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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово - 

комунального господарства України 
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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 доріжок біля 
адмінбудинку Космацької сільської 
ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в 
с. Космач, Косівського району, Івано-

Франківської області 
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  

2.1.3. Поточний та капітальний ремонт 
доріг комунальної власності;  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 

Будівництво, реконструкція, ремонт та 
утримання доріг місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах, а також 
капітальний та поточний ремонт 
вулиць та доріг населених пунктів та 
інших доріг,які є складовими 
автомобільних доріг державного 
значення (як співфінансування на 
договірних засадах). 

Мета та завдання проекту 

Мета проекту: 

- Забезпечення якісного та безпечного 
пішохідного сполучення для жителів 
с. Космач  

Завдання: 
- Капітальний ремонт доріжок біля 
адмінбудинку Космацької сільської 
ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в 
с. Космач 

Кількість населення, на яке 
поширюватиметься проект  9046 

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

 

З червня 2018р.  
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по грудень 2018р. 
Очікуваний обсяг фінансування проекту 
за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад (далі - субвенція), 

тис. грн. 

110,600 

Обсяг можливого співфінансування 
проекту з державного бюджету 
відповідно до Програми 311 10 20 
«Розвиток та утримання автомобільних 
доріг загального користування», тис. грн. 

- 

Назва населених пунктів, у яких 
реалізується проект 

с.Космач, Космацької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади  

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 
заявника 

Бербеничук Дмитро Дмитрович 

 

Телефон, факс, e-mail заявника  03478-5-77-21, s_rada.kos@ukr.net 

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

Голова Космацької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади – 

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 

                               (підпис)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxx.xxx@xxx.xxx
mailto:xxxxxx.xxx@xxx.xxx
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3. ПРОЕКТ 

3.1. Анотація проекту 

Назва проекту: 

Капітальний ремонт доріжок біля адмінбудинку Космацької сільської ради 
ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. Космач, Косівського району, Івано-

Франківської області 
Актуальність проекту: 

Актуальність проекту обумовлена необхідністю забезпечення 

безперешкодного руху пішоходів. Для цього передбачено проведення 
капітального ремонту ремонту доріжок біля адмінбудинку Космацької 
сільської ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. Космач, Косівського 
району, Івано-Франківської області. 
 

Основна проблема проекту:  
Основною проблемою є – аварійний стан тротуарної доріжки по вул. 

Т.Г. Шевченка в с. Космач. Стан доріжки на ділянці незадовільний, 
доріжка має значні дефекти. Зруйноване і дуже пошкоджене існуюче 
покриття, відсутній поперечний профіль на проїзній частині. 
Незадовільний стан доріжки ускладнює рух пішоходів. 

 

Інноваційна складова: 
Інноваційна складова даного проекту міститься насамперед у 

проектному підході до вирішення проблем та задоволенні потреб жителів 
с.Космач Космацької сільської ради ОТГ.  

 

Соціально-економічна спрямованість та реальна можливість 
його виконання:  

Тротуарна доріжка комунального значення по вул. Т.Г. Шевченка 
біля адмінбудинку є пішохідною артерією Космацької сільської ради ОТГ. 
Соціальною ідеєю проекту є те, що капітальний ремонт тротуарної 
доріжки, яка в силу свого розташування дуже часто здійснює роль 
формального та неформального місця збору громадян, буде сприяти 
демократичному розвитку спільноти. Залучення громади до вирішення 
існуючої проблеми сприятиме згуртованості як у самій громаді, так і 
громади із місцевою владою. Так як тротуарна доріжка є однією з 
головних, то люди постійно тут присутні: це надає шанс владі делегувати 
повноваження громадянам, які мають можливості, в силу роботи або місця 
проживання, та готові контролювати процес капітального ремонту 

тротуарної доріжки біля адмінбудинку Космацької сільської ради ОТГ.  

