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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Номер і назва завдання 
зі Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.3.  Розвиток житлово-комунальної сфери 

3.2.1. Забезпечення населених пунктів технікою для санітарної 
очистки 

Назва проекту Створення комунального підприємства для обслуговування 
мереж  водогонів, водовідведення, благоустрою населених 
пунктів, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання 
ритуальних послуг на базі КП «ЕТС» м.Підгородне 
Дніпровського району Дніпропетровської області 

Одна або кілька цілей, 
які будуть досягнуті 
внаслідок реалізації 
проекту 

Розширення спектру комунальних послуг, які будуть надаватись 
населенню,покращення  екологічної ситуації в місті, оновлення 

матеріальної бази КП «ЕТС», створення нових робочих місць 

Територія на яку проект 
матиме вплив 

Підгородненська міська рада, Спаська сільська рада 
Дніпровського району Дніпропетровської області 

Орієнтовна кількість 
населення, яке отримає 
вигоду від реалізації 
проекту 

Близько 25 тис. осіб мешканців Підгородненської міської ради та 
Спаської сільської ради 

Стислий опис проблеми, 
яка буде вирішуватися 
силами проекту 

В рамках проекту планується вирішити проблему експлуатації 
систем водовідведення та водопостачання, покращення якості 
питної води, благоустрою населених пунктів, утримання 
комунальних доріг 

Очікувані кількісні та 
якісні результати  

 створено та оснащено комунальне підприємство 

 створено 12 нових робочих 

 організоване обслуговування мереж водогону та 
водовідведення 

Ключові заходи проекту 

надання послуг 
 мобілізація громади для виконання проекту 

 розробка та прийняття нормативних актів для надання 
послуг 

 закупівля транспортних засобів 

 формування колективу КП «ЕТС» 

Період здійснення:  з січня 2018р. - до грудня 2019р.: 
Вартість проекту, тис. 
грн. 

1 рік  2 рік  3 рік  Разом 

7700,0 3000,0 ------------  

Джерела та частки 
фінансування 

міський бюджет –3770,0 тис.грн. 
державний бюджет – 6930,0 тис.грн. 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

 Підгородненська міська рада 

 Спаська сільська рада 

 КП «ЕТС» Підгородненської міської ради 
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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ 

 

Назва проекту (має бути короткою, виразною і 
відповідати змісту проекту. Слід уникати 
занадто узагальнених, абстрактних чи 
«поетичних» назв, які потребують додаткових 
пояснень щодо змісту проекту) 

Створення комунального підприємства 
для обслуговування мереж  водогонів, 
водовідведення, благоустрою населених 
пунктів, збору та утилізації твердих 
побутових відходів, надання 
ритуальних послуг на базі КП «ЕТС» в 
м.Підгородне Дніпровського району 
Дніпропетровської області 

Заявник (назва місцевого органу виконавчої 
влади, органу місцевого самоврядування) 

Підгородненська міська рада 

Дніпровського району, 
Дніпропетровської області 

Тематичний напрямок проекту (зазначити 
один напрямок) 

Проект до плану заходів з реалізації 
стратегії регіонального розвитку 

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає проект (лише для 
проектів до плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку регіону) 

3.2.1. Забезпечення населених пунктів 
технікою для санітарної очистки; 
1.2.3. Розвиток житлово-комунальної 
сфери 

Період та тривалість реалізації проекту  з січень 2018 - до грудень 2019 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з 
ДФРР (грн.) 6930000 

Обсяг співфінансування проекту (грн.) 3770000 

Для проектів тривалістю більше 1 року – 

очікуваний обсяг фінансування проекту з 
ДФРР у цільовому бюджетному році (грн.) 

6930000 

Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг 
співфінансування проекту у цільовому 
бюджетному році (грн.) 

