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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства 
України   
05.04.2016 року № 82 

 

 

Проектна заявка на проект, який може реалізовуватися за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 

 

 

1. Зміст проектної заявки  с. 2 

2. Загальна характеристика проектної заявки с. 3 

3. Проект с. 4 

3.1. Анотація проекту с. 4 

3.2. Детальний опис проекту с. 6 

    Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с. 6 

    Мета та завдання проекту с. 7 

    Основні заходи проекту с. 8 

    План-графік реалізації заходів проекту с. 9 

    Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації 
проекту  

с. 9 

4.  Бюджет проекту с. 11 

4.1. Загальний бюджет проекту с. 10-11 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 10 

4.3. Очікувані джерела фінансування с. 11 

4.4. Розрахунок вартості проекту с. 11 

5. Інформація про учасників реалізації проекту  с. 11 

6. Додатки с. 12 
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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 Прокуравської ЗОШ І-
ІІ ст. Космацької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Косівського району 
Івано-Франківської області (в межах заходів 
комплексного енергозбереження), в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

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 
відповідає проект 

2.2.2. Реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт, приміщень закладів 
освіти; 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 Мета: створення належних умов для 

перебування учнів, вчителів та персоналу. 

Завдання: здійснення капітального ремонту 
згідно ПКД (ремонт фасаду)  

Кількість населення, на яке поширюватиметься 
проект  

510  осіб 

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

З червня 2018 – до грудня 2018 року 

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад (далі - 
субвенція), тис. грн. 

387,000 

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

- 

Назва населених пунктів, у яких реалізується проект с. Брустурів 

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 

Космацький сільський голова  
об’єднаної територіальної громади       _____________       Д.Д.Бербеничук  
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III. ПРОЕКТ 

3.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

 

Назва проекту 

Капітальний ремонт Прокуравської ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження), в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 

Актуальність проекту 

Актуальність проекту обумовлена низькою інвестиційною 
привабливістю населених пунктів громади, недостатніми обсягами доходів 
сільського бюджету,  слабким розвитком громадського суспільства, 
необхідністю вирішення питань зі створенням комфортних умов перебування 
громадян у комунальних установах. Забезпеченні прав дітей на доступність 
здобуття дошкільної освіти, збереженні та зміцненні фізичного, психічного і 
духовного здоров’я дитини, створенні комфортних умов роботи шкільного 
закладу. І саме, проведення капітального ремонту шкільного навчального 
закладу, створення  належних умов для його функціонування, покращення 
внутрішнього і зовнішнього вигляду сприятиме комфортному перебуванню у 
освітньому закладі та якісному наданню начальних послуг.  

 

Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект 

Основна проблема полягає в наявності незадовільних умов 
перебування дітей, вчителів, персоналу в шкільному навчальному закладі 
села Прокурава. Все це зумовлює невдоволеність батьків. Висока 
енергозатратність закладу та витрати на ремонти не дозволяють вирішувати 
інші соціальні питання. Це серед іншого призводить до енергозатратності та, 
як наслідок, значних коштів на утримання будівлі. 

  

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  
навчальному закладі; 

- забезпечення ефективного використання матеріалів для опалення 
будівлі;  

- зниження рівня захворювання серед учнів, вчителів та персоналу; 
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- 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 кінця 2018 року). 

 

Перелік заходів проекту  
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
2. Проведення ремонтних робіт згідно ПКД: 

2.7. Інші роботи. 
3. Інформаційно-просвітницька діяльність: 
3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ. 
3.2. Інтерв’ю голови громади про виконану роботу для ЗМІ. 
3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової 

інформації та на сайті Космацької ОТГ. 
 

Очікувані результати проекту 

- проведено капітальний ремонт Прокуравської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- підвищено ефективність використання традиційних паливно-

енергетичних ресурсів, скорочено обсяги їх споживання закладом ; 
- заощаджено бюджетні кошти, які витрачалися на енергоносії та поточні 

ремонти закладу; 

- сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування учнів, 
вчителів та персоналу. 

 

Цільові групи проекту:  
Учні (131 особа); 

Вчителі (22 особи); 
Батьки (260 осіб) 
Населення села Прокурава (1260 осіб). 
 

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

Для успішної реалізації проекту і виконання всіх запланованих заходів 
необхідне фінансування в розмірі 387,000 тис. грн за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 
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3.2. 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.  

