придбання технологічного 

обладнання  

938,284 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

Місяць 6 Захід 10    

 Монтаж пожежної системи 

сигналізації. 

 

1734,217 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

7 етап  Захід 11    

Місяць 9 Благоустрій території   4091,409 0 Авангардівська селищна рада 

ТОВ «Електро-Сантехнічно-

Монтаждно будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

8 етап  

Місяць 12 

Завершення будівництва та 

введення в експлуатацію 

0 0  

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 

Виконання даного проекту забезпечить можливість виконання ст.2 Закону 

України «Про освіту», а саме: 

- надання повної загальної середньої освіти - за рахунок розвитку мережі 

закладів освіти та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому 

законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх 

громадян України; 

- підвищити культуру батьків, їхньої громадської свідомості; 

- дати можливість жителям громади, які мають дітей, працювати покращуючи 

свій матеріальний стан і робити свій посильний внесок в економіку країни; 

- створити додаткові робочі місця, які з’являться в закладі загальної середньої 

освіти; 

- підвищити довіру до влади. 

 

Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту; 
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  забезпечення екологічно чистих умов для перебування дітей в закладі освіти; 

 створення умов для охоплення дітей віком від 6 до 17 років шкільною освітою; 

 зручність розміщення школи для громади; 

 збільшення обсягів корисної площі закладів освіти на 15627,82 кв2; 

 збільшення кількість місця для навчання – до 300 місць; 

 кількість робочих місць для викладачів та вчителів– 60 місць; 

 покращення якості життя громади; 

 мінімізація ризиків захворювання та підвищення безпеки життя мешканців 

району; 

 соціальна, культурна та інвестиційна привабливість громади. 

 

Прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну 

ситуацію для цільових груп; 

 

Показни

ки 

успішно

сті 

проекту 

Значен

ня 

показн

иків 

станом 

на 

початок 

проекту 

Значення показників станом на завершення бюджетного 

року Джерел

а 

інформ

ації про 

показн

ики 

1 рік 

проек

ту 

2 рік 

проект

у (за 

наявно

сті) 

3 рік 

проект

у (за 

наявно

сті) 

1 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

2 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

3 рік 

після 

заверше

ння 

проекту 

Створен

ня  місць 

для дітей 

дошкіль

ного віку 

300 - - - 230 260 300 Робочи

й 

проект 

Створен

ня 

додатков

их 

робочих 

місць  

85 - - - 35 50 85 Штатни

й 

розпис  

 

Сталість результатів проекту:  

 

а) фінансова сталість, зокрема: 

Проект не є самоокупним, однак із збільшенням чисельності учнів, очікується 

збільшення кількості учительського та обслуговуючого (господарського) персоналу, 

що збільшить надходження до бюджету у вигляді податку з доходів фізичних осіб; 

Реалізація проекту передбачає можливість створення на засадах самоокупності 

структур з питань харчування та господарського обслуговування навчального 

процесу (в тому числі і підприємницької діяльності). 

Утримання новозбудованої школи буде здійснюватися за рахунок коштів 

місцевого та державного бюджетів. 

 б) інституційна сталість – реалізація проекту дасть можливість покращити 

соціальну інфраструктуру бюджетних закладів територіальної громади.  

 

2.6. Інновації проекту. 

Інновація даного проекту є об’єднання зусиль органів місцевого 

самоврядування різного рівня, підприємницьких структур, громади двох сіл для 
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забезпечення права своїх дітей на здобуття освіти.         

Крім того, інновації у проекті полягають у використанні новітніх технологій при 

улаштуванні покрівлі, встановленні системи опалення, утеплення фасаду. 

Приміщення сприятиме економії значної частини бюджетних коштів при 

експлуатації будівлі. 

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

 
Найменування заходів, 

що здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 

вартість  
(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 
ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 
Поширити інформацію 

про реалізацію проекту 

 

- 
- -  

- 
 

- 
- - 

Провести торги з 

тендерних закупівель. 

- 

- 
- - - 

- 
- 

- 
- - 

Провести торги з 

тендерних закупівель. 

- - - - - - - 

Отримання дозволу на 

початок будівельних 

робіт 

- - - - - - - 

Проведення будівництва 

загальноосвітньої школи  

згідно проектно-

кошторисної 

документації 

66999,9 23180,0 9238,84 - 34581,06 0 - 

Отримання декларації на 

завершення будівельних 

робіт 

Поширення інформації 

про загальні результати 

реалізації проекту. 

8468 - - - - 8468 - 

РАЗОМ: 66999,9 23180,0 9238,84 - 34581,06 0 - 

 

 

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 

 
Статті видатків Загальна 

сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 
у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші 

учасники 

проекту 

ДФРР місцевий 

бюджет 
інші учасники 

проекту 

1. Видатки 

споживання: 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
2. Видатки 

розвитку: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3122 69999,9 23180,0 9238,84 - 34581,06 0 - 

РАЗОМ: 69999,9 23180,0 9238,84 - 34581,06 0 - 
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4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

 

Джерела фінансування Сума  

(тис. грн) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

проекту 

1. Фінансування з ДФРР 57761,06 84 

2. Фінансування з місцевого бюджету 9238,84 16 

3. Фінансування за рахунок коштів інших 

учасників проекту, у тому числі за рахунок: 

- - 

1) учасників з бюджетного сектору - - 

2) учасників з підприємницького сектору - - 

3) учасників з громадськості - - 

Загальний обсяг фінансування 

  

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 
     

 Зведений  кошторис складено згідно з ДСТУ Б. Д.1.1-1-2013 та додається до 

проекту (додаток № 4). 
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
 

 Партнер 1 Партнер 2 

Повна офіційна 

назва організації 

партнера 

Авангардівська селищна 

рада Одеської області 

ТОВ «Електро-

Сантехнічно-Монтаждно 

будівельна компанія 

«ЕСТМ-БУД» 

 

Місце 

розташування 

смт Авангард, вул. 