770000 

Назва регіону (область, АРК) заявника Дніпропетровська 

Назва району заявника Дніпровський 

Телефон, факс, e-mail заявника xxxxxx@x.xx  

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника  Кузьменко Галина Василівна 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проекту  Грибачов Микола Григорович 

Місце роботи, посада, звання керівника 
проекту 

Підгородненська міська рада, 
заступник міського голови 

Адреса для листування з керівником проекту вул. Центральна, 46, м. Підгородне, 
Дніпровський район, Дніпропетровська 
область, 52001 

Контактні телефони керівника проекту, факс, 
e-mail 

050-241-42-64 

xxxxxx@x.xx  

 

 

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________ 

 

   

Підпис керівника заявника _____________ Дата ________________ 

 

 

М.П.  
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ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

І. Реєстраційна картка проекту с. 2 

ІІ. Зміст проекту с. 3 

ІІІ. Проект с. 3 

1. Анотація проекту с. 3-6 

2 Детальний опис проекту с. 6-8 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект с. 6-8 

2.2. Мета та завдання проекту с. 8 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту с. 8 

2.4. Тривалість та план реалізації заходів проекту с. 9 

2.5. Очікувані результати проекту с. 10-11 

2.6. Інновації проекту с. 12 

ІV.  Бюджет проекту с. 13-14 

V. Додатки с. 15 

5.1. Додаток. Інформація про партнерські організації  с. 15 

 

ІІІ. П Р О Е К Т  
1. Аннотація проекту 

Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської 
області надає до розгляду проект «Створення комунального підприємства для 
обслуговування мереж  водогонів, водовідведення, благоустрою населених 
пунктів, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних 
послуг на базі КП «ЕТС» в м. Підгородне Дніпровського району 
Дніпропетровської області». 

Актуальність цього проекту для Підгородненської міської ради обумовлена 
тим, що м. Підгородне є найбільшим містом Дніпровського району з населенням 
майже 20 тис. чоловік і є єдиним у Дніпропетровській області містом, яке станом 
на 01.01.2018 року не має централізованого водопостачання та водовідведення, 
розробленої схеми видалення твердих побутових відходів і фактично не має 
комунального підприємства забезпеченого комунальною технікою та здатного 
надавати комунальні послуги на сучасному рівні. 

Міською радою на протязі останніх років проводиться активна робота по 
розробці та впровадженню проектів будівництва мереж водогонів та 
водовідведення. Введення в експлуатацію мереж водовідведення та І черги 
мереж водопостачання заплановано на 2018 рік. У І півріччі 2018 року 
закінчується розробка схеми санітарної очистки м. Підгородне та с. Перемога. 
Згідно проекту схеми санітарної очистки населених пунктів Підгородненської 
міської ради, на підставі розрахункових обсягів утворення побутових відходів та 
з урахуванням площі міста (великої кількості вулиць з одноповерховою 
забудовою) для організації вивезення сміття необхідно придбати 2 сміттєвоза. 
Комунальним підприємством внаслідок внаслідок відсутності техніки для 
роботи на висоті не виконуються роботи по прибиранню фаутних дерев, 
обслуговуванню мереж вуличного освітлення, зовнішньої реклами, ремонту 
покрівель багатоповерхових будинків та ін. 

Окрім зазначених проблем існує багато інших напрямків діяльності 
комунального підприємства по благоустрою міста, надання комунальних послуг 
населенню розвитку мереж водопостачання та водовідведення, які на теперішній 
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час з боку міської влади можуть бути забезпечені організаційно, але внаслідок 
недостатнього власного фінансового ресурсу не можуть бути реалізовані в 
площині забезпечення комунального підприємства належною 
матеріально-технічною базою для надання якісних послуг населенню. 

Затримка реалізації проектів водопостачання, водовідведення та санітарної 
очистки, які в свою чергу потребують оснащення комунального підприємства 

відповідною технікою призведе до непередбачуваних наслідків в екологічному 
стані міста, подальшого погіршення стану води у поверхневих водних 
горизонтах, які сьогодні використовуються населенням міста та в р. Кільчень, 
яка є притоком Дніпра. 

Наведені вище аргументи свідчать про те, що підготовлений 
Підгородненською міською радою проект «Створення комунального 
підприємства для обслуговування мереж водогонів, водовідведення, 
благоустрою населених пунктів, збору та утилізації твердих побутових відходів, 
надання ритуальних послуг на базі КП «ЕТС» є складовою частиною 
комплексного підходу до вирішення існуючих проблем територіальної громади 
Підгородненської міської ради та майбутньої об’єднаної територіальної 
громади. 

