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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙ 
МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

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 адмінприміщення 
Космацької сільльської ради по вул. 
Франка, 2 в с. Космач Косівського 

району Івано-Франківської області (в 
рамках проведення заходів з 
комплексного енергозбереження) 

Заявник (найменування виконавчого комітету 
міської, селищної, сільської ради об`єднаної 
територіальної громади) 

Космацька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади Косівського 
району Івано-Франківської області 

Номер і назва завдання з плану соціально-

економічного розвитку об’єднаної територіальної  
громади (із зазначенням дати прийняття та номеру 
рішення ради про схвалення такого плану), якому п 
проект 

2.2.1.Капітальний та поточний ремонт 
адміністративних будинків, з 
придбанням відповідного інвентаря, 
офісної та комп’ютерної техніки; Плану 
соціально-економічного розвитку 
Космацької об’єднаної територіальної 
громади затвердженим рішенням сесії 
від 11 травня 2018 №102-13/2018 

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  
Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2016 року № 200 

Здійснення інших заходів щодо об’єктів 
комунальної форми власності, які є 
важливими для посилення спроможності  
територіальної громади, забезпечення 
належного рівня безпеки та цивільного 
захисту 

Мета та завдання проекту Основною метою даного проекту є:  
об'єднання відділів в одному приміщенні 
для прискорення надання якісних 
адміністративних послуг та 
комфортного перебування відвідувачів. 
Основним завданням даного проекту є: 

- Корегування ПКД; 
- Здійснення заходів, передбачених 
проектно-кошторисною документацією 
із здійснення капітального ремонту 

адмінприміщення Космацької 
сільльської ради по вул. Франка, 2 в с. 
Космач Косівського району Івано-

Франківської області (в рамках 
проведення заходів з комплексного 
енергозбереження) 

- Інформування громадськості про 
хід реалізації проекту.  
 

Кількість населення, на яке поширюватиметься 
проект  

9046 

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

з липня 2018 – до грудня 2018 року 
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Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад (далі - 

субвенція), тис. грн. 

800.000 

Обсяг можливого співфінансування проекту з 
місцевого бюджету, тис.грн. 

- 

Назва населених пунктів, у яких реалізується проект с. Космач 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника Бербеничук Дмитро Дмитрович 

Телефон, факс, e-mail заявника  0975256162, s_rada.kos@ukr.net 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної 
особи за реалізацію проекту 

Космацький сільський голова, 
Бербеничук Дмитро Дмитрович 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за 
реалізацію проекту 

0975256162, s_rada.kos@ukr.net 

 

 

 

 

 

Сільський голова:                   ______________              Бербеничук Д.Д. 
         М.П.       
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I. ПРОЕКТ 

1.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

 

Назва проекту 

Капітальний ремонт адмінприміщення Космацької сільльської ради по 
вул. Франка, 2 в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (в 
рамках проведення заходів з комплексного енергозбереження) 

Актуальність проекту 

Актуальність проекту полягає у формуванні в Україні об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) та децентралізації владних повноважень, зокрема 
у сфері надання адміністративних послуг, виникає потреба у розбудові мережі 
центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Саме створення таких 
центрів на рівні об’єднаних територіальних громад максимально наблизить 
адмінпослуги до громадян і в них не буде потреби їхати до інших районів чи 
області для отримання таких послуг. У 2017 був проведений капітальний 
ремонт даного приміщення за кошти інфраструктурної субвенції, проте даної 
суми не достатньо було для завершення всіх робіт. Проект являється таким, як 
перехідний 2017-2018р.р. 

