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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 

Назва проекту, що може реалізовуватися за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад (далі - проект) 

Будівництво тротуарної 

доріжки по вул. Фруктова, від 

вулиці Нижня до вулиці 

Спортивна в смт Авангард, 

Овідіопольського району 

Одеської області 

Заявник (найменування виконавчого комітету 

міської, селищної, сільської ради об’єднаної 

територіальної громади) 

Авангардівська селищна рада, 

Овідіопольського району, 

Одеської області 

Номер і назва завдання з плану соціально-

економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади (із зазначенням дати прийняття та 

номера рішення ради про схвалення такого 

плану), якому відповідає проект 

2.1.Покращення стану 

дорожнього покриття; 

2.1.1.Додаток 1 Додаток до 

рішення Авангардівської 

селищної ради № 789-VII від 

31.01.2019  

Зміни до рішення 

Авангардівської селищної ради 

№ 351 - VII від 24.05.2018 «План 

соціально-економічного 

розвитку Авангардівської 

територіальної громади на 2018-

2020 роки 

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 

4 Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 року № 200 

«нове будівництво, 

реконструкцію, капітальний 

ремонт вулиць, доріг, мостів, 

переходів комунальної 

власності, що поліпшують 

доступність жителів до об’єктів 

та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та 

інші послуги;» 

Мета та завдання проекту 
Будівництво тротуарної 

доріжки по вул. Фруктова, від 

вулиці Нижня до вулиці 

Спортивна в смт Авангард, 

Овідіопольського району 

Одеської області. розвитку  

вуличної мережі громади. 

Кількість населення, на яке поширюватиметься 

проект 

1000 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
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Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по 

(місяць/рік)) 

1 

06.2019-07.2019 

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад (далі - 

субвенція), тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

129,9 0 0 129,9 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого 

бюджету, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

116,369 0 0 116,369 

Обсяг співфінансування проекту за рахунок 

інших джерел, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

0 0 0 0 

Назви населених пунктів, у яких реалізується 

проект 

смт Авангард, Овідіопольський 

район, Одеської області 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника 

(телефон, e-mail) 

с. Прилиманське, 

Авангардівської селищної ради, 

Овідіопольський район, 

Одеської області 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної особи за реалізацію проекту 

(телефон, e-mail) 

Хрустовський Сергій 

Григорович 

(048) 707-15-70 

avangard_xryst@meta.ua 

Інформація про інших учасників проекту 

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

телефон, e-mail) 

Провідний спеціаліст 

Авангардівської селищної ради 

Рябоконь Світлана Миколаївна 

098 406 29 66 

avangard_xryst@meta.ua 

Авангардівський селищний 

голова  

(посада керівника заявника) 

________________  

(дата, підпис) 

С.Г. Хрустовський  

(ініціали, прізвище) 

 

 

mailto:avangard_xryst@meta.ua
mailto:avangard_xryst@meta.ua
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3. ПРОЕКТ 

1. Анотація проекту  

 

Назва проекту: «Будівництво тротуарної доріжки по вул. Фруктова, від вулиці 

Нижня до вулиці Спортивна в смт Авангард, Овідіопольського району Одеської 

області».  

Проект передбачає будівництво нової тротуарної доріжки довжиною – 98,3 м. 

шириною – 1,5 м., загальною площею - 160 м2   шляхом улаштування покриття.  

Розробка цього проекту зумовлена тією обставиною, що по вулиці Фруктова 

відсутня пішохідна зона, яка веде до новозбудованого об’єкту – Центр безпеки 

громадян.   

Мета створення Центру – комплексна. Перш за все, Центр буде виступати 

комунікаційним вузлом. Через нього буде проходити координація діяльності 

місцевих служб безпеки та порятунку, а саме підрозділу пожежної охорони, поліції, 

медицини катастроф, цивільної охорони. Такий підхід дозволяє швидше реагувати 

на ситуацію й забезпечити 5-хвилинну доступність до місця надзвичайної події. 