Для реалізації даного проекту необхідно виконати наступні заходи: 
 Мобілізація громади через проведення зборів депутатів ради та населення для 
вирішення питання створення комунального підприємства. 
 Створення комунального підприємства на базі КП «ЕТС» м. Підгородне, 
формування регуляторної бази для його діяльності. 
 Опрацювання механізму своєчасної оплати за надані комукнальні послуги та 
громадськогго контролю за їх якістю. 
 Придбання необхідних транспортних засобів та обладнання для виконання 
робіт по обслуговуванню та будівництву мереж водогонів, водовідведення, 
збору та утилізації твердих побутових відходів, обслуговуванню вуличного 
освітлення, омоложенню та видаленню фаутних дерев, ремонту будівель 
комунальної власності та житлового фонду, ремонту та утриманню доріг та ін. на 
території Підгородненської міської ради та майбутньої об’єднаної 
територіальної громади. 

Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати: 
─ 25000 жителів міста Підгородне, с. Перемога, с. Спаське, с. Хуторо Губиниха 
та с. Дмитрівка отримають доступ до якісних комунальних послуг за економічно 
обгрунтованими цінами з можливістю впливу на їх формування через 
депутатський корпус ради та виконком; 
─ буде створено 12 нових робочих місць; 
─ покращиться благоустрій та екологічний стан населених пунктів; 
─ буде створено керований радою механізм утримання та розвитку 
комунальної інфраструктури громади; 
─ буде відпрацьована оновлена ефективна модель надання комунальних 
послух в місті та сільській місцевості для поширення досвіду серед інших громад 
району; 
─ надання комунальних послуг буде здійснюватись в законодавчо та 
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нормативно врегульованій площині, що дає можливість уникнути фінансових 
санкцій та кримінальних переслідувань, буде сприяти формуванню у населення 
сучасного екологічного світогляду та спонукати його свідомого виконання 
екологічного законодавства та місцевих нормативних актів, які приймаються 
радою. 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 25000 осіб за рік, з них: 
Учнів та студентів - 4300. 

Працездатних осіб - 10600. 

Пенсіонерів - 10100. 

Для реалізації проекту необхідно залучити загальну суму коштів 10700,0 

тис. грн., з яких 6930,0 тис. грн. за рахунок ДФРР та 3770,0 тис. грн. за , рахунок 
міської ради. 

В реалізації проекту приймуть участь Підгородненська міська рада, Спаська 
сільська рада, Дніпровські районна державна адміністрація та районна рада, КП 
«ЕТС» 

2. Детальний опис проекту 

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект 

Місто Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області є 
адміністративним центром Підгородненської міської ради до складу якої вводять 
місто Підгородне  і село Перемога. Площа ради складає 99,98 кв.км населення 

19,3 тис. чол., з якого міське 19,0 тис. чол. та сільське 0,3 тис. чол.. Станом на 
01.12.2017 року Підгородненською міською радою та Спаською сільською 
радою Новомосковського району Дніпропетровської області проведені 
необхідні організаційні заходи та схвалені проекти рішень про створення 
об’єднаної територіальної громади до складу якої увійдуть м. Підгородне, с. 
Перемога, с. Спаське, с. Хуторо Губиниха та с. Дмитрівка з адміністративним 
центром у м. Підгородне. Площа ради збільшиться на 132,9 кв.км населення 
більш ніж на 4 тис. чол. В м. Підгородне та с. Перемога, а також населених 
пунктах Спаської сільської ради, які увійдуть до складу об’єднаної 
територіальної громади існує низка невирішених проблем в комунальній сфері, а 
саме: 
 в місті Підгородне та сільських населених пунктах питна вода в колодязях не 
відповідає санітарним нормам; 
 на більшості водозаборів не дотримується санітарний режим; 

 відсутній системний підхід по ремонту, очищенню та дезінфекції шахтних 
колодязів громадського користування; 
 на території м. Підгородне та с. Перемога за рік утворюється більш ніж 10000 
тон твердих побутових відходів (далі - ТПВ), при цьому потужності 
комунального підприємства не дають змоги утримувати територію міста в 
належному санітарному стані, що призводить до виникнення стихійних звалищ, 
яких за 2014-2017 роки на території Підгородненської міської ради ліквідовано 

38. 