Прокурава – село в Косівському районі Івано-Франківської області, на 
території, якого знаходиться навчальний заклад. Тут навчається 131 учень. 
Працюють 22 вчителів та 8 осіб техперсоналу. Школа працює з початку 70-х 
років, що є причиною незадовільного фізичного стану навчального закладу.  

 

Детальний опис проблеми, на вирішення якої розроблено проект 

На території Космацької об’єднаної територіальної громади є 8 

навчальних закладів. Один з яких Прокуравська ЗОШ І-ІІ ступенів Проте 
фасад та зовнішній стан навчального закладу знаходиться в незадовільному 

стані. Це серед іншого призводить до енергозатратності та, як наслідок, 
значних коштів на утримання будівлі.  

В рамках заходів комплексного енергозбереження, що передбачається 
даним проектом, планується проведення капітального ремонту фасаду 
будівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів з метою комплексного 
енергозбереження. Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на проведення робіт по капітальному ремонту шкільного 
закладу. 

Проведення капітального ремонту Прокуравської ЗОШ І-ІІступенів 

дасть змогу покращити умови перебування учнів, вчителів та персоналу, а 
також скоротити витрати на енергоресурси на утримання будівлі. 
 

Соціально-економічні аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб: 

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

- створення належних санітарно-гігієнічних та побутових умов у  
навчальному закладі; 

- забезпечення ефективного використання матеріалів для опалення 
будівлі; 

- створення належних умов для перебування в навчальному закладі; 
- 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. 
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Відповідність проекту заходам, визначених Планом соціально-

економічного розвитку ОТГ: 
Проект «Капітальний ремонт Прокуравської ЗОШ І-ІІ ст. Космацької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження), в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації» визначений Планом 

соціально-економічного розвитку Космацької об’єднаної територіальної 
громади затвердженим рішенням сесії від 11 травня 2018 №102-13/2018  

 

Цільові групи, на які спрямовано проект: 
Учні (131 особа); 

Вчителі (22 особи); 
Батьки (260 осіб) 
Населення села Прокурава (1260 осіб). 
 

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним 
цільовим групам: 

- створення сприятливих умов для перебування учнів, вчителів та 
персоналу; 

- вирішення проблеми енергозбереження; 
- покращення іміджу для Космацької ОТГ. 

 

Інноваційність проекту  

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

Мета та завдання проекту  
 

Мета проекту: 
- створення належних умов для перебування учнів, вчителів та 

персоналу. 
Завдання проекту:  

- Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
- здійснення капітального ремонту згідно ПКД; 
- Інформування громадськості про хід реалізації проекту. 

 

Реалізація запланованих у проекті заходів має економічний та соціальний 
аспект. 
Економічний аспект – реалізація даного проекту дозволить збільшити 
експлуатаційний термін навчального закладу; підвищити енергоефективність 
та покращити температурний режим; знизити витрати на електроенергію та 
теплозабезпечення. 
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Соціальний аспект – здійснення проекту дозволить забезпечити достойний 
рівень комфортності для проживання вчителів та їхніх сімей та сприятиме 
залученню молодих фахівців у сільську місцевість.  

 

Основні заходи проекту  
 

Опис заходів проекту: 
Для досягнення мети заплановано проведення наступних заходів: 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
2. Проведення ремонтних робіт згідно ПКД: 

2.7. Інші роботи. 
3. Інформаційно-просвітницька діяльність: 
3.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ. 
3.2. Інтерв’ю голови громади про виконану роботу для ЗМІ. 
3.3. Розміщення інформації про реалізацію проекту в засобах масової 

інформації та на сайті Космацької ОТГ. 
 

Проект «Капітальний ремонт Прокуравської ЗОШ І-ІІ ст. Космацької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

Франківської області (в межах заходів комплексного енергозбереження), в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації» розроблений у 
відповідності до діючих норм, державних стандартів і забезпечує охорону 
навколишнього природного середовища, вибухову і пожежну безпеку будівлі 
при дотримання передбачених проектом заходів та умов експлуатації.  
 

Внутрішній моніторинг, оцінювання та громадська оцінка: 

 Засідання робочої групи проекту з розглядом поточного стану справ 
(двічі в місяць); 

 Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ та на сайті Космацької 
ОТГ. 

Фінансовий моніторинг реалізації проекту здійснюватиме відділ фінансів 
Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади. 
 

