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Перелік скорочень 

 
Стратегія-2020 – Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

АПК – агропромисловий комплекс. 

АРР – агенція регіонального розвитку.  

АТО – антитерористична операція 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ВРП - валовий регіональний продукт 

ВДВ – валова додана вартість. 

ДФРР - Державний фонд регіонального розвитку. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЗУ – Закон України. 

МСБ – малий та середній бізнес. 

МТД – міжнародна технічна допомога. 

МРГ – Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

УФСІ – "Український фонд соціальних інвестицій" 

НУО – неурядова організація. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ОМС – органи місцевого самоврядування. 

ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 

РДА – районна державна адміністрація. 
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1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації 

Стратегії-2020 

 

Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року: 

охоплює ключові напрями розвитку Кіровоградщини; 

враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-

економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його сучасних 

проблем. 

Процес розробки Стратегії-2020 був колективною роботою різних 

суб‟єктів регіонального розвитку у рамках груп регіональних експертів та 

дозволив залучити понад сто осіб із різних секторів суспільства, представників 

провідних підприємств базових галузей, суб‟єктів малого та середнього бізнесу, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, тощо. 

Соціально-економічний стан розвитку регіону свідчить про те, що 

незважаючи на наявний економічний потенціал, ситуація за окремими 

показниками людського розвитку в області є складною.   

Стратегію-2020 побудовано у вигляді системи стратегічних цілей та 

напрямів розвитку. Стратегічні цілі виходять зі стратегічної мети й спрямовані 

на втілення стратегічного бачення  Кіровоградщини у 2020 році.  
 

 

Кіровоградська  область у 2020 році: 

це регіон, який відроджує та підвищує економічний потенціал міст і 

сільських територій; підвищує життєздатність територіальних громад на 

основі інноваційних моделей місцевого самоврядування; є екологічно 

безпечним регіоном зі сприятливими, комфортними та безпечними 

умовами для життєдіяльності людини незалежно від місця її проживання. 

 
 

Метою Стратегії-2020 є підвищення добробуту населення області 

шляхом досягнення сталого соціально-економічного розвитку та здійснення 

реформ в економічній та соціальній сферах, використання і реалізації 

конкурентних переваг регіону, подальшого розвитку міжнародної співпраці та 

міжрегіональної кооперації. 

Стратегія-2020 буде реалізована у два етапи: 2015-2017 роки і  

2018-2020 роки.  

Перший етап, передбачений у Плані заходів із реалізації Стратегії-2020 

на 2015-2017 роки (далі - План реалізації), представляє перший комплекс 

програм і проектів, які спрямовані на досягнення стратегічних і операційних 

цілей Стратегії-2020 у середньостроковій перспективі, з визначеними засобами 

реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження. 

Підготовка Плану реалізації проводилася відповідно до цілей, 

поставлених у Стратегії-2020, та з огляду на існуючі і передбачувані 

можливості розвитку та виклики.  
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Інтеграційні цілі (програми) 

1. Підвищення рівня 

ефективності 

використання 

економічного потенціалу 

області: 

2. Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція і просторовий 

розвиток: 

3. Запровадження сучасних 

моделей та успішних 

практик управління та 

формування 

інфраструктури: 

 

Стратегічні напрями  

1.А. Розвиток 

інноваційного та 

конкурентного 

виробничого сектору 

області 

2.А. Розвиток 

транспортно-транзитного 

потенціалу 

3.А.Вдосконалення системи 

регіонального управління 
 

1.В. Зростання 

конкурентоспроможності 

аграрного сектору 

 

2.В. Розвиток сучасної 

індустрії послуг як основи 

постіндустріального 

поступу  

-  

1.С.  Розвиток сільських 

територій та розбудова 

соціальної 

інфраструктури 

2.С. Забезпечення 

комфортного та 

безпечного життєвого 

середовища для людини 

незалежно від місця її 

проживання. 

  

1.D. Підвищення ролі та 

функціональних 

можливостей міст  у 

подальшому розвитку 

області 

 -  

 

До процесу мобілізації проектних ідей стосовно регіонального розвитку 

залучено широку групу представників зацікавлених сторін.   

Під час формування Плану реалізації опрацьовувались можливі джерела 

фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: 

державний та місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної 

технічної допомоги, приватні інвестиції, кошти населення тощо. 

План реалізації розроблений так, щоб забезпечити узгодження зі 

стратегічними цілями Стратегії-2020, Державної стратегії регіонального 

розвитку України на період до 2020 року та іншими важливими аспектами 

розвитку. 

Програми Плану реалізації повністю співпадають зі стратегічними цілями 

Стратегії-2020: 

1. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

області 

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 

3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та 

формування інфраструктури.  

 

Розробка Стратегії-2020 і Плану реалізації є важливим досягненням 

процесу стратегічного планування розвитку області. Окрім відповідальності за 
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здійснення Стратегії-2020, зацікавлені суб„єкти регіонального розвитку також 

братимуть участь у процесі перегляду та оновлення Плану реалізації, який 

потрібно провести у 2017 році перед наступним етапом реалізації Стратегії-

2020. 

Перегляд і оновлення Плану реалізації слід робити для оцінки 

результатів, досягнутих за цей час, а також для постановки цілей реалізації на 

наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених 

ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області. 

Під час підготовки Плану реалізації було взято до уваги такі фактори: 

1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів 

планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до 

практики Європейського Союзу, викладеної у Стратегії реформ - 2020.  

2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України на 

період до 2020 року, прийнято ЗУ "Про засади державної регіональної 

політики", а відтак виникла необхідність подальшого перегляду регіональних 

стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою 

державною стратегією щодо регіонального розвитку. 

3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть 

бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які 

для цього можуть бути залучені. 

4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, 

що пропонуються у Плані реалізації, для досягнення стратегічних цілей, 

визначених у Стратегії - 2020. 
 

Часові рамки Плану реалізації – три роки. У той час як стратегічні цілі, 

операційні цілі і заходи розроблено на тривалий термін, програми і напрями 

цього Плану реалізації представляють собою втручання із середньостроковою 

перспективою, яке реалізується проектами розвитку.  