Міською радою розроблені правила благоустрою. Проводиться робота по 
розробці схеми санітарного очищення населених пунктів із зазначенням на них 
місць збору та графіку вивозу ТПВ, але фактично на даний час відсутнє 
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централізоване збирання та перевезення твердих побутових відходів в с. 
Перемога, а по м. Підгородне комунальне підприємство забезпечує послугами з 
вивезення ТПВ тільки 10% населення. 

У Спаській сільській раді відсутні транспортні засоби для вивозу сміття і 
придбання їх для однієї ради не є раціональним. Створення комунального 
підприємства надасть змогу впровадження технологій сортування відходів та 
використання вторинної сировини. Для цих цілей в проекті передбачається 
придбання 2-х сміттєвозів. Міською радою розробляються спільні заходи з ТОВ 
«Інноваційні екологічні технології» по організації сортування відходів та їх 
роздільного збирання. Реалізація вторинної сировини буде сприяти зміцненню 
економіки створюваного підприємства, створенню додаткових робочих місць, 
зменшенню екологічного навантаження на довкілля. 

На протязі 2018 року згідно з проектом (коригування та експертизу якого 
проведено у 2017 році) в м. Підгородне планується введення в експлуатацію 
систем водовідведення від об’єктів соціальної сфери (шкіл, лікарні, дитячих 
садочків) з обсягом видалених стоків більш ніж 200 м3

 на добу. У 2018-2019 

роках ці об’єми буде збільшено за рахунок введення в експлуатацію 2-ох 
дитячих садочків, що буде додатковим навантаженням на системи 
водовідведення та на підприємство, яке буде їх обслуговувати. Станом на 
01.12.2017 року КП «ЕТС» міської ради не має жодної одиниці обладнання для 
роботи з системами водовідведення (автомобіля-асенізатора, помп для 
відкачування води, обладнання для проведення зварювальних та газорізних 
робіт, прочищення трубопроводів, достатньої кількості ручного 
електроінструменту та автомобіля для перевезення ремонтної бригади та 
обладнання). 

Складним питанням як для м. Підгородне так і для сільських населених 
пунктів є прибирання високих аварійних дерев, проведення ремонтних робіт з 
ремонту покрівель багатоповерхових будинків, оздоблювальних робіт по 
населених пунктах, пов’язаних з підготовкою до свят, ремонту та 

обслуговування мереж вуличного освітлення населених пунктів та інше. 
Головною проблемою є відсутність техніки для роботи на висоті. В зв’язку з цим 
є гостра потреба в придбанні автовишки та іншого супутнього обладнання. 

Перелік транспортних засобів та обладнання, які передбачається придбати за 
рахунок коштів проекту, видів робіт та послуг, які планується виконувати за 
проектом не є вичерпним. В подальшому планується за рахунок прибутку від 
діяльності підприємства надавати інші послуги та організувати виробництво  
продукції, необхідної для проведення робіт з благоустрою населених пунктів, 

для надання ритуальних послуг та ін. 
На території ради знаходиться на обслуговуванні 111,3 км комунальних 

доріг. В той же час немає спеціалістів та техніки для іх обслуговування.. 

Залучення до виконання цих робіт сторонніх організацій є витратним, не завжди 
якісним і своєчасним. 

На території міської ради на даний час існує комунальне підприємство КП 
«ЕТС», яке надає незначний обсяг комунальних послуг, внаслідок  недостатньо 
сформованої матеріально-технічної бази для його повноцінного 
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функціонування. Тому оснащення даного підприємства є необхідним та 
обгрунтованим. Це дозволить надавати різні комунальні послуги, як мешканцям 
м. Підгородне, так і мешканцям сільських населених пунктів, які увійдуть до 
складу об’єднаної територіальної громади. 

Даний проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку: 
Ціль 1.  «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток (недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі 
населення до базових соціальних, комунальних та інших послуг)». 
Операційна ціль 2. «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 
середовища для людини незалежно від місця її проживання» . 
Та стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області: 
Стратегічна ціль 2. «Розвиток міських територій». Операційна ціль. 2.3. 
«Розвиток інфраструктури сільських територій» та стратегічна ціль З 
«Економічна та енергетична безпека», операційні цілі 3.1. та 3.2. «Створення 
умов для поліпшення стану довкілля» та «Поліпшення системи управління 
відходами». 
2.2. Мета та завдання проекту 

Метою проекту є створення належних умов проживання мешканців м. 
Підгородне та чотирьох сільських населених пунктів Дніпровського району, а 
також покращення екологічного, санітарного, естетичного стану цих населених 
пунктів. 