 

Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект 

Серед основних проблемних питань можна відзначити: 

- невідповідність функціональних можливостей приміщення при постійному 
збільшенні обслуговувати кількості відвідувачів; 

- віддаленість місця знаходження служб від ЦНАПу, що збільшує період 
підготовки документів через транспортування документації між 
адмінпримішеннями; 

- збільшення переліку послуг призводить до збільшенні кількості звернень 
громадян, що сприяє появі та зростанню черг; 
- відсутність кімнати для дітей; 

- відсутність місця для банківського терміналу самообслуговування,  що 
призводить до необхідності шукати банківське відділення та стояти в черзі у 
відділенні банку, щоб оплатити послуги; 

- психологічна напруга, пов'язана із обмеженістю простору та розпорошеністю 
підрозділів; 

 

 Позитивно впливає на вирішення вказаних вище проблем: 
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Результат 

- регулярне подання інформації про свою діяльність в місцеві ЗМІ та 
зацікавленим категоріям громадян і суб'єктів господарювання; 

- вміння надати якісну консультацію громадянам посадовими особами; 

- автоматизації процесу проходження документів щодо надання послуг, 
контролю і їх ідентифікації. 

Тим не менше, цих заходів недостатньо для повного  розв'язання усіх питань. 
Даний проект направлений на їх повне вирішення.  

Підставою для реалізації даного проекту є Конституція України, Закони 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні 
послуги", "Про дозвільну систему в господарській діяльності" та інші 
законодавчі акти.  

Інноваційність проекту  

Полягає в застосуванні матеріалу, що є технологічним в монтажі і 
довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність 
приміщення. 

Соціально-економічна спрямованість 

Реалізація проекту дасть можливість досягти соціально-економічного 
ефекту, а саме: 

- створення належних санітарно-гігієнічних та побутових умов у  
приміщенні; 

- забезпечення ефективного використання матеріалів для опалення закладу; 

- створення належних умов для надання адміністративних послуг 
мешканцям громади; 

- підвищення іміджу органів місцевого самоврядування серед широких 
верств населення. Після реалізації проекту і всебічного його висвітленні в ЗМІ  
громада побачить, що разом із місцевою владою вони здатні вирішувати власні 
проблеми, це стане ще одним кроком у створенні громадського суспільства; 

Реальна можливість виконання проекту  

За умови вчасного фінансування проекту результатів реально досягти 
протягом шести місяців (до грудня 2018 року). Реалізації проекту сприятиме 
також готовність жителів громади брати активну участь у реалізації проекту. 

Перелік заходів проекту  
Завдання 1: 
Корегування проектно-кошторисної документації. 
Завдання 2: 
2.1. Зовнішні роботи; 
2.2. Внутрішні роботи; 
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Завдання 3: 
3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ. 
3.2. Інтерв’ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті. 
3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової 

інформації та на сайті Космацької ОТГ. 
Очікувані результати проекту 

- проведено капітальний ремонт адмінбудівлі;  
- підвищено ефективність використання традиційних паливно-

енергетичних ресурсів, скорочено обсяги їх споживання закладом; 

- заощаджено бюджетні кошти, які витрачалися на енергоносії та поточні 
ремонти адмінбудівлі; 

- сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування клієнтів 

та працівників в адмінбудівлі; 
- покращено комфортне перебування у закладі; 
- покращено фізичний стан будівлі; 
- упроваджено нові технології; 
    Цільові групи проекту: 
Населення Космацької об’єднаної територіальної громади (фізичні 

(громадяни) та юридичні особи - як безпосередні замовники адміністративних 
послуг), посадові особи, які надають адміністративні послуги.  

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його 
фінансування. 

Загальна сума бюджету проекту – 800,000 

Джерела очікуваного фінансування: 
 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток інфраструктури – 800,000; 

 

 

1.2. Детальний опис проекту. 
  Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект 

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю 

Космацька cільська рада – адміністративно-територіальна одиниця у 
Косівському районі Івано-Франківської області з центром у с. Космач. 
Космацька об’єднана територіальна громада утворена 18 грудня 2016 року в 
рамках адміністративно-територіальної реформи  2015 року. До складу громади 
увійшли населені пункти: Брустурів, Космач, Прокурава. Космацька об’єднана 
територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм 
України входить до складу Косівського району Івано-Франківської області. 
Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 30 км. 
Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру –  103 км.  
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Космач – село в Косівському районі Івано-Франківської області, на 
території, якого знаходиться адмінбудівля, що працює з початку 80-х років. 37 

років у приміщенні не проводилось капітальних ремонтів, що є причиною 

незадовільного фізичного стану будівлі.  