Добрянського, 26 

08131, Київська 

область, с. Софіївська 

Борщагівка, вул. 

Оксамитова, 1б, пр. 53 

Юридичний статус Орган місцевого 

самоврядування 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

Офіційна адреса 67805 Одеська область, смт 

Авангард, вул. 

Добрянського, 26 

08131, Київська 

область, с. Софіївська 

Борщагівка, вул. 

Оксамитова, 1б, пр. 53 

Контактна особа Провідний спеціаліст 

(проектний менеджер) 

Авангардівської селищної 

ради 

Світлана Рябоконь 

Куприк Р.М. 

Телефон 098 406 29 66 

(048) 707-15-70 

095 795 79 77 

Факс 

 

(048) 707-15-70 095 795 79 77 

Адреса 

електронної пошти 

avangard_xryst 

@meta.ua 

Wd7977@gmail.com 

Кількість  штатних 

співробітників 

(постійних та 

тимчасових) 

35 135 

Завдання, які 

покладаються на 

організацію-

партнера в 

реалізації проекту 

Співфінансування, супровід 

та організація 

інформаційних та 

презентаційних заходів 

проекту 

Співфінансування, 

супровід та організація 

інформаційних та 

презентаційних заходів 

проекту 
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VІ. ДОДАТКИ 

 

1. Копія рішення сесії Авангардівської селищної ради Одеської області № 611 -VII 

від 11.10.2018 «Про внесення змін до рішення № 102 –VI від 21.12.2018 «Про 

селищний бюджет на 2018 рік». 

 

2. Копія рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради Одеської 

області № 927-VII від 30.11.2017 «Про визначення підрядної організації на 

виконання робіт з розробки проекту Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – 

загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 67805, Одеська область, смт Авангард, 

вул. Добрянського, 26 а».  

 

3. Копія розпорядження Авангардівського селищного голови № 265 від 23.11.2018 

«Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 

67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26 а».  

 

4. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта «Будівництво 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 

67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26 а» № 16-2558-18 (16-

1392-18) ВІД 21.11.2018.  

 

5. Копія експертного звіту про розгляд проектної документації по робочому проекту 

Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК 

«Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» 

за адресою: 67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26 а».  

№ 16-2558-18 (16-1392-18) від 21.11.2018. 
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ФОРМА  

технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального 

розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

«Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – 

загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 

67805, Одеська область, смт Авангард, вул. 

Добрянського, 26 а» 

2. Номер і назва завдання 

з Державної стратегії регіонального 

розвитку та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає 

проект 

Державна стратегія регіонального розвитку 

Ціль №1 

- Пріоритетний розвиток сфери сільської 

соціальної інженерної інфраструктури 

(насамперед автомобільних доріг, 

телекомунікацій та інших засобів 

інформаційного забезпечення, об’єктів 

комунального господарства, сфери освіти та 

охорони здоров’я)  

3. Мета та завдання проекту Метою проекту є покращення умов навчання 

дітей шкільного віку, створення належних 

санітарних умов для дітей громади, створення 

належних умов для забезпечення збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного 

здоров'я дітей шкільного віку, розвиток 

творчих здібностей та інтересів дітей, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності 

дитини продовжувати освіту. 

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Авангардівська селищна рада 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

11 0444 осіб 

6. Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Основна проблема – це те, що адміністративно 

жителі проживають в Авангарді, а навчальний 

заклад загальної середньої освіти відсутній, та 

знаходиться у межах території, яка належить 

місту Одеса. Протягом 50 років, і на 

сьогоднішній день, діти з Авангарду під, час 

навчального процесу самотужки долають 

відстань від 2 до 7 км. до Одеських закладів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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загальної середньої освіти № 130, 19,45. 

Вирішити дану проблему можна розширивши 

мережу закладів освіти шляхом будівництва. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Надання повної загальної середньої освіти - за 

рахунок розвитку мережі закладів освіти та їх 

фінансового забезпечення у порядку, 

встановленому законодавством, і в обсязі, 

достатньому для забезпечення права на освіту 

всіх громадян України; підвищити культуру 

батьків, їхньої громадської свідомості; дати 

можливість жителям громади, які мають дітей, 

працювати покращуючи свій матеріальний 

стан і робити свій посильний внесок в 

економіку країни; створити додаткові робочі 

місця, які з’являться в закладі загальної 

середньої освіти; підвищити довіру до влади. 

8. Основні заходи проекту Поширення інформації про реалізацію проекту. 

Проведення торгів з тендерних закупівель. 

Проведення будівництва дитячого садка згідно 

проектно-кошторисної документації. 

Отримання декларації на завершення 

будівельних робіт Поширення інформації про 

загальні результати реалізації проекту.  

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

2 роки 

10. Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

32418,84 34581,06 0 66999,9 

11. Джерела фінансування проекту Кошти державного фонду регіонального 

розвитку 

Кошти місцевого бюджету  

12. Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Державний фонд регіонального розвитку – 

фінансування інвестиційних програм  і 

проектів регіонального розвитку, які мають на 

меті розвиток регіонів, створення 

інфраструктури. 

Авангардівська селищна рада замовник 

проекту. 

13. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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