Для вирішення проблеми, яка описана вище, планується виконати наступні 
заходи:  ' І 

- визначити обсяги обслуговування систем водопостачання та водовідведення, 

мереж освітлення та комунальних доріг; 
- обсяги збирання, сортування та утилізації твердих побутових відходів; 
- визначити перелік необхідних засобів виробництва та транспортних засобів;
 встановити ділові контакти з дозвільними організаціями та підприємствами по 
переробці вторинної сировини. 
2.3. Опис діяльності у рамках проекту 

Для реалізації мети проекту передбачається: 
• Мобілізація громад Підгородненської міської ради та Спаської сільської ради 
через проведення зборів для вирішення питання створення комунального 
підприємства. 
• Створення об’єднаного комунального підприємства на базі КП «ЕТС» в м. 
Підгородне Дніпровського району, формування регуляторної бази для його 
діяльності. 
• Опрацювання механізму забезпечення своєчасної оплати за надані комунальні 
послуги та громадського контролю за їх якістю. 
• Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для виконання 
робіт по обслуговуванню мереж водовідведення, водогонів, благоустрою, збору 
та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних та інших послуг у 
місті та сільській місцевості; 
• Отримання ліцензій та інших дозвільних документів для надання 

послуг.



 

9 

 

2.4. План - графік реалізації заходів проекту 

2018 рік 

Період 

виконання 
Захід 

2018 Місяць 2 Проведення зборів громад населених пунктів 

2018 Місяць 5 Мобілізація громад для реалізації проекту 

2018 Місяць 6 
Внесення змін до «Правил благоустрою». Опрацювання механізму своєчасної оплати за надані послуги (розрахунок їх 
розміру) та громадського контролю за їх якістю 

2018 Місяць 7 
Визначення місця розташування бази КП ЕТС та способу її надбання (будівництво або придбання у власність існуючих 
приміщень) 

2018 Місяць 9 Проведення закупівлі транспортних засобів та обладнання для комунального підприємства 

2018 Місяць 10 Підготовка персоналу для обслуговування мереж водовідведення 

2018 Місяць 11 Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації 

2018 Місяць 12 Укладання угод з отримувачами послуг 

2018 Місяць 11 Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації 

2018 Місяць 12 Укладання угод з отримувачами послуг 

2019 рік 

Півріччя 1 
Розробка проектно кошторисної документації на реконструкцію (будівництво) бази КП ЕТС, облаштування площадок   

в сільських населених пунктах 

Півріччя 2 
Підведення підсумків виконання проекту, визначення додаткових заходів для реалізації у 2019 році 
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2.5. Очікувані результати проекту 

Показники 

успішності 
проекту 

Значення 

показників 

станом на 

початок 

проекту 

Значення показників станом на завершення бюджетного 
року 

Джерела 

інформації 
про 

показники 
1 рік 
проекту 

2 рік проекту 
(за наявності) 

3 рік 

проекту 

(за 

наявнос
ті) 

1 рік 
після 
завершен
ня 

проекту 

2 рік 
після 
завершен
ня 

проекту 

3 рік 
після 
завершен
ня 

проекту 

Збільшення 
видів 
надання 

комунальни
х 

послуг 

Відсутність 
послуги з 

водовідведен
ня в м. 
Підгородне, 
підготовленог
о 

персоналу 

та 

обладнання. 
Надання 

послуги 

вивозу 

твердих 

побутових 

відходів 

тільки в м. 
Підгородне. 
Відсутність 

достатньої 
кількості 
машин для 

вивезення 

сміття, 
контейнерів 

для збору 

сміття; 
персоналу 

для 

обслуговуван
ня мереж 
водовідведен
ня, машин для 
роботи на 
висоті та 
обслуговуван
ня 

вуличного 

освітлення. 

Розширенн
я 

надання 

комунальн
их послуг в 
м. 
Підгородне 
(обслугову
вання 

комунальн
их доріг, 
систем 
освітлення, 
надання 

інших 

послуг 

населенню)
. 