Економічна спрямованість полягає у збільшенні кількості відвідувачів, 

зменшенні витрат на ремонт та утримання доріг комунальної власності, 
підвищення інвестиційної привабливості краю. Капітальний ремонт 

тротуарної доріжки дозволить покращення пересування по ній. 
Капітальний ремонт надасть можливість безперешкодно та безпечно 
пересуватися жителям та гостям с. Космач. 
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Основні заходи проекту: 
      інформування представників громад, преси; 
 капітальний ремонт доріжок біля адмінбудинку Космацької сільської 
ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. Космач; 

 

Очікувані результати  проекту: 
- відремонтовано тротуарну доріжку; 
- забезпечення умов безпечного пішохідного руху жителів та гостей 

населеного пункту. 

 

Цільові групи проекту: 
- жителі Кочсацької ОТГ; 

- гості громади. 

кількість людей, що буде користуватися дорогою, становитиме понад 
9046 осіб. 
 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його 
фінансування: 
- 110,620 тис. грн. – кошти державного бюджету (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад); 

 

 

3.2. Детальний опис проекту 

Опис проблеми, на вирішення  якої спрямовано проект 

 

Космацька сільська рада об’єднаної територіальної громади, 
Косівського району Івано-Франківської області включає в себе три 
населені пункти – Брустурів, Космач, Прокурава. Кількість населення 
сільської ради - 9046 людей.  

Село Космач є центром Космацької об’єднаної територіальної 
громади.  

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.  

Основні проблеми села Космач відображені в  Плані соціально-

економічного розвитку Космацької об’єднаної територіальної громади, 
який затверджений рішенням сесії Космацької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади від 11 травня 2018 №102-13/2018. 

В результаті реалізації проекту  буде створено умови для безпечного 
руху пішоходів по тротуарній доріжці комунального значення в  
с. Космач. 
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Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми  
у проектний спосіб: 

 

Соціальний – залучення громади до вирішення існуючої проблеми 
сприятиме згуртованості, як у самій громаді, так і громади із місцевою 
владою. Так як доріжка є однією з головних, то люди постійно тут 
присутні: це надає шанс владі делегувати повноваження громадянам, які 
мають можливості, в силу роботи або місця проживання, та готові 
контролювати процес поточного ремонту вулиці.  

 

Економічний – покращення стану тротуарної доріжки дозволить 
збільшити кількість пішоходів. Капітальний ремонт надасть можливість 
продовжити рух вздовж доріжки, що також матиме позитивний вплив на 
гостей та жителів села. 

 

Підстави для визначення цільових груп та заходів: 
           Поданий до розгляду проект є невід’ємною частиною Плану 

соціально-економічного розвитку Космацької об’єднаної територіальної 
громади. Визначення пріоритетом капітального ремонту тротуарної 
доріжки по вул. Т.Г. Шевченка, 4  в с.Космач. 

 

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним  
цільовим групам:  

- забезпечення жителям с. Космач Космацької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади відмінного пішохідного сполучення із 
об’єктами, що розташовані на території населеного пункту; 

-  забезпечення умов безпечного руху по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в 
с.Космач. 

 

Мета та завдання проекту 

Проектом передбачено капітальний ремонт доріжок біля 
адмінбудинку Космацької сільської ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. 
Космач, Косівського району, Івано-Франківської області.  

 

Мета проекту: 
- Забезпечення якісного та безпечного пішохідного сполучення для 

жителів Космацької ОТГ.  
 