Під час процесу підготовки Плану реалізації застосовувалися 

методологічні підходи та інструменти для стратегічного і операційного 

планування, що застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням особливостей 

України та регіону.  

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер 

втручання, передбачали:  

1. Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та 

на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, 

організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених 

сторін. 

2. Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної 

згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку 

спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а 

також захист від спроб окремих суб‟єктів розвитку задовольнити лише власні 

інтереси. 
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3. Сталість – результат застосування уставлених принципів і 

методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і 

операційних елементів (цілей, заходів, програм). 

4. Інтеграцію – досягнуто завдяки широкій участі усіх зацікавлених 

сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку 

спільних заходів. 

5. Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань 

(проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних 

ресурсів. 

6. Узгодженість, ієрархію та взаємопов‟язаність – передбачення у 

планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня 

з можливою більшою конкретизацією. 

 

Інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого 

Планом реалізації, є запровадження проектного підходу для досягнення 

результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та 

реалізації проектів. 

Виконання Плану реалізації відбуватиметься на основі реалізації проектів 

регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є складовою частиною цього 

плану. 

Під час підготовки програмних документів таких, як щорічна програма 

економічного і соціального розвитку області, обласні цільові програми, 

необхідно враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що 

передбачені цими документами, через проекти регіонального розвитку, 

визначені у Плані реалізації. 

План реалізації націлений на використання основних економічних 

можливостей, наявних в області, але також враховує оптимальні способи 

сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з 

урахуванням збереження природних, культурних та історичних ресурсів і 

надбань. 

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають  

призводити до зменшення дисбалансів розвитку районів області та сприяти 

стимулюванню різних форм співробітництва територіальних громад.  
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 2. Структура інтеграційних цілей, стратегічних напрямів та пріоритетів Стратегії розвитку Кіровоградської області 

на період до 2020 року: 
Інтеграційні  

цілі 

Стратегічні 

напрями 

Стратегічні пріоритети 

І. Підвищення 

рівня ефективності 

використання  

економічного 

потенціалу області 

1.А. Розвиток 

інноваційного та 

конкурентного 

виробничого 

сектору області: 

1. Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й 

зовнішніх ринках 

2. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази області 

3. Підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості, розвиток коопераційних зв‟язків та 

мережевого співробітництва в галузі 

4. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів 

5. Підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва 

високотехнологічної продукції машинобудування, приладобудування та харчової промисловості 

6. Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та 

розвиток "зеленої економіки" 

1.В. Зростання 

конкуренто-

спроможності 

аграрного сектору: 

 

1. Підвищення доданої  вартості в аграрній сфері 

2. Розвиток рослинництва як основи продовольчої безпеки регіону 

3. Розвиток тваринницької галузі 

4. Розвиток інфраструктури аграрного ринку 

5. Екологічне поліпшення агроландшафтів та розвиток органічного виробництва 

 

1.С.  Розвиток 

сільських 

територій та 

розбудова 

соціальної 

інфраструктури: 

 

1. Розвиток аграрного бізнесу, підприємств виробничої галузі та сфери послуг 

2. Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням 

3.Розвиток соціальної інфраструктури  села 

1.D. Підвищення 

ролі та 

функціональних 

можливостей міст  

у подальшому 

розвитку області: 

1. Розвиток інфраструктури міст 

2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку. 
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Інтеграційні  

цілі 

Стратегічні 

напрями 

Стратегічні пріоритети 

ІІ. Територіальна 

соціально-

економічна 

інтеграція і 

просторовий 

розвиток: 

2.А. Розвиток 

транспортно-

транзитного 

потенціалу: 

1. Розвиток автомобільного транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

2. Розширення сфери послуг міського електротранспорту 

3. Розвиток залізничного транспорту 

4. Розвиток авіаційного транспорту, 

5. Розвиток річкового транспорту 

6. Реалізація транзитного потенціалу 

2.В. Розвиток 

сучасної індустрії 

послуг, як основи 

постіндустріаль-

ного поступу: 

1. Надання якісних житлово-комунальних послуг 

2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

3. Збереження  культурної спадщини 

4. Розвиток регіонального ринку інформаційних і комунікаційних послуг 

5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні 

6.Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних територій 

2.С. Забезпечення 

комфортного та 

безпечного 

життєвого 

середовища для 

людини незалежно 

від місця її 

проживання: 

1. Послаблення негативних демографічних тенденцій 

2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих 

3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею.  

4. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення 

5. Завершення реформування системи охорони здоров‟я 

6. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках 

7. Створення умов для розв‟язання нагальних проблем  переселенців 

ІІІ. Запровадження 

сучасних моделей 

та успішних 

практик 

управління та 

формування 

інфраструктури: 

3.А.Вдосконалення 

системи 

регіонального 

управління 

1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою  

2. Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 

3. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики 

4. Удосконалення системи надання публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. 
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3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії-2020 
 

3.1. Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання 

економічного потенціалу області 
 

Стан та проблеми 
 

Кіровоградська область характеризується мало диверсифікованою 

економікою і має виражений сільськогосподарський тип економіки.   

Структура сільськогосподарського виробництва області за                              

1990-2014 роки суттєво змінилась в бік збільшення питомої ваги рослинництва, 

переважно зерновиробництва: зокрема, рослинництво 1990 рік - 54,4%, 2014 рік 

- 82,3%.  

Така зміна є характерною для всієї сільськогосподарської галузі України, 

проте в Кіровоградській області вона може мати більш негативні наслідки для 

зернового господарства у контексті зміни кон‟юнктури на світових ринках, 

зміни клімату та пришвидшеної ерозії земель.  

Сільськогосподарські підприємства переважно спеціалізуються на 

виробництві зернових і зернобобових культур та соняшнику, тоді, як 

господарства населення - на вирощуванні картоплі, овочів, плодів та ягід (до                

97% від загального обсягу виробництва в області). 

Збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва потребує: 

впровадження нових технологій і взаємовідносин між виробниками, 

установами і споживачами; 

оновлення парку сільськогосподарської техніки і навчання працівників 

роботі із сучасною технікою; 

розширення інфраструктури для зберігання, очистки, сушки продукції 

рослинництва і овочів тощо.  

В області недостатньо сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

Незважаючи на досить великі обсяги сільськогосподарського 

виробництва, рівень та глибина переробки сільськогосподарської продукції є 

недостатніми, продовжується тенденція до скорочення поголів„я у 

тваринництві.  

Маючи значний потенціал, впроваджуючи сучасні технології і техніку та 

демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий 

комплекс не в змозі забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, 

що призводить до знелюднення сільських територій. Чисельність сільського 

населення зменшилась порівняно із 2001 роком на 82,9 тис. осіб, або на 18,4%. 

У 231 сільському населеному пункті (або 24,3% від їх загальної кількості) 

чисельність населення становить менше 50 осіб, у 127 - менше 100 осіб. У 140 

сільських населених пунктах взагалі немає дітей віком до 5 років. 

Це потребує пошуку додаткових можливостей зайнятості для жителів 

села, як у сільськогосподарському виробництві через його диверсифікацію, а 

також в інших секторах регіональної економіки. Для цього є потреба у 
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відновленні потенціалу тваринництва, створенні підприємств із переробки 

сільськогосподарської сировини безпосередньо у сільських населених пунктах. 

Це дозволить збалансувати розвиток сіл та міст і запобігти подальшому відтоку 

молодого, кваліфікованого і освіченого населення з сільських територій. 

У сільських населених пунктах недостатньо закладів соціальної  

інфраструктури, а стан наявних об‟єктів потребує впровадження 

енергоефективних технологій і обладнання, проведення реконструкцій і 

капітальних ремонтів приміщень задля створення належних умов праці та 

надання послуг споживачам.   

 

Стратегічно важливими для економіки області є машинобудування та 

харчова промисловість, якими забезпечується найбільша частка валової доданої 

вартості у промисловості (57%).   

Проте, промисловість у цілому характеризується невисоким рівнем 

доданої вартості (20% у ВДВ області) та наукоємності виробництва, великою 

енергоємністю та високим рівнем зносу основних фондів, що значно впливає на 

конкурентоздатність економіки регіону. 

Для підвищення ефективності промислового виробництва і підвищення 

конкурентоспроможності продукції постає питання вдосконалення роботи із 

представлення потенціалу провідних підприємств, формування нових підходів 

до забезпечення висококваліфікованами кадрами сучасного виробництва, у 

першу чергу у галузях із високою доданою вартістю (машинобудування, 

харчова промисловість, енергетика тощо). 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції понад 56% 

забезпечується харчовою промисловістю, в основному олієжировою 

промисловістю (41,6%), м‟ясопереробною (5,2%), при цьому частка продукції 

машинобудування зменшується (із 12,7% у 2005 році до 9,2% у 2014 році). В 

обмежених обсягах здійснюється виробництво молочної продукції, макаронних 

і кондитерських виробів, круп, води мінеральної, продукції легкої і хімічної 

промисловості, поліграфічної продукції, товарів господарського призначення та 

будівельних матеріалів, які є орієнтованими на внутрішній ринок. 

При цьому, продукція олієжирової промисловості і машинобудування є 

експортоорієнтованою, що призводить до періодичного спаду виробництва у 

цих галузях через кризові явища на зовнішніх ринках, ускладнення відносин із 

окремими країнами тощо.   

Основний обсяг реалізованої продукції виробляється фактично лише у 

місті Кіровоград (понад 66%). Обсяг продукції, виробленої в інших містах 

обласного значення, не перевищує 15% від загального обсягу реалізованої 

продукції області. 

Нинішня структура економіки області характеризується значними 

економічними дисбалансами між різними адміністративно-територіальними 

одиницями області, а також є залежною від кон‟юнктури на зовнішніх ринках, 

куди експортується основна частка виробленої в області продукції. 
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Реалізація Програми має на меті забезпечити зменшення диспропорції в 

економічному розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць 

області, зменшити ризики залежності економіки від ситуації на зовнішніх 

ринках; перехід до ресурсозберігаючої та екологобезпечної моделі розвитку 

реального сектору економіки, збільшення доданої вартості аграрного 

виробництва, створення додаткових можливостей для збільшення доходів 

агровиробників та сільського населення, розвитку сільських територій, 

створення умов для залучення стратегічних інвестицій. 
 

Програма 1 прямо відповідає Стратегічній цілі "1. Підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу області". 

Програма "1.Підвищення ефективності використання економічного 

потенціалу області" кореспондується з програмою "2.Територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток" (Програма  2).  
 

Структура програми 
 

В основу програми входять проектні ідеї, що надійшли від підприємств, 

установ та організацій області, місцевих органів виконавчої влади, громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування та населення, які відібрані та 

опрацьовані групою регіональних експертів (перелік 6). 

Програма складається з 4-ох  напрямів, які включають в себе  

129 проектів, що передбачають: 

підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази 

області та розвиток добувної промисловості;   

промоцію інвестиційних можливостей регіону та експортних 

можливостей підприємств; 

впровадження енергоефективних технологій та новітніх технологій із 

застосуванням альтернативної енергетики;  

нарощування виробництва продукції з більшою часткою доданої вартості;  

розвиток інфраструктури міст і сільських територій. 
 

Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Напрям 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області 

Організація та проведення щорічної 

Національної агропромислової виставки з 

польовою демонстрацією техніки та 

технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до 

участі у ній підприємств Кіровоградщини 

Кіровоградська область 

Будівництво кар‟єру та збагачувальної 

фабрики з переробки каоліну на 

Вікненському родовищі первинних каолінів 

с.Берестяги, Гайворонський район 

Гайворонський район 

Геологічне вивчення з дослідно-

промисловою розробкою 

Володимирівського родовища пегматитів 

ТОВ "Піщанський кар‟єр" 

Кіровоградський район 
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Модернізація технологічних процесів 

виготовлення чавунних корпусних деталей 

на прикладі насосів серії GP34T-4                                

ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

Кіровоградська область 

Модернізація технологічного процесу 

обробки зубів шестерень насосів групи 1,2, 

2.5  ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

Кіровоградська область 

Забезпечення збалансованості ринку праці 

та освітніх послуг регіону 

Кіровоградська область 

Підвищення рівня енергоефективності 

територій Кіровоградської області на основі 

енергоаудитів, створення комплексних 

енергетичних систем на базі 

відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних видів палива для сільського 

господарства та системи 

енергоменеджменту 

Кіровоградська область 

Інноваційні енергоефективні заходи 

вуличного освітлення смт. Вільшанка. 

