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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад (далі - проект) 

Капітальний ремонт проїжджої 

частини по вул. Центральна, с. 

Прилиманське, Авангардівської 

селищної ради, Овідіопольського 

району, Одеської області  

Заявник (найменування виконавчого комітету 

міської, селищної, сільської ради об’єднаної 

територіальної громади) 

Авангардівська селищна рада, 

Овідіопольський район, 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; 

2.1.2.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 
Покращення транспортної 

інфраструктури громади. Створення 

умов для підвищення економічного 

розвитку  вуличної мережі громади, 

а саме проведення капітального 

ремонту проїжджої частини по вул. 

Центральна, с. Прилиманське, 

Авангардівської селищної ради, 

Овідіопольського району, Одеської 

області.  

Кількість населення, на яке поширюватиметься 

проект 

5000 

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)) 

2 місяці 

06.2019-08.2019 

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 

1425,0 - - 1425,0 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого 

бюджету, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Усього 

73,948 0 0 73,948 

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 
с. Прилиманське, Авангардівської 

селищної ради, Овідіопольський 

район, Одеської області 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника 

(телефон, e-mail) 

Хрустовський Сергій Григорович 

(048) 707-15-70 

avangard_xryst@meta.ua 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної 
особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) 

Провідний спеціаліст 

Авангардівської селищної ради 

Рябоконь Світлана Миколаївна 

098 406 29 66 

avangard_xryst@meta.ua 

Інформація про інших учасників проекту (прізвище, 

ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-

mail) 

- 

_Авангардівський селищний 
голова   

(посада керівника заявника) 

 

________________ 

Дата підпис 

Хрустовський С.Г.  

(ініціали, прізвище) 

 

 

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

1. Анотація проекту  

Назва проекту: «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. 

Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського 

району, Одеської області». 

29 жовтня 2017 року на території Овідіопольського району Одеської 

області утворилася об’єднана територіальна громада до складу якої увійшло два 

населених пункти: село Прилиманське та селище Авангард, яке є центром 

громади. Кількість населення збільшилася удвічі, станом 01.01.2019  складає – 

11044 осіб.  

Основним завданням на етапі реформування адміністративно-

територіального устрою є підвищення соціально-економічних умов проживання  

населення, недопущення зниженню довіри до влади, розвиток дорожньо-

транспортної інфраструктури. інфраструктури територіальної громад. Саме на 

підвищення соціально-економічних умов та покращення комфорту 

життєдіяльності села Прилиманського спрямований проект «Капітальний ремонт 

проїжджої частини по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської 

селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області». 

Дорога по вулиці Центральна бере свій початок від автодороги Р-70 «Одеса 

– Білгород-Дністровський – Монаші» до земель сільськогосподарського 

призначення, які знаходяться у приватній власності. На сьогоднішній день є 

важливим інфраструктурним об’єктом оскільки забезпечує доступ мешканців 

цього села: до Прилиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Прилиманського «Будинку культури та мистецтв», філіалу «Авангардівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини», Свято Успенської Церкви та 

сільського кладовища.  

Реалізація проекту передбачено Планом соціально-економічного розвитку 

Авангардівської територіальної громади на 2018-2020 роки в рамках розбудови, 

модернізації та покращення транспортної інфраструктури громади де одним із 

завдань стоїть нове будівництво, реконструкція, 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 на території громади. Завдяки реформі місцевого самоврядування в 

рамках децентралізації територіальна організація влади втілює єдину політику, 

яка покращить життєдіяльність громади та підвищить рівень соціального захисту 

громадян.  

Загальна кошторисна вартість проекту 1498,948 тис. грн. 

Фінансування буде здійснюватися за рахунок: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  1425,0 тис. грн; 

- місцевого бюджету- 73,948 тис. грн. 
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2. Детальний опис проекту: 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект. 