Отримання 
ліцензій та 
іншої 
дозвільної 
документа
ції 

Наявність 
власної 
матеріальної 
бази КП ЕТС. 
Надання 
комунальних 
по слуг з 

водопостачан
ня, 
водовідведенн
я, збору 
твердих 
побутових 
відходів, 
обслуговуван
ня 
комунальних 
доріг, систем 
освітлення та 
інших робіт 
по 
благоустрою в 
сільських 

населених 

пунктах ради. 

Встановлені 
ділові 
контакти 

з 

підприємства
ми 

переробникам
и 

вторинної 
сировини. 
Створення 10 

нових 
робочих 

місць. 

\    

 

 

Бухгалтерськ
ий облік 

Статзвітніст
ь 

Відгуки 

населення 
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А) Фінансова сталість 

Фінансова сталість проекту обґрунтовується і досягається наступними 
чинниками: 

- можливістю проведення поглибленого економічного аналізу роботи 
підприємства спеціалістами економічної служби та прийняття професійних 
управлінських рішень; 

- розробкою і впровадженням економічно обґрунтованих тарифів зі 
100% відшкодуванням вартості; 

- об’єднанням фінансових ресурсів, які передбачаються в бюджетах 
територіальних громад на комунальну сферу за рахунок створення ОТГ; 

- впровадженням енергозберігаючих технологій у комунальному 
господарстві; 

- надходженням коштів від реалізації вторинної сировини та надання 
платних 

послуг населенню та підприємствам і установам (транспортних, ритуальних, 
будівельних); 1

 

- реалізацією продукції власного виробництва (тротуарної плитки, 
пиломатеріалів, ритуальних виробів, малих архітектурних форм); 

- отриманням коштів від виконання за договорами будівельних та 

монтажних робіт на об’єктах комунальної, приватної та інших форм власності. 
Створене комунальне підприємство дозволить відкрити додатково в м. 

Підгородне 10 нових робочих місць. До бюджету громади від підприємства 
додатково щороку будуть надходити 113,0 тис. грн. податків та платежів. 
 

Б) Інституційна сталість 

Реалізація даного проекту дозволить розвивати в подальшому комунальну 
інфраструктуру Підгородненської міської ради (утримувати, ремонтувати або 
будувати системи водозабезпечення та водовідведення, реконструювати 
системи освітлення, обладнати місця збирання відходів з установкою 
контейнерів в т.ч. в сільських населених пунктах ради, упорядковувати шляхи, 
надавати послуги населенню в т.ч. ритуальні, упорядкувати кладовища, 
пам’ятники, використовувати вторинні ресурси). 

Крім того планується для подальшого розвитку залучати громадськість до 
контролю за роботою даного підприємства, отримувати внески від громадян 
на розвиток матеріальної бази підприємства. 

Засновником та власником майна даного підприємства буде 
Підгородненська міська рада. 

В) Політична сталість 

Реалізація даного проекту буде початком формування місцевої політики у 
комунальній сфері і направлена на розвиток комунальної інфраструктури 
міста та сільських населених пунктів (утримувати, ремонтувати або будувати 
системи водозабезпечення та водовідведення, реконструювати системи 
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освітлення, обладнати місця збирання відходів з установкою контейнерів, 
упорядкувати шляхи, надавати послуги населенню по обробці землі, ритуальні 
послуги, упорядкувати кладовища, пам’ятники, використовувати вторинні 
ресурси), які у подальшому ввійдуть до складу об'єднаної територіальної 
громади. 
2.6. Інновації проекту 

Проект передбачає інноваційний підхід в організації надання комунальних 
послуг для сільського населення об’єднаних територіальних громад, який  до 
цього часу не застосовується у Дніпровському районі Дніпропетровської 
області. Інновації проекту полягають в тому, що за рахунок створення та 
оснащення комунального підприємства населення м. Підгородне та сільських 
населених пунктів отримує надавача послуг, який буде надавати їх на підставі 
отриманих ліцензій та дозволів, з укладеними договорами на розміщення 
твердих побутових відходів на полігонах ТПВ, за економічно обґрунтованими 
тарифами. Робота даного підприємства, формування тарифів буде 
підконтрольна громаді, що буде гарантією покращення екологічної ситуації, 
розширення спектру послуг. Саме в цьому і полягає прогнозований 
позитивний ефект від впровадження проекту.
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ІV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Загальний бюджет проекту  ФОРМА 1 

Найменування заходів, що здійснюються за проектом;  перелік та 
найменування видатків 

Загальна 
вартість 

ти.грн. 