Реконструкція з використанням ВДЄ 

(енергія сонця) 

Вільшанський район 

Впровадження енергозберігаючих заходів в 

закладах соціальної сфери та 

переобладнання котелень на використання 

альтернативних видів палива 

Кіровоградська область 

Напрям 1.В.  Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору 

Формування інтегрованих агропромислових 

структур (кластерів) на регіональному рівні 

Кіровоградська область  

Будівництво теплиці для вирощування 

овочевої продукції 

Голованівський район 

Реконструкція ферми під вирощування 

свиней ФГ "Родючість" 

Голованівський район  

Будівництво елеватора для зберігання 

зернових і технічних культур   

Голованівський район 

Будівництво цеху з переробки 

сільськогосподарської сировини  

на базі ТОВ "АПК Богданівка" 

Знам`янський район 

 

Реконструкція свинокомплексу  ТДВ 

"Колос"    

Знам`янський район 

  

Будівництво фрукто-овочесховища   Знам`янський район 

Будівництво трьох зерносховищ для 

зберігання сільськогосподарської продукції   

Компаніївський район  

Встановлення лінії з виробництвз брикетів 

із соломи з проектною потужністю  

400 кг/год 

Компаніївський район 

Будівництво зерно-зберігаючого комплексу 

на базі СТОВ "Агролан"  

Новомиргородський район 

Будівництво племінного репродуктора з 

одночасним утриманням 2500 тис. голів 

Компаніївський район  
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

свиней  

Будівництво елеватора на 50 тис.т зерна та 

млина потужністю 250 тонн на добу  

ПП "СТ-Сервіс"  

Новгородківський район 

Завершення будівництва Капітанівського  

зерно-зберігаючого підприємства  

(ТОВ "Капітанівське ЗЗП") 

Новомиргородський район 

Будівництво свинокомплексу потужністю 

5,25 тис.гол. маточного поголів‟я та 

комбікормового заводу 

Новомиргородський район  

Будівництво елеватора з прийняття, 

зберігання зернових культур і кукурудзи в 

ТОВ "Агротрейд"   

  Новоукраїнський район 

Будівництво нових та реконструкція 

існуючих приміщень для автоматизованого 

комплексу молочної ферми на 600 голів 

ВРХ (ПОСП а/ф "Сагайдацька")  

Устинівський район  

Будівництво цеху з переробки рибної 

продукції  

Онуфріївський район 

Реконструкція тваринницького приміщення 

під інкубаторну станцію     

Гайворонський, Ульяновський та 

Голованівський райони  

1.С.  Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури 

Реконструкція Лебединської  ГЕС  

підприємством ПП “АВКУБІ” с.Лебединка,  

Голованівський район 

Будівництво фотоелектричної сонячної 

електростанції в с.Іванівка    

Новоукраїнський район  

"Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – 

райський куточок на землі" 

Новоукраїнський район  

.Cтворення  та розвиток обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів 

Новомиргородський, Бобринецький, 

Компаніївський, Знамʼянський райони    

Реконструкція гідротехнічної споруди 

ставка на території Плетеноташлицької 

с/ради Маловисківського району   

Маловисківський район    

 

Захист сільських населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь від шкідливої 

дії вод 

Олександрійський район  

Відновлення інфраструктури (дороги) Світловодський район  

Покращення доступу  до якісної питної 

води  громади с.Свердлове.  Першочергові 

заходи по реконструкції системи 

водопостачання, навчання громади 

с.Свердлове  

Бобринецький район   

Водопровідна мережа с.Нечаївка – 

реконструкція    

Компаніївський район  

Вузол очистки води смт. Приютівка   Олександрійський район 

Капітальний ремонт питного водогону 

комунального підприємства Деріївської 

сільської ради 

Онуфріївський район 

Покращення водопостачання в с. Плоско – Вільшанський район   
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Забузьке. Капітальний ремонт   

Покращення якості умов надання освітніх 

послуг (реконструкція, капітальний ремонт 

закладів освіти) 

Вільшанський, Знамянський  

Олександрійський, Кіровоградський,  

Новоархангельський  райони   

Покращення якості умов надання освітніх 

послуг (енергозберігаючі заходи) 

Вільшанський, Бобринецький, 

Знам‟янський, Кіровоградський,  

Новоукраїнський, Олександрівський,   

Олександрійський райони 

Покращення умов надання медичних 

послуг (капітальний ремонт та проведення 

енергозберігаючих заходів) 

Знам‟янський, Компаніївський, 

Петрівський, Новоукраїнський райони 

Капітальний ремонт сільських будинків 

культури 

Голованівський, Олександрівський,   

Новоукраїнський райони 

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  у подальшому 

розвитку області 

Реконструкція пішохідного переходу від 

залізничного вокзалу для мешканців 

південного мікрорайону та працівників 

обласної бальнеологічної лікарні по вул. 

Макаренко в м. Знам‟янка   

м. Знам'янка  

Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам‟яті 

Героїв, 3, м. Світловодськ  

м. Світловодськ 

Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград м.Кіровоград 

Реконструкція господарчого блоку полового 

будинку по вул. Олени Журливої, 1 під 

житловий будинок.  

м. Кіровоград 

Завершення будівництва автомобільної 

дороги в обхід м.Знамянка 

Кіровоградська область  

 

Напрям 1.А.  Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого 

сектору області 

В умовах світового розподілу праці та глобалізації ринків традиційні 

товари та виробництва уже не можуть конкурувати з новими товарами, які 

використовують інновації, мають принципово нові споживчі якості чи у 

виробництві яких використовуються нові технології.  