По-друге, в центрі будуть проходити навчання та надаватись інформація, яка 

полегшить вирішення кризових та надзвичайних ситуацій. Також тут передбачена 

наявність спортивних тренажерів та спеціального обладнання для тренувань, яке 

надасть змогу підвищити особисту готовність до реагування на непередбачувані 

обставини. 

Загальна кошторисна вартість проекту 246,269  тис. грн. 

Фінансування буде здійснюватися за рахунок: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  у сумі - 129,90 тис. грн; 

- коштів місцевого бюджету у сумі – 116,369 тис. грн. 

 

 

2. Детальний опис проекту 

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект Авангардівська  

територіальна   громада  займає площу  34,5 кв2,  нараховує 2 населених пункти, із 

загальною чисельністю населення 11044 чоловік станом на 01.01.2019 року. 
Існуюча транспортно-пішохідна мережа та загальна інфраструктура системи 

дорожньо-вуличних елементів в селищі відповідає сучасним потребам всебічного 

розвитку сучасного утворення в громаді.  

Стан розвитку дорожнього господарства громади свідчить про достатній 

рівень фінансування дорожньо-ремонтних робіт. Але, на деяких ділянках відсутні 

пішохідні доріжки та потребують корекції в рамках соціально-демографічних 

процесів так як, на території селища створюються нові підприємства зростає 

кількість робочих місць, що тягне за собою поліпшення інвестиційної привабливості 

території. 

В рамках покращення експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, 

необхідно  виконання робіт з будівництва нової пішохідної зони. 

Територія, на якій буде реалізовуватись проект знаходиться в центрі селища 

Авангард, поряд: КНП «Авангардівська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини», селищний стадіон та Центр безпеки громадян.  
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Мета та завдання проекту 

 

Головною метою даного проекту є підвищення безпеки громадян, під час 

пересування вулицями громади та здійснення благоустрою прилеглої території після 

ведення в експлуатацію пішохідної доріжки по вулиці Фруктова 

 

Основні заходи проекту. 

 

Проектом передбачено будівництво пішохідної доріжки по вул. Фруктова, від 

вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт Авангард, Овідіопольського району 

Одеської області, загальною площею 160 м2. При цьому виконується вирівнювання 

профілю дороги вирівнюючими шарами та влаштовується покриття з застосуванням 

малорозмірних бетонних плит товщиною 60 мм (проїзд) та 40 мм (пішохідні доріжки 

та вимощення). 

Серед основних заходів  проекту: 

створення робочої групи з питань реалізації проекту; 

проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт); 

укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть 

технічний та авторський нагляд; 

виконання робіт з будівництва пішохідної доріжки; 

введення об’єкту в експлуатацію; 

проведення інформаційних заходів (розміщення інформації про реалізацію 

проекту у ЗМІ). 

Для виконання завдань проекту у 2019 році було виготовлено проектно-

кошторисну документацію «Будівництво тротуарної доріжки по вул. Фруктова, від 

вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт Авангард, Овідіопольського району 

Одеської області» та проведено її експертизу. 

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного 

середовища і екологічної безпеки проектом передбачені такі заходи: рух машин та 

механізмів  під час виконання будівельних робіт  тільки в межах червоної лінії 

забудови; застосування матеріалів, що мають допустимий рівень радіоактивності; 

улаштування асфальтобетонного покриття. 

Вплив ремонтних робіт на земельні ресурси – мінімальний. Ділянка об’єкту 

робіт розташовується в межах забудованої території. На ній присутні зелені 

насадження. У процесі будівництва нової пішохідної зони вирубка зелених 

насаджень не виконується. 

Проведення робіт з капітального ремонту  покриття проїзних доріг та 

облаштування елементів благоустрою не спричинить негативного впливу на 

навколишнє природне середовище та виключить забруднення ґрунту. 

 

План-графік реалізації заходів проекту. 

 

Реалізація заходів за проектом, орієнтовно 2 місяці 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

(видатки поточні/капітальні) 

тис. грн. 