Джерела фінансування (тис. грн.) 

Упершому бюджетному році У наступному бюджетному році 

ДФРР  Заявник 
Організації, 

пертнери 
ДФРР  Заявник 

Організації, 
пертнери 

Придбання транспортних засобів, обладнання і предметів 
довгострокового користування 

7700,0 6930,0 770,0 ----- ----- ------ ------ 

Придбання приміщень (бази) для розміщення комунального 
підприємства 

3000,0 ----- ------ ------ ----- 3000,0 ------ 

Разом: 10700,0 6930,0 770,0 ----- ----- 3000,0 ----- 

Розклад бюджету за статтями видатків  ФОРМА 2 

Статті видатків 
Загальна сума, 

тис.грн. 

Джерела фінансування (тис. грн.) 

У першому бюджетному році У наступні бюджетні роки 

ДФФР Заявник 
Організації, 

партнери 
ДФРР Заявник 

Організації
, партнери 

1. Видатки споживання: 
       

2. Видатки розвитку: 
    

 
 

 

2.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (3110). 
Придбання сміттєвоза (автомобіля) 
2 шт.*1400,0 

Придбання ескаватора 

Придбання автопідіймача (автовишки) 
Придбання автомобіля для аварійної 
бригади 

Придбання приміщень (бази) для 
розміщення комунального підприємства 

 

 

 

2800,0 

2500,0 

2000,0 

 

400,0 

3000,0 

 

 

 

2520,0 

2250,0 

1800,0 

 

360,0 

0 

 

 

280,0 

250,0 

200,0 

 

40,0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

3000,0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

Разом 10700,0 6930,0 770,0 0 0 3000,0 0 
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Очікувані джерела фінансування  ФОРМА 3 

Джерела фінансування Сума (тис. грн.) Частка в % загального обсягу 
фінансування проекту 

1.ДФРР 69300,0 64,76 

2. Фінансування з боку заявника (міського бюджету) 3770,0 35,24 

3. Фінансування з боку партнерів 00,0 00,0 

Загальний обсяг 10700,0 ------- 
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V.   ДОДАТКИ 

5.1. Інформація про партнерська  
Повна офіційна назва 
організації партнера 

Підгородненська міська 
рада 

Спаська сільська рада КП «ЕТС» Підгородненської 
міської ради 

Місце розташування м. Підгородне 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

с. Спаське 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

м. Підгородне 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 
Юридичний статус Орган місцевого 

самоврядування 

Орган місцевого 
самоврядування 

Комунальне підприємство 
міської ради 

Офіційна адреса 52001, вул. Центральна, 46 

м. Підгородне 

Дніпровський район 

Дніпропетровська область 

51263, вул. Козинця, 81 

с. Спаське 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

52001, вул. Центральна, 43 

м. Підгородне 

Дніпровського району 

Дніпропетровької області 
Контактна особа Грибачов  

Микола Григорович 

Горб 

 Андрій Іванович 

Дубина  
Євген Миколайович 

Телефон 050-241-42-64 067-364-48-88 050-450-12-22 

Адреса електронної 
пошти 

pmrada@i.ua spaskarada@i.ua  kpets@1gb.ua 

 

Кількість штатних 
працівників (постійних та 
тимчасових) 

41 6 5 

Роль та залученість до 
підготовки цього проекту 

Ініціатор підготовки 
проекту, основний учасник 
співфінансування заходів 
проекту 

Прийме участь у 
співфінансуванні проекту 
та в подальшому буде 
отримувати послуги від 
створеного комунального 
підприємства 

Входить існуючими 
активами до створюваного 
підприємства, надає 
розрахункові показники 
щодо отримувачів послуг, 
обсягів ТПВ, розробляє 
тарифи, створює колектив 
для надання послуг. 

mailto:xxxxxx@x.xx
mailto:xxxxxxxxxx@x.xx
mailto:xxxxx@xxx.xx
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