Для переведення регіональної економіки на інноваційну основу та 

створення конкурентного виробничого сектору необхідна реалізація проектів і 

заходів у сферах, що сприяють створенню умов для збереження та залучення 

висококваліфікованих працівників. Важливим також є розвиток інновацій у 

ключових галузях регіональної економіки та формування нових галузей зі 

значною часткою доданої вартості. 

У Кіровоградській області уже є низка виробництв, які мають свої, досить 

відомі в Україні бренди. Особливо це стосується харчової промисловості 

(торгові марки "Ятрань", "Королівський смак", "Сонола", "Кум", "Жорик- 

обжорик", "Ласка", "Новоукраїнка", "Золотий вік") та машинобудування 

(підприємства "Червона зірка", "Гідросила", "Гідросила АПМ", "Радій", 
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"Укрнасоссервіс", "Дозавтомати" тощо). Просування цих та інших брендів на 

зовнішні ринки є важливим елементом прискорення економічного зростання та 

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції регіональних 

виробників. 
 

Реалізація напряму "Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області" має за мету: підвищення ефективності 

використання мінерально-сировинної бази, конкурентоспроможності продукції 

машинобудування, екологізацію виробництва за рахунок упровадження 

енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії.  

Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого 

сектору області" включає проекти, що матимуть вплив у наступних сферах: 

забезпечення умов для залучення інвесторів, просування новітніх 

розробок у виробництво, підтримка інноваційних процесів; 

маркетингово-промоційна підтримка, популяризації секторів та 

підприємств, що мають експортний потенціал, просування регіональних 

брендів на зовнішні ринки; 

створення нових високотехнологічних підприємств і забезпечення 

робочими місцями мешканців регіону; 

підвищення рівня енергоефективності через проведення енергоаудитів, 

налагодження виробництва альтернативних видів палива і обладнання для його 

використання.   
 

Напрям 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору.  
 

Кіровоградська область має значний ресурсний потенціал для 

формування високотехнологічного аграрного сектору, здатного здійснювати 

суттєвий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни, розширення 

сировинної бази для харчової промисловості, посилення експортних позицій 

України. 

Аграрний сектор області потребує збільшення доданої вартості 

сільськогосподарського виробництва, поряд із збільшенням його 

продуктивності і рентабельності, що сприятиме підвищенню зайнятості та 

доходів сільського населення і підвищенню якості життя на селі. 

Напрям 1.В. включає в себе проекти, що матимуть вплив у наступних 

сферах: 

підвищення продуктивності та конкурентоспроможності аграрного 

комплексу;  

відновлення потенціалу у тваринницькій галузі,  

овочівництва та розширення інфраструктури об‟єктів із зберігання овочів 

і фруктів;  

виробництво нових видів агропродукції, органічної сільськогосподарської 

продукції тощо. 
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Напрям 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної 

інфраструктури 

Слабкі можливості для зайнятості та занепад соціальної інфраструктури в 

сільських і приміських місцевостях є ключовими причинами низького рівня 

життя і, як наслідок, відтоку та загального старіння населення, що створює 

додатковий тиск на міста області і прискорює занепад традиційних сіл. Село 

стало неперспективним для молоді, як правило, там живуть переважно люди 

старшого віку. Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у 

вкрай занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує значно більших 

соціальних інвестицій, ніж фінансові можливості, що будуть доступними для 

регіону в середньостроковій перспективі.  

Для покращення існуючої ситуації  проектами зазначеного напряму 

передбачається: 

розвиток аграрного бізнесу, підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції;   

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів різної 

спеціалізації; 

відновлення, проведення реконструкції, капітальниих ремонтів існуючих 

мереж водопостачання у населених пунктах; 

будівництво сонячних електростанцій та впровадження 

енергоефективних технологій вуличного освітлення; 

проведення робіт із захисту сільських населених пунктів від шкідливої дії 

вод;  

поліпшення стану місцевих автомобільних доріг; 

розвиток соціальної інфраструктури села тощо. 

 

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  

у подальшому розвитку області 
 Кіровоградська область нараховує 4 міста обласного значення, 8 міст 

районного значення, 10 малих міст (Бобринець, Гайворон, Долинська, 

Знам'янка, Мала Виска, Новомиргород, Новоукраїнка, Помічна, Світловодськ, 

Ульяновка). Міське населення області складає 615,1 тис. осіб (63% до загальної 

чисельності населення області).   

Кіровоградській області властива концентрація економічної активності 

довкола кількох центрів: м. Кіровоград (підприємства сільськогосподарського 

машинобудування, виробництво електронного та електротехнічного 

обладнання для ядерних об‟єктів та об‟єктів підвищеної небезпеки, 

підприємства легкої та харчової промисловості (ПГ "Креатив" - один із 

найбільших в Україні виробників олієжирової продукції); м. Олександрія 

(ПрАТ "Науково-виробниче об‟єднання "Етал" – найбільший виробник 

електротехнічної продукції; ТОВ "Завод підйомно-транспортного обладнання 

"Віра-Сервіс Інтермаш" - єдиний в Україні виробник перевантажувачів сипучих 

вантажів для морських і річкових портів, комплекс підприємств буровугільної 

галузі), м. Знам‟янка (ТОВ "Геоїд" - найбільший виробник металопластикових 
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конструкцій у центральній Україні, Знам'янська дирекція залізничних 

перевезень Одеської залізниці), м.Світловодськ (ТДВ "Об′єднання 

Дніпронергобудпром" - найбільша база України з виробництва будівельних 

конструкцій для енергетичного, промислового і житлового будівництва). 

Високий рівень монопрофільності, залежність міст від підприємств 

певної галузі, переважно, харчової промисловості, машинобудування є 

причиною високого рівня залежності від зовнішніх економічних чинників, 

кон„юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків.  

Основними проблемами таких міст є: 

висока ступінь залежності економіки міст, зайнятості міського населення 

від ринкових коливань; 

залежність соціальної сфери від економічного стану містоутворюючих 

підприємств; 

обмеженість залучення інвестицій у нові виробництва через відсутність 

інвестиційних майданчиків. 
 

