
Авангардівська ОТГ Овідіопольський район

Рік 
створення

2017

Центр 
громади

смт Авангард

Кількість рад, 
що об’єдналися, од.

3

Кількість рад, що 
приєдналися, од. (рік)

1 (2019)

Кількість населених 
пунктів, од. 

3

Чисельність населення 
на 01.01.2020 р.

14 729

У т.ч. дітей 
шкільного віку

2745

дітей 
дошкільного віку

1502

Площа ОТГ, км2 64,46 Кількість старостинських 
округів, од. 2 Штатна чисельність 

працівників, од. 41

Адреса вебсайту ОТГ: avangard.odessa.gov.ua

Передано у комунальну власність земель 
сільськогосподарського призначення, га 32,7261 Дороги місцевого 

значення, км 75,4 Комунальне
підприємство, од. 3

Амбулаторії, 
од.

4

Станція 
швидкої 
допомоги, 
од. 1

Дитячі
садки, 
од.

1

Школи, 
од.

3

Навчально-виховні 
комплекси 
(школа+
садок), од. 0

Заклади 
позашкільної 
освіти, 
од. 1

Спортивні об’єкти, 
од.(стадіони, 
спортзали не
при школах) 2

Будинки 
культури, 
клуби, 
од. 3

Бібліотеки, 
од.

3

Станція місцевої 
пожежної
команди, 
од. 1

http://avangard.odessa.gov.ua


Показники 2018 р. 2019 р.

Податок на доходи фізичних осіб 51433 53052

Земельний податок 32712 36066

Єдиний податок 8269 10100

Акцизний податок 20265 20572

Податок на нерухоме майно 15738 16454

Екологічний податок 54 36

Транспортний податок 85 100

Туристичний збір 9 1

Бюджет

166556

165196

Власні доходи 

129567

137744

Трансферти

36989

27451

Бюджет розвитку

89586

66861

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Бюджетні показники, тис. грн Податкові надходження, тис. грн

Видатки бюджету, тис. грн  2018    2019

Утримання апарату Освіта Охорона здоров’я Культура Благоустрій

2018 12183 28578 5763 7408 84285

2019 14477 36537 4058 10129 90103



Проєкти, реалізовані у 2018-2019 роках за рахунок 
інфраструктурної субвенції

Рік Сума субвенції 
(тис. грн) Назва проєкту

2018 546,0 
Капітальний ремонт проїжджої частини 
провулку Степний від КТП 225 до вул. 
Абрикосової в смт Авангард

2018 1 099,7 
Капітальний ремонт проїжджої частини по 
вул. Восточна (на ділянці від буд. №2 до 
буд.№16) в с. Прилиманське

2019 246,3  
Будівництво тротуарної доріжки по вул. 
Фруктова від вулиці Нижня до вулиці 
Спортивна в смт Авангард

2019 1498,9 
Капітальний ремонт проїжджої частини по 
вул. Центральна в с. Прилиманське 

Проєкти, реалізовані у 2019 році за рахунок коштів ДФРР

Рік Сума 
(тис. грн) Назва проєкту

2019 66 999 999 
(23 180,0)

Будівництво загальноосвітньої школи  ІІ-ІІІ 
ступенів Авангардівського НВК «Дошкіль-
ний навчальний заклад (дитячий садок) – 
загальноосвітня школа І ступеня» в смт 
Авангард

Проєкти, реалізовані за підтримки інвесторів

Рік Сума (тис. грн) Назва проєкту 
(фірма-інвестор)

Кількість 
створених 

робочих 
місць, од

2018

Місцевий бюджет 
– 2600,0 тис. грн.
Кошти інвестора 
– 3400,0 тис. грн.

Реконструкція селищно-
го стадіону (ТОВ 
«Касібус», Бєлов Микита 
Ігорович)

3



У сфері освіти:
У 2018 році проведено капітальний ремонт Прилиманської ЗОШ, 

придбано обладнання для їдальні та шкільні меблі.
У 2019 році розпочато будівництво Авангардівської загальноосвіт-

ньої школи ІІ-ІІІ cтупенів та будівництво дитячого садка на 190 місць.

У сфері охорони здоров’я:
У 2017 році зроблено капітальний ремонт відділення амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Прилиманське.
У 2018 – придбано медичне обладнання
У 2019 році – придбано рентген апарат.

У сфері культури:
У 2017 році відремонтовано КП «Будинок культури та відпочинку» 

в смт Авангард.
У 2018 році придбано обладнання для філії КП «Будинок культури 

та мистецтв» в селі Прилиманське.

У сфері спорту:
У 2018 році – відкриття сучасного спортивного стадіону в смт 

Авангард. Відкрито мініфутбольне поле зі штучним покриттям в с. 
Прилиманське. Обладнано та відкрито скейт-парк у селищі Аван-
гард та спортивний майданчик workоut.

У 2019 році відбулося відкриття спортивного багатофункціональ-
ного майданчику на території  Прилиманської ЗОШ I-III ступенів.

Триває будівництво багатофункціонального майданчику для міні-
футболу, гандболу, волейболу, баскетболу в смт Авангард та скейт-пар-
ку в с. Прилиманське.

Благоустрій та безпека:
У 2017 році відбулася реконструкція скверу Віктора Добрянського.
У 2018 році здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття 

протяжністю 6,2 км; заходи з термомодернізації 28 багатоквартир-
них житлових будинків; капітальний ремонт зовнішніх мереж водо-
постачання протяжністю 2875 м.

Проведено ремонт вуличного освітлення на 11 вулицях.
Придбано пожежний автомобіль.

Основні досягнення ОТГ за 2017-2019 роки



У 2019 році відбулося відкриття Центру безпеки громадян в смт 
Авангард.

Адміністративні послуги та соціальний захист населення:
У 2017 році рішенням Авангардівської селищної ради створено 

ЦНАП. У 2018 році для нього придбано робочу станцію для видачі 
паспортів.

У 2019 році підписано узгоджене рішення про співробітництво з 
Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області щодо на-
дання адміністративних послуг МВС через ЦНАП. Здійснено за-
купівлю Програмного комплексу для виготовлення посвідчень 

водія та реєстрації транспортних засобів. 
Розпочато будівництво Центру надання ад-
міністративних послуг в смт Авангард.

Авангардівська ОТГ прийняла Стратегію 
розвитку громади на 2020-2027 роки 
(рішення сесії №1201-VII від 24.12.2019).