Детальний опис проблеми, на вирішення якої розроблено проект  

Проектом передбачено капітальний ремонт адмінприміщення під ЦНАП. 
У березні Програма «U-LEAD з Європою» оголосила відбір для надання 
допомоги на модернізацію та створення ЦНАП. Комісія з відбору Програми 
«U-LEAD з Європою», у складі експертів Програми, представників Мінрегіону 
та Мінекономрозвитку проаналізувала майже 250 заявок від органів місцевого 
самоврядування, які були допущені до розгляду, та відібрала 150 кандидатів до 
участі в Програмі серед числа переможців і Космацька ОТГ, але за кошти 

Програми «U-LEAD з Європою», буде придбано комп’ютерне обладнання та 
програмне забезпечення. Відремонтоване приміщення за кошти 
інфраструктурної субвенції надасть можливість зібрати усі служби в одному 
місці та організувати відкритий простір, водночас підвищивши комфорт для 
усіх учасників процесу. Приміщення є достатнім, щоб передбачити зони 
очікування, інформування та обслуговування замовників, враховуючи 
прогнозоване зростання кількості відвідувачів. Територіальна доступність 
приміщення, наявність зупинок  громадського транспорту та місць для 
паркування власного автотранспорту сприятимуть тому, що громадянам буде 
зручно дістатись приміщення. Вхід в будівлю буде пристосований до потреб 
людей з інвалідністю. Передбачено зонування: зона очікування, зона для дітей, 
зони інформування та безпосереднього обслуговування замовників послуг. 
Виконання поставлених задач сприятиме покращенню якості та підвищенню 
швидкості надання адміністративних послуг населеною міста та області, а 
також забезпечить належний рівень поінформованості та обізнаності жителів 
ОТГ щодо можливостей отримання адміністративних послуг через центри 
надання адміністративних послуг у Космацькій об’єднаній територіальній 
громаді.  

Інновація полягає в застосуванні матеріалу, що є технологічним в 
монтажі і довговічним в експлуатації, що значно підвищить енергоефективність 
приміщення. 

Реальна можливість виконання проекту. За умови вчасного 
фінансування проекту результатів реально досягти протягом шести місяців (до 
грудня 2018 року). Реалізації проекту сприятиме також готовність жителів 
громади брати активну участь у реалізації проекту. 
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Мета та завдання проекту 

Основною метою даного проекту є: об'єднання відділів в одному 
приміщенні для прискорення надання якісних адміністративних послуг та 
комфортного перебування відвідувачів. 

     

 Завдання проекту 

- Здійснення заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією 
із здійснення капітального ремонту адмінприміщення Космацької сільльської 
ради по вул. Франка, 2 в с. Космач Косівського району Івано-Франківської 
області (в рамках проведення заходів з комплексного енергозбереження) 

- Інформування громадськості про хід реалізації проекту.  

 

Основні заходи проекту 

Завдання 1: 
Корегування проектно-кошторисної документації. 
Завдання 2: 
2.1. Зовнішні роботи; 
2.2. Внутрішні роботи; 
Завдання 3: 
3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ. 
3.2. Інтерв’ю голови громади про виконану роботу в місцевій газеті. 
3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової 

інформації та на сайті Космацької ОТГ. 
 

 

План-графік реалізації заходів проекту 

Тривалість проекту складатиме 6 місяців (з липня 2018 – до грудня 2018 року). 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 
  

 Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

(видатки поточні/капітальні) 
тис. грн. 