Реалізація напряму 1.D. "Підвищення ролі та функціональних 

можливостей міст у подальшому розвитку області" має за мету: подальший 

розвиток інфраструктури міст обласного значення.  

 Проектами напряму 1.D. передбачається: 

розвиток житлового будівництва; 

проведення реконструкції інженерної інфраструктури міст; 

залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-

дорожньої мережі міст. 

 

Часові рамки і засоби реалізації Програми 
 

 Програма "1. Підвищення рівня ефективності використання економічного 

потенціалу області" включає в себе 4 напрями, які складаються з  

129 відповідних проектів.  

 Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для 

економічного розвитку регіону. 

 Зазначена Програма реалізовуватиметься протягом 2015-2017 років. При 

цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за рахунок: 

державного фонду регіонального розвитку; 

коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються 

на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

коштів місцевих бюджетів; 

коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 
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Очікувані результати та показники 
  

 Успішна реалізація проектів Програми "1. Підвищення рівня 

ефективності використання економічного потенціалу області", має сприяти 

досягненню таких результатів: 

розроблено ґрунтовні презентації області та проведено їх промоцію на 

різноманітних іміджевих заходах (форумах, "круглих столах", виставках тощо);  

проведено Національну виставку "АГРО-ЕКСПО"; 

розширено інфраструктуру з обслуговування агропромислового 

комплексу; 

реалізовано енергозберігаючі проекти, у тому числі спрямовані на 

виробництво та використання альтернативних видів палива; 

розроблено комплексну методику прогнозування поточних і 

перспективних потреб у фахівцях за професіями і спеціальностями у 

кількісному та якісному вимірах; 

підвищено рівень забезпечення кадрами підприємств, установ та 

організацій області  у поточній і стратегічній перспективі; 

поліпшено умови життєдіяльності населення у сільській місцевості; 

реалізовано проект щодо будівництва ділянки автомобільної дороги в 

обхід міста Знам'янка; 

розширено виробництво і реалізацію енергії, виробленої сонячними 

електростанціями; 

поліпшено екологічну ситуацію в області; 
 

Показники:   

ВРП  (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, гривень; 

наявний дохід у розрахунку на одну особу, гривень; 

обсяг виробленої сільськогосподарської продукції, % до  

попереднього року; 

обсяг ВДВ у галузі сільського господарства, % до попереднього року; 

обсяг ВДВ у галузі сільського господарства, % у ВДВ області; 

індекс продукції промисловості, % до попереднього року; 

обсяг ВДВ у промисловості, % до попереднього року; 

обсяг ВДВ у промисловості, % у ВДВ області; 

обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.; 

кількість реалізованих енергоефективних проектів, од.; 

кількість нових підприємств та нових видів економічної діяльності у 

сільських територіях; 

обсяг прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року; 

обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу, дол. США; 

обсяг експорту, % до попереднього року; 

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць; 

кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць; 
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частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції, %. 
 

Орієнтовний  фінансовий  план 

Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

Напрям 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області 

Організація проведення Національної 

агропромислової виставки "АГРО-ЕКСПО" та 

залучення до участі у ній підприємств 

Кіровоградщини 

1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

Будівництво кар‟єру та збагачувальної 

фабрики з переробки каоліну на 

Вікненському родовищі первинних каолінів 

с.Берестяги, Гайворонський район 

2000,0 10000,0 20000,0 32000,0 

Геологічне вивчення з дослідно-промисловою 

розробкою Володимирівського родовища 

пегматитів ТОВ "Піщанський кар‟єр" 

1284,7 1384,7 1698,7 4368,2 

Модернізація технологічних процесів 

виготовлення чавунних корпусних деталей на 

прикладі насосів серії GP34T-4                                

ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

79191,7 -  79191,7 

Модернізація технологічного процесу 

обробки зубів шестерень насосів  

групи 1,2, 2.5  ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

514083,0 - - 514083,0 

Забезпечення збалансованості ринку праці та 

освітніх послуг регіону 

40,0 20,0 - 60,0 

Підвищення рівня енергоефективності 

територій Кіровоградської області на основі 

енергоаудитів, створення комплексних 

енергетичних систем на базі відновлювальних 

джерел енергії та альтернативних видів 

палива для сільського господарства та 

системи енергоменеджменту 

100,0 200,0 200,0 500,0 

Впровадження енергозберігаючих заходів в 

закладах соціальної сфери та переобладнання 

котелень на використання альтернативних 

видів палива (проектних ідей - 15) 

11257,0 23650,0 1753,5 36660,0 

Усього:  22 проекти 620713,3 60405,2 26905,8 671303,6 

Напрям 1.В.  Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору 

Формування інтегрованих агропромислових 

структур (кластерів) на регіональному рівні 

20,0 20,0 20,0 60,0 

Будівництво теплиці для вирощування 

овочевої продукції 

150,0 400,0 - 550,0 

Реконструкція ферми під вирощування свиней 

ФГ "Родючість" 

- 3500,0 6500,0 10000,0 

Будівництво елеватора для зберігання 

зернових і технічних культур   

- 6000,0 14000,0 20000,0 

Будівництво цеху з переробки 

сільськогосподарської сировини  

700,0 - - 700,0 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

на базі ТОВ "АПК Богданівка" 

Реконструкція свинокомплексу ТДВ "Колос"    1500,0 500,0 - 2000,0 

Будівництво фрукто-овочесховища   100,0 50,0 50,0 200,0 

Будівництво трьох зерносховищ для 

зберігання сільськогосподарської продукції   

2600,0 - - 2600,0 

Встановлення лінії з виробництвз брикетів із 

соломи з проектною потужністю 400 кг/год 

- 500,0 1000,0 1500,0 

Будівництво зерно-зберігаючого комплексу 

на базі СТОВ "Агролан"  

20000,0 5000,0 5 000,0 30000,0 

Будівництво племінного репродуктора з 

одночасним утриманням 2500 тис. гол.свиней  

120000,0 - - 120000,0 

Будівництво елеватора на 50 тис.тонн зерна та 

млина потужністю 250 т/на добу  

ПП "СТ-Сервіс"  