Субвенція Місцевий 

бюджет 

Організації-

партнери 
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2019 

Місяць 5 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Проведення експертизи 

проектної документації 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Розробка ґрунту в 

траншеях глибиною 2 м. 

перевезення ґрунту 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Установлення бетонних 

бортових каменів на 

щебеневу основу 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування 

вирівнювальних шарів 

основи із щебню 

автогрейдером 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування 

вирівнювальних шарів 

основи із відсіву 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування покриття з 

фігурних елементів 

мощення  

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Укладання договорів з 

підрядником на виконання 

робіт 

0 0 0 

2019 

Місяць 7 

Введення об’єкта  в 

експлуатацію 

0 0 0 

  129,9 116,369 0 

 

    Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. 

По завершенню реалізації проекту буде введено в експлуатацію 

новозбудований пішохідний тротуар, загальною площею – 160 м2. 

Після завершення проекту експлуатація об’єкту не потребуватиме 

додаткового фінансування. Ризики пов’язані з реалізацією проекту мінімальні. 

Проект є фінансово сталим. 

Реалізація проекту створить для жителів громади рівний доступ, як для жінок 

так і для чоловіків. Пішохідна доріжка надасть можливість  без перешкод дістатися 

до об’єкту соціальної інфраструктури із дотриманням принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства 

шляхом урахування гендерного компонента та особливих потреб різних категорій: 

інвалідність, соціально-економічний статус. 

Крім того, створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, 

покращить стан доріг та автомобільне сполучення, як для потреб економіки так і для 

доступу населення до послуг. 

 

 
 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
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4.1. Загальний бюджет проекту 

№ 

з/п 

Назви заходів, що 

здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет 

(у разі 

співфінансування) 

інші учасники 

проекту (у разі 

співфінансування) 

1  

«Будівництво 

тротуарної доріжки 

по вул. Фруктова, від 

вулиці Нижня до 

вулиці Спортивна в 

смт Авангард, 

Овідіопольського 

району Одеської 

області» 

 

 

246,269 

 

 

129,9 

 

 

116,369 

 

- 

2 Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

 

- 

 

- 

 

8,302 

 

- 

 

 

РАЗОМ: 246,269 129,9 116,369  

- 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків 

№ 

з/п 

Статті видатків Загальна 

сума, тис. 

грн 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет 

(у разі 

співфінансування) 

інші учасники 

проекту (у разі 

співфінансування) 

1 Видатки 

споживання: 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Видатки розвитку: 246,269 129,9 116,369  

- 

 

 

РАЗОМ: 246,269 129,9 116,369  

- 

 

 

 

4.3. Розрахунок вартості проекту 

 

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

тротуарної доріжки по вул. Фруктова, від вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт 

Авангард, Овідіопольського району Одеської області».  (Додаток 1); 
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2. Розпорядження Авангардівської селищної ради щодо затвердження 

кошторисної вартості проекту «Будівництво тротуарної доріжки по вул. Фруктова, 

від вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт Авангард, Овідіопольського району 

Одеської області». 

5. ДОДАТКИ 

1. Витяг з Плану соціально-економічного розвитку Авангардівської 

територіальної громади на 2018-2020 роки рішення сесії № 351 - VII від 24.05.2018, 

«Основні завдання, заходи та фінансове забезпечення реалізації Плану соціально-

економічного розвитку Авангардівської територіальної громади на 2018-2020 роки 

2. Копія рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради 

Одеської області № 69  від 16.05.2019 року «Про формування переліку проектів і 

проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад». 

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

тротуарної доріжки по вул. Фруктова, від вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт 

Авангард, Овідіопольського району Одеської області».   

4. Розпорядження Авангардівської селищної ради щодо затвердження 

кошторисної вартості проекту «Будівництво тротуарної доріжки по вул. Фруктова, 

від вулиці Нижня до вулиці Спортивна в смт Авангард, Овідіопольського району 

Одеської області».  

 

 

 