Субвенція 
Місцевий 
бюджет 

Організації-
партнери 

 Місяць 1 
Коректура проектно-кошторисної 
документації - - - 

Місяць 2 

Виготовлення дозвільної документації на 
Капітальний ремонт адмінприміщення 
Космацької сільльської ради по вул. 
Франка, 2 в с. Космач Косівського району 
Івано-Франківської області (в рамках 
проведення заходів з комплексного 
енергозбереження) 

- - - 

 Місяць 3 
Вивчення цінової політики та пропозицій 
потенційних підрядників 

- - - 
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 Місяць 3 

Підписання необхідних договорів з 
підрядними організаціями на проведення  

капітального ремонту 

- - - 

Місяць 3-6 
Зовнішні роботи 

   800,000 
- - 

Внутрішні роботи   

Місяць 3-6 

Висвітлення процесу реалізації проекту в 
ЗМІ 
Інтерв’ю голови громади про виконану 
роботу в місцевій газеті. 
Розміщення інформації про реалізацію 
проекту в засобах масової інформації та 
на сайті Космацької ОТГ. 
 

- - - 

Разом 800,000 - - 

 

 

Очікувані результати від проекту 

Наслідки проекту: 
- проведено капітальний ремонт адмінприміщення під ЦНАП; 

- підвищено безпеку життєдіяльності клієнтів і працівників ЦНАПу; 

- заощаджено бюджетні кошти, які витрачалися на енергоносії  (20%) та 
поточні ремонти, які витрачалися на енергоносії та поточні ремонти ЦНАПу; 

- створено сприятливі умови для повноцінного надання адміністративних 
послуг; 

- підвищено ефективність використання традиційних паливно-енергетичних 
ресурсів, скорочено обсяги їх споживання закладом ЦНАПу; 

- сформовано безпечне санітарно-гігієнічні умови для відвідувачів та 
працівників ЦНАПу; 

- покращено комфортне перебування у ЦНАПі; 
 

Фінансова сталість 

     Заклад фінансується з місцевого бюджету. Основними факторами 
ефективності та економічної діяльності впровадження даного проекту є: 
- скорочення витрат місцевого бюджету на енергоносії та можливість 
направляти їх на соціально-економічний розвиток; 

- поширювати та використовувати досвід капітального ремонту на інші об’єкти; 
- зменшаться витрати сільського бюджету на постійні капітальні ремонти та 
збережеться даний комплекс в структурі соціальних закладів комунальної 
інфраструктури.  
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Інстуційна сталість 

Впровадження проекту надасть можливість забезпечити постійний 
тепловий режим у ЦНАПі. Успішна реалізація проекту створить належні умови 
для отримання адміністративних послуг жителям, що мешкають на території 
ОТГ.   
 

Політична сталість 

Впроваджений проект приноситиме результати незалежно від політичної 
ситуації у селі чи країні, отже є політично сталим. Реалізація проекту матиме 
суттєвий вплив на формування нових суспільних взаємовідносин у межах 
сільської громади, розшириться поле участі громадськості у прийнятті 
важливих управлінських рішень, визначенні стратегічних напрямків 
соціального розвитку. 

 

 

4.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

 

 

№ 

з/п Найменування заходів, що 
здійснюватимуться за проектом 

За
га

ль
на

 в
ар

ті
ст

ь 
(т

ис
. г

рн
) 

Джерела фінансування, тис. 
грн. 

су
бв

ен
ці

я 

М
іс

це
ви

й 
бю

дж
ет

 

 (у
 р

аз
і 

сп
ів

ф
ін

ан
су

ва
нн

я)
  

Ін
ш

і у
ча

сн
ик

и 
пр

ое
кт

у 
(у

ра
зі

 
сп

ів
ф

ін
ан

су
ва

нн
я)

  

   1 Коректура проектно-кошторисної документації 
 

- - - - 

2 Внутрішні роботи 

800,000 800,000 

- - 

4 Зовнішні роботи 
- - 

6 Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ 
- - 

7 Інтерв’ю голови громади про виконану роботу 
в місцевій газеті - - 

8 Розміщення інформації про реалізацію проекту 
в засобах масової інформації та на сайті 
Космацької ОТГ 

- - - - 

 РАЗОМ: 800,000 800,000 - - 
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4.2. Розклад бюджету за статтями видатків 

 

№ 

з/п Назви заходів, що 
здійснюватимуться за 

проектом 

Загальна 
вартість 

(тис.грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

су
бв

ен
ці

я 

м
іс

це
ви

й 
бю

дж
ет

 (у
 р

аз
і 

сп
ів

ф
ін

ан
-

су
ва

нн
я)