 

Мережа автомобільних доріг села Прилиманське забезпечує  роботу галузей 

освіти, соціального розвитку, адміністративних та житлово-комунальних послуг, 

промисловості і сільського господарства. Найбільш гострим питанням вважається 

існуюча транспортно-пішохідна мережа та загальна інфраструктура системи 

дорожньо-вуличних елементів в селі, що не відповідає потребам всебічного розвитку 

сучасного сільського утворення.   

Дослідження сучасного стану розвитку та функціонування дорожньо-

транспортної системи свідчить, що воно має значні можливості та резерви пропускної 

спроможності для обслуговування внутрішніх перевезень. Однак, за якісними 

показниками вулично-шляхова мережа не відповідає стандартам. Знос доріг села 

складає до 70%. Умови руху на окремих ділянках доріг наближені до критично 

обмежених. На проїзній частині доріг загального користування та вулицях утворилася 

значна ямковість, а на деяких ділянках покриття проїзної частини практично 

зруйновано, є осідання, вибоїни, напливи та інші деформації, що ускладнює рух 

транспортних засобів. Узбіччя і розділювальні смуги в більшості не відокремлені від 

проїзної частини бордюром. Наведені дані свідчать про те, що технічний стан 

дорожнього покриття вулиць не відповідає експлуатаційним вимогам ДСТУ 3587-97 

«Безпека дорожнього руху», «Автомобільні дороги».   

Більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й переформатуванні існуючої транспортно-

пішохідної мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів 

в селі Прилиманське. Стан дорожнього господарства громади свідчить про труднощі, 

які були зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт. 

Слід зазначити, що в аварійному стані перебувають мережі водовідведення та 

зливова система. Постійні перебої водопостачання в житловий фонд, заклади освіти, 

охорони здоров’я, які розташовані в центрі села по вул. Центральна, зумовлюють 

соціальну напругу серед територіальної громади. 

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у розробці та впровадженні 

інноваційних заходів та інженерних рішень, направлених на суттєве поліпшення 

експлуатаційних якостей дорожнього покриття частини дороги по вулиці Центральна 

біля Прилиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, умов проживання 

мешканців, а також зменшення собівартості утримання доріг, покращення якості 

послуг з водопостачання та водовідведення. 

Запропонований проект «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. 

Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського 

району, Одеської області» та його заходи повністю відповідають визначеній цілі та 

програмному документу, який відображає бачення розвитку Авангардівської громади 

на перспективу. План соціально-економічного розвитку Авангардівської 

територіальної громади на 2018-2020 роки, в якому визначено цілі, завдання, 

пріоритети, напрями, які сприятимуть досягненню основної мети: економічне 

зростання, збільшення добробуту, підвищення конкурентоспроможності економіки 

громади, комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх. 

 

Мета та завдання проекту 
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Основна мета проекту полягає у розширенні можливостей для розвитку вулично-

шляхової мережі та покращення умов для надання безпечних та якісних послуг з 

перевезення учнівської молоді шкільним автобусом, крім того, суттєве поліпшення 

стану транспортної інфраструктури, благоустрою села та вдосконалення організації 

дорожнього руху, якісних послуг з водопостачання та водовідведення. 

Основні заходи проекту 

- улаштування дорожніх корит профілю із застосування екскаваторів (9,43 м2); 

- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску т.сер. 10 см – 

0,943 м3; 

- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-5 т.ср. – 18 

см, 1,6974 м3; 

- улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням 

укладальників асфальтобетону т.ср. – 6 см; 

- розливання бітуму (0,03 тн на 100 м2) – 0,283 т; 

- улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячим асфальтобетонних сумішей – 

9,43 м2; 

- укріплення узбіччя ЩПС С-7 товщиною ср. – 10 см – 1,683 м2; 

- та інші. 
 

План-графік реалізації заходів проекту 

 
Реалізація заходів за проектом, орієнтовно - 4 місяці 

 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

 

Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

(видатки поточні/капітальні) 

тис. грн. 