- 19000,0 19000,0 38000,0 

Завершення будівництва Капітанівського  

зерно-зберігаючого підприємства  

(ТОВ "Капітанівське ЗЗП") 

20000,0 74000,0 - 94000,0 

Будівництво свинокомплексу потужністю   

5,25 тис.гол. маточного поголів‟я та 

комбікормового заводу 

500,0 30000,0 19500,0 50000,0 

Будівництво елеватора з прийняття, 

зберігання зернових культур і кукурудзи в 

ТОВ "Агротрейд"   

35000,0 35000,0 - 70000,0 

Будівництво нових та реконструкція існуючих 

приміщень для автоматизованого комплексу 

молочної ферми на 600 голів ВРХ  

(ПОСП а/ф "Сагайдацька")  

500,0 100,0 200,0 800,0 

Будівництво цеху з переробки рибної 

продукції 

100,0 250,0 450,0 800,0 

Реконструкція тваринницького приміщення 

під інкубаторну станцію     

1100,0 1000,0 - 2100,0 

Усього: 18 проектів 202250,0 175730,0 76327,0 823807,0 

Напрям 1.С.  Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури 

Реконструкція Лебединської  ГЕС  

підприємством ПП “АВКУБІ” с.Лебединка,  

5000,0 - - 5000,0 

Будівництво фотоелектричної сонячної 

електростанції в с.Іванівка    

- 35000,0 35000,0 70000,0 

"Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – 

райський куточок на землі" 

531,5 100,0  631,5 

Cтворення  та розвиток обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів 

(проектних ідей - 5) 

4480,0 8192,0 14396,0 27068,0 

Реконструкція гідротехнічної споруди ставка 

на території Плетеноташлицької с/ради 

Маловисківського району  

- 1767,9 - 1767,9 

Захист сільських населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 

вод 

- 800,0 700,0 2100,0 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

Відновлення інфраструктури (дороги) 100,0 100,0 100,0 300,0 

Покращення доступу  до якісної питної води  

громади с.Свердлове.  Першочергові заходи 

по реконструкції системи водопостачання, 

навчання громади с.Свердлове  

1450,0 - - 1450,0 

Водопровідна мережа с.Нечаївка – 

реконструкція    

160,9 - - 160,9 

Вузол очистки води смт. Приютівка   1651,9 - - 1651,9 

Капітальний ремонт питного водогону 

комунального підприємства Деріївської 

сільської ради 

768,4 - - 768,4 

Інноваційні енергоефективні заходи 

вуличного освітлення смт. Вільшанка. 

Реконструкція з використанням ВДЄ (енергія 

сонця) 

215,0 - - 215,0 

Покращення водопостачання в с. Плоско – 

Забузьке. Капітальний ремонт  

215 - - 215,0 

Покращення якості умов надання освітніх 

послуг (реконструкція, капітальний ремонт 

закладів освіти) (проектних ідей - 20) 

4893,6 16925,7 11091,8 32911,1 

Покращення якості умов надання освітніх 

послуг (енергозберігаючі заходи) (проектних 

ідей - 39) 

11161,2 18622,6 9921,7 39605,9 

Покращення умов надання медичних послуг 

(капітальний ремонт та проведення 

енергозберігаючих заходів)  

(проектних ідей - 5) 

1576,2 250 - 1826,2 

Капітальний ремонт сільських будинків 

культури (проектних ідей - 3) 

3751,4 - - 3751,4 

Усього: 84 проектів  35954,8 81758,2 71209,49 189423,2 

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  у подальшому 

розвитку області 

Реконструкція пішохідного переходу від 

залізничного вокзалу для мешканців 

південного мікрорайону та працівників 

обласної бальнеологічної лікарні по вул. 

Макаренко в м. Знам‟янка   

397,7 - - 397,7 

Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам‟яті 

Героїв, 3, м. Світловодськ  

- 4867 - 4867 

Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград 25412 - - 25412 

Реконструкція господарчого блоку полового 

будинку по вул. Олени Журливої, 1 під 

житловий будинок. 

- 11804,1 - 11804,1 

Завершення будівництва автомобільної 

дороги в обхід м.Знамянка 

- 90000 - 90000 

Усього: 5 проектів 25809,7 106671,1 - 132480,8 

Усього за програмою: 129 проектів 884727,8 424564,5 174442,3 1817015 
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Припущення та ризики. 

 

Реалізація Програми запланована у найбільш складний період для країни і 

регіону у політичному та економічному плані роках.   

Ситуація, що склалася в країні на цей час, не дозволяє прогнозувати 

суттєвих змін розвитку. Очікується, що у 2015 році спад промислового 

виробництва України складе за оптимістичним та песимістичним сценаріями 

4%-6,2% відповідно, в області – 2%. У наступні 2 роки прогнозується поступова 

стабілізація ситуації в галузі промисловості, проте зростання виробництва за 

оптимістичним сценарієм очікувано не перевищить 3% в рік. 
 

Основним припущенням успішності реалізації Програми є наявність 

закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської 

спроможності суб‟єктів реалізації окремих проектів.  

Також для успішності реалізації Програми важливими є ресурси, що 

будуть виділятись у рамках державних цільових і бюджетних програм, які 

реалізовуються через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство 

аграрної політики і продовольства України та Державне агентство 

автомобільних доріг України. 

Другою важливою умовою успішності виконання Плануз заходів із 

реалізації Стратегії може стати  створення Агенції регіонального розвитку, що 

зможе забезпечувати підтримку та координувати реалізацію усіх проектів, 

сприяти залученню додаткових коштів. 

Третім фактором є спроможність регіональної влади об‟єднати зусилля 

всіх учасників впровадження Стратегії-2020 (органи державної та місцевої 

влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації, окремі особи) 

на досягнення спільного результату. 

Головним припущенням є спроможність і готовність місцевого 

населення, установ та організацій області взяти участь та надати підтримку в 

реалізації Програми, що дозволить максимально використати підприємницький 

потенціал мешканців області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв‟язок Програми  

"Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

області" з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії, і особливо тісна 

взаємодія з Програмою  "Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток". 