 

ін
ш

і у
ча

сн
ик

и 
пр

ое
кт

у 
(у

 р
аз

і 
сп

ів
ф

ін
ан

-

су
ва

нн
я)

 

 1  Видатки споживання: - - - - 

 - - - - - 

 2 Видатки розвитку:    - 

  Капітальний ремонт 
адмінприміщення Космацької 
сільльської ради по вул. 
Франка, 2 в с. Космач 
Косівського району Івано-

Франківської області (в 
рамках проведення заходів з 
комплексного 
енергозбереження) 
КЕКВ 3132 

 

800,000 800,000 - - 

 РАЗОМ: 800,000 800,000 - - 

 

4.3. Очікувані джерела фінансування 

 

№ 

з/п 

Джерела фінансування 

Сума 

 (тис. грн.) 

Частка у % від 
загального обсягу 

фінансування проекту 

1 Фінансування за рахунок коштів 
субвенції  

800,000 100 

2 Фінансування з місцевого бюджету (у 
разі наявності) 

0,000 0,00 

3 Фінансування за рахунок коштів 
інших учасників проекту 

0,000 0,00 

  Загальний обсяг фінансування 800,000 0 
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4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

                                         
 

1. Проектно-кошторисна документація, яка була виготовлена ТОВ “Відділ 
капітального будівництва” за кошти місцевого бюджету у 2017 році. Дана 
документація затверджена КП Івано-Франківської обласної ради «Про-

Експерт» № 09-353-17 від 12 червня 2017р. Проте, відбувається 
корегування проектно-кошторисної документації, так як проект являється 
перехідним, вносяться зміни, очікується експертний висновок;  

2. Копія експертного звіту щодо розгляду коректури кошторисної частини 
проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт 
адмінприміщення Космацької сільльської ради по вул. Франка, 2 в с. 
Космач Косівського району Івано-Франківської області (в рамках 
проведення заходів з комплексного енергозбереження)». 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 Учасник  
Повна офіційна назва 
організації-партнера 

Космацька сільська рада об’єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано-Франківської області 

Місце розташування 

 

вул. Шевченка, 4, село Космач Космацької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

Франківської області 
Юридичний статус Орган місцевого самоврядування 

Офіційна адреса 

 

вул. Шевченка, 4, село Космач Космацької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

Франківської області 
Контактна особа Бербеничук Дмитро Дмитрович 

Телефон 0975256162 

Факс  

Адреса електронної пошти s_rada.kos@ukr.net 

Кількість  штатних 

співробітників (постійних та 

тимчасових) 

35 
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6. ДОДАТКИ 

1. Копія рішення Космацької сільської ради ОТГ №102-13/2018 від 

11.05.2018 року «Про затвердження плану соціально-економічного 
розвитку Космацької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»; 

2. Копія Плану соціально-економічного розвитку Космацької об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік; 

3. Копія Переліку проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році в                                                                    
Космацькій  об’єднаній територіальній громаді; 

4. Проектно-кошторисна документація, яка була виготовлена ТОВ “Відділ 
капітального будівництва” за кошти місцевого бюджету у 2017 році. Дана 
документація затверджена КП Івано-Франківської обласної ради «Про-

Експерт» № 09-353-17 від 12 червня 2017р. Проте, відбувається 
корегування проектно-кошторисної документації, так як проект являється 
перехідним, вносяться зміни, очікується експертний висновок; 

(дасилається протягом 5 робочих днів після отримання)  
5. Копія експертного звіту щодо розгляду коректури кошторисної частини 

проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт 
адмінприміщення Космацької сільльської ради по вул. Франка, 2 в с. 
Космач Косівського району Івано-Франківської області (в рамках 
проведення заходів з комплексного енергозбереження)»  

(надсилається протягом 5 робочих днів після отримання); 
6. Довідка про форму власності об’єкта; 

7. Енергетичний паспорт. 

 

 

 

 

          Голова Космацької 
          сільської ради ОТГ                                         Бербеничук Д.Д. 