Завдання: 
- Капітальний ремонт доріжок біля адмінбудинку Космацької 

сільської ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. Космач, Косівського 
району, Івано-Франківської області. 
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Основні заходи проекту 

Інформування представників громад, преси, влади шляхом розсилок, 
конференції, загальних зборів тощо. Оскільки інформаційна складова 
процесу підтримки об’єднаних громад є надзвичайно важлива. Вдало 
проведені заходи в рамках проектів, що фінансуватимуться за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, дозволить сформувати 
позитивне відношення до процесу децентралізації як і  у громадськості, що 
входить до складу об’єднаної громади, так і у інших громад, що не 
пройшли об’єднання. Окрім того, реалізація даного проекту дозволить 
активізувати громади, оскільки жителі зможуть переконатися, що влада 
звертає увагу на найважливіші їхні проблеми і намагається їх оперативно 
вирішити, що власне підвищить авторитет влади. Діяльність в рамках 
проекту обов’язково буде оприлюднюватись на сайті Космацької сільської 
ради ОТГ та у інших засобах масової інформації. 

 

Основні заходи проекту: 
 інформування представників громад, преси; 
 капітальний ремонт доріжок біля адмінбудинку Космацької сільської 
ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. Космач, Косівського району, Івано-

Франківської області 
                               

План-графік реалізації заходів проекту. 
Тривалість проекту складатиме 6 місяців (з червня 2019 по листопад 

2018року). 
 

  

Тривалість 

    заходу 

 

 

 

З а х і д 

 

Джерела та обсяги фінансування, 
тис. грн. 

   

Кошти 

субвенції 
 

  

Бюджет 

    МС* 

  

Кошти 

    КП* 

 

Інші 
партнери 

 

Місяць 1 Інформування представників громад, 
преси; - - - - 

Місяць 1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації  - -  - 

Місяць 2-6 Капітальний ремонт доріжок біля 
адмінбудинку Космацької сільської 
ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. 
Космач, Косівського району, Івано-

Франківської області 
 

110,600 - - - 

РАЗОМ 
110,600 - - - 
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Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту: 

- установлено бортових каменів бетонних і залізобетонних – 205м; 
- установлено бетонних поребриків – 39 м; 
- улаштовано основи під тротуари із щебеню – 386 м; 
- улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення –
 386 м кв. 
 

а) фінансова сталість проекту: зменшення витрат на утримання та 
ремонт тротуарних доріжок комунальної власності. 

б) інституційна сталість. Даний проект враховує інтереси людей, 
які проживають на території Космацької сільської ради ОТГ.  Реалізація 
проекту приведе до значних якісних змін в інфраструктурі Космацької 
сільської ради ОТГ. 

 в) політична сталість. Реалізація проекту приведе до зміцнення  
партнерських стосунків між органами місцевого самоврядування, 
активістами громади та місцевими підприємцями. Втілення проекту 
спільними зусиллями сприятиме розвитку партисипативної демократії. 
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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 

співфінансу
-вання) 

інші 
учасники 
проекту  
(у разі 

співфінансу
-вання)  

1 Інформування представників 
громад, преси 

- - - - 

2 Виготовлення проектної 
документації - - - - 

3 Капітальний ремонт доріжок 
біля адмінбудинку Космацької 
сільської ради ОТГ по вул. Т.Г. 
Шевченка, 4 в с. Космач, 
Косівського району, Івано-

Франківської області 

110,600 110,600 - - 

РАЗОМ: 110,600 110,600 - - 

 

 

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: 110,600 110,600 - - 

2.1. Капітальні видатки 110,600 110,600 - - 

2.1.1. Капітальний ремонт інших 
об’єктів (3132) 110,600 110,600 - - 

РАЗОМ 110,600 110,600   
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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 110,600 100 

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

3 Фінансування за рахунок коштів інших учасників 
проекту 

- - 

 Загальний обсяг фінансування 110,600 100 

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

 

Кошторисний розрахунок Капітальний ремонт доріжок біля 
адмінбудинку Космацької сільської ради ОТГ по вул. Т.Г. Шевченка, 4 в с. 
Космач, Косівського району, Івано-Франківської області додається. 

 

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 

 

 

mailto:xxxxxx.xxx@xxx.xxx
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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; 
5. Довідка про форму власності. 

 

 

    Голова Космацької  
      сільської ради ОТГ               __________          Бербеничук Д.Д. 

                                                         

 