Субвенція Місцевий 

бюджет 

Організації-

партнери 

2019 

Місяць 6 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Проведення експертизи 

проектної документації 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Укладання договорів з 

підрядником на виконання 

робіт 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування дорожніх 

корит профілю із 

застосування екскаваторів 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування підстильних та 

вирівнювальних шарів 

основи з піску 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Улаштування 

вирівнювального шару з 

асфальтобетонної суміші із 

застосуванням укладальників 

асфальтобетону 

0 0 0 
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2019 

Місяць 6 

Улаштування покриттів  із 

гарячим асфальтобетонних 

сумішей 

0 0 0 

2019 

Місяць 6 

Укріплення узбіччя 0 0 0 

2019 

Місяць 7 

Введення об’єкта  в 

експлуатацію 

0 0 0 

Разом   1425,0 73,948 0 

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту 

Кількісні показники: 

По завершенню реалізації проекту буде введено в експлуатацію частина дороги 

по вул. Центральна (на ділянці дороги біля Прилиманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів) в с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради Овідіопольського 

району Одеської області загальною протяжністю– 179,6 м. шириною - 4,5-6 м., 

укріпленням узбіч – 168,3 м2., загальною площею - 1200 м2. 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання  доріг та благоустрій 

населеного пункту. 

Якісні показники: 

-  Наявність частини дороги протяжністю 180 м з твердим асфальтним покриттям 

гарантійний термін експлуатації якого 12 років; 

- Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в селі Прилиманське 

Авангардівської селищної ради; 

- Забезпечення населення комфортним під’їздом до основних соціальних 

об’єктів села в тому числі: Будинку культури, Свято Успенської Церкви, сільського 

кладовища, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філіалу «Авангардівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини», дитячого майданчику, почтового 

відділення та інших. 

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

і для чоловіків. Відремонтована частина дорожнього покриття надасть можливість  

без перешкод дістатися до об’єктів 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. 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. Загальний бюджет проекту 

 

№ 

з/п 

Назви заходів, що 

здійснюватимуться 

за проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

субвенція місцевий бюджет 

(у разі 

співфінансування) 

інші учасники 

проекту (у разі 

співфінансування) 

1  

Капітальний ремонт 

проїжджої частини 

по вул. Центральна, 

с. Прилиманське, 

Авангардівської 

селищної ради, 

Овідіопольського 

району, Одеської 

області 

 

 

 

1498,948 

 

 

1425,0 

 

 

73,948 

 

- 

2 Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

 

РАЗОМ: 1498,948 1425,0 73,948  

- 

 

 

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: 1498,948 1425,0 73,948 

 

 

- 

 

 

РАЗОМ: 1498,948 1425,0 73,948  

- 
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4.3. Розрахунок вартості проекту 

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

ремонт проїжджої частини по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської 

селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області»   (Додаток 1); 

2. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. 

Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського 

району, Одеської області» №16-1155-19 від 02.07.2019 р. (Додаток 2); 

3. Розпорядження Авангардівської селищної ради від № 87 від 03.07.2019 щодо 

затвердження кошторисної вартості проекту «Капітальний ремонт проїжджої частини 

по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, 

Овідіопольського району, Одеської області» (Додаток 3); 

4. Копія розрахунку класу наслідків «Капітальний ремонт проїжджої частини 

по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, 

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 «Капітальний 

ремонт проїжджої частини по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської 

селищної ради, Овідіопольського району, Одеської області»   (Додаток 1); 

4. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. 

Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, Овідіопольського 

району, Одеської області» №16-1155-19 від 02.07.2019 р. (Додаток 2); 

5. Розпорядження Авангардівської селищної ради від № 87 від 03.07.2019 щодо 

затвердження кошторисної вартості проекту «Капітальний ремонт проїжджої частини 

по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, 

Овідіопольського району, Одеської області» (Додаток 3); 

6. Копія розрахунку класу наслідків «Капітальний ремонт проїжджої частини 

по вул. Центральна, с. Прилиманське, Авангардівської селищної ради, 

Овідіопольського району, Одеської області». 
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