Команда, що буде здійснювати реалізацію проекту, за функціями (всього 
3 особи): 

1) керівник проекту – здійснює загальне керівництво проектом; 
2) заступник керівника проекту – зв’язки з громадськістю; 
3) бухгалтер проекту – головний бухгалтер сільської ради – здійснює 

підготовку документів для проведення фінансових операцій проекту, 
веде і контролює бюджет проекту. 
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Опис впливу реалізації проекту на навколишнє природне середовище: 

Заплановані роботи з капітального ремонту Прокуравської ЗОШ І-ІІ 
ступенів із застосуванням енергозберігаючих технологій в санітарно-

гігієнічному відношенні не погіршує стан навколишнього природного 
середовища і умов проживання населення. 
 

План-графік реалізації заходів проекту 

Тривалість проекту складатиме 6 місяців (з червня 2018 – до листопада 2018 

року). 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 
  

 Коротка назва заходу 

Джерела фінансування 

(видатки поточні/капітальні) 
тис. грн. 

Субвенція 
Місцевий 
бюджет 

Організації-
партнери 

Місяць 1 
Виготовлення проекно-кошторисної 
документації 14,690 - - 

Місяць 2-6 
Здійснення заходів згідно ПКД 387,000 - - 

Інші роботи - - - 

Місяць 1-6 

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

- - - 

Разом 387,000 - - 

 

 

Очікувані результати 

Реалізація проекту дозволить досягти таких кількісних та якісних показників: 
- відремонтовано фасад Прокуравської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- зменшено витрат бюджету на оплату енергоносіїв, 
- створено належні умови для перебування учнів, вчителів та персоналу. 

До короткострокових результатів можна віднести покращення стану 
будівлі та припинення її руйнування. 

Перспективні результати цього проекту є створення умов для 
залучення фахівців для навчання дітей. 

 

Фінансова сталість 

Подальша діяльність після завершення проекту буде фінансуватися за 
рахунок коштів місцевого бюджету та залучених позабюджетних коштів. 

 

Інституційна сталість 

Реалізація проекту сприятиме розвитку інфраструктури села. Після 
завершення проекту громада й надалі буде надавати приміщення для 
проживання вчителів, але вже у впорядкованій будівлі відповідно до 
належних житлових умов. 
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Політична сталість 

Реалізація проекту призведе до забезпечення виконання Програми 
економічного і соціального розвитку та культурного розвитку села, 
підвищить довіру громадськості до влади та матиме суттєвий вплив на 
формування нових суспільних відносин у межах сільської громади. 

 

 

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 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації - - - - 

2 Проведення ремонтних робіт 
387,000 387,000 

- - 

3 Висвітлення процесу реалізації проекту - - - - 

 РАЗОМ: 387,000 387,000 - - 

 

                            4.2. Розклад бюджету за статтями видатків 

 

№ 

з/п Назви заходів, що 
здійснюватимуться за 

проектом 

Загальна 
вартість 

(тис.грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

С
уб

ве
нц

ія
 

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: - - - - 

2.1. Капітальні видатки 387,000 387,000 - - 

2.1.1. Капітальний ремонт інших 
об’єктів (3132) 387,000 387,000 - - 

РАЗОМ 387,000 387,000 - - 
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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  387,000 100% 

2 Фінансування з місцевого бюджету (у 
разі наявності) - - 

3 Фінансування за рахунок коштів 
інших учасників проекту 

- - 

  Загальний обсяг фінансування 387,000 - 

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

1. Локальний кошторис та зведений кошторисний розрахунок, 
виготовлені ТОВ «Відділ капітального будівництва», додається 

протягом 5 робочих днів після отримання. 

 

 

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 

 

с.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 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 та культурного розвитку міської 
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. Копія  проектно-кошторисної документації, яка виготовлена ТОВ 
“Відділ капітального будівництва”;  

5. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом «Капітальний ремонт Прокуравської 
ЗОШ І-ІІ ст. Космацької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Косівського району Івано-Франківської області (в межах 
заходів комплексного енергозбереження), в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації». 

6. Довідка про форму власності об’єкта. 

7. Енергетичний паспорт. (додається протягом 5 робочх днів після 
отримання) 

 

 

Космацький сільський голова  
об’єднаної територіальної громади       _____________       Д.Д.Бербеничук 

                                                        (підпис)                             

 