 

Основні ризики, пов‟язані зі здійсненням Програми, включають: 

критичне падіння ВВП країни (нижче 20% в рік); 

зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону; 

невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, недостатність коштів у 

бюджетах розвитку; 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427723&cat_id=245427156
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427723&cat_id=245427156
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відсутність або обмеженість фінансування проектів за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку; 

низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми; 

відсутність "агентів регіонального розвитку", зокрема, інституційних 

партнерів проектів Програми (АРР тощо); 

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів; 

відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 

проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів). 

 

Рекомендації. 

Успіх реалізації кожного проекту ґрунтується на врахуванні державних 

(регіональних) та приватних інтересів. Саме тому основним рушієм в отриманні 

гарних результатів повинно бути поєднання державного і приватного 

фінансування з коштами місцевих бюджетів та проектів, програм міжнародної 

технічної допомоги. Досить важливим моментом є повна підтримка всіма 

зацікавленими сторонами та участь у реалізації проектів Програми 1 

підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, 

навчальних закладів, громадських організацій. 

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має 

важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, 

забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації 

Програми. 

Необхідно використовувати досвід інших регіонів для прискорення 

реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме отриманню максимальної 

віддачі. 

Оскільки структура економіки базується на галузях, які мають значний 

основний капітал, успіх їх діяльності в значній мірі залежить від якості та 

кількості робочої сили, також від якісті регіонального управління. Таким 

чином, реалізація цієї програми узгоджується з програмою "2. Територіальна 

соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" та програмою                  

"3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та 

формування інфраструктури". 
 

Відповідно до Стратегії-2020 певні заходи можуть бути враховані в 

наступний період планування: 

стабільний розвиток підприємств, у тому числі освоєння інноваційних 

форм виробництва; 

зміцнення енергоефективності в усіх секторах; стимулювання розвитку 

альтернативної енергетики; 

удосконалення дорожньої інфраструктури області; 

просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки; 
покращення стану інвестиційної інфраструктури, особливо, в менш економічно 

розвинених районах; 

зміцнення мереж співпраці у сфері послуг і соціальних покращень; 
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формування послугово-логістичного забезпечення діяльності підприємств 

стратегічних інвесторів; 

координація між малими містами та районами області для реалізації 

спільних проектів. 
 

3.2. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток 
 

Стан та проблеми 
 

Кіровоградщини демонструє залежність від економічної динаміки. 

Населення області поступово скорочується. Зменшення чисельності 

відбувається через природнє та міграційне скорочення населення.  

Розвиток людського потенціалу області уповільнюється через ситуацію, 

що склалася на ринку праці. Значне навантаження на вільне робоче місце 

спричинене невідповідністю професійно-кваліфікаційної потреби в кадрах 

економіки регіону пропозиції робочої сили на ринку праці. 

Кіровоградській області властива концентрація економічної активності 

довкола кількох центрів: м. Кіровоград; м. Олександрія, м. Знам‟янка, 

м.Світловодськ. 

Більше третини населення області мешкає у сільській місцевості. 

Сільське господарство є особливо важливим для сільських районів, де 

можливості розвитку інших секторів економіки обмежені. 

Туризм на даний час є не помітним сектором економіки регіону. Однак, 

певні види туризму можуть у перспективі мати вплив на розвиток 

Кіровоградщини. Область має понад шість тисяч пам‟яток та об‟єктів 

культурної спадщини, які перебувають під охороною держави, а також 

природні та ландшафтні парки, унікальні пам‟ятки архітектури та садово-

паркового мистецтва, збережену автентичну історико-культурну спадщину, що 

дозволяє розвивати рекреаційний, історичний і сільський туризм.  

Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі об‟єкти для проживання й 

дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють 

забезпечити достатньо передумов. Крім того, важливим фактором 

використання туристичного потенціалу є ефективна промоція відповідних 

продуктів та послуг на туристичних ринках. 

Сучасний світ динамічно змінюється, і вимагає від людини швидкої 

адаптації до цих змін. На жаль, більшість систем (передусім, освіта, медицина) 

не встигають адаптувати свої послуги у відповідності до вимог сучасності. 

Тому Кіровоградщина повинна, в міру своїх можливостей, допомагати 

мешканцям регіону (передусім – молоді) набувати нових якостей і вмінь, що 

потрібні в сучасному суспільстві. Звичайно, обмеженість розвиткових ресурсів, 

які можуть бути доступними в межах регіону, не дозволяє планувати 

фундаментальні зміни в системі освіти, або охорони здоров„я.  

Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров„я 

людини. Тому першочергова увага має бути зосереджена на створенні 
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можливостей для ефективного водопостачання та водовідведення населених 

пунктів, у першу чергу – сільських територій. 

Низьким є рівень розвитку виробничої інфраструктури, житлово-

комунального, готельного, дорожнього, вулично-дорожнього господарства, 

енергетичного сектору, що стримує економічне зростання малих міст і 

сільських територій.  

Малий та середній бізнес (МСБ) - є соціально-економічним фундаментом, 

без якого не можливий сталий розвиток. В області саме середній бізнес багато в 

чому визначає темпи економічного зростання, структуру та якість 

внутрішнього регіонального продукту. Основна його функція, що є 

надзвичайно важливою – соціальна (створення робочих місць, професійне 

навчання тощо). 

Економічні процеси, що відбуваються в області, призводять до зміни 

кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що державна система 

освіти та служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці 

області могли знайти собі роботу, на регіональному ринку праці усе одно 

існують значні дисбаланси. 

 Важливим внеском у питанні мобілізації активних мешканців до розвитку 

Кіровоградської області, є залучення широких кіл громадськості до процесу 

розробки регіональної Стратегії та Плану її реалізації. 
 

Головною метою зазначеної Програми є створення умов для розвитку 

регіонального ринку послуг, підвищення рівня їх доступності, безпеки та 

якості; зміцнення транзитного і туристичного потенціалу області; 

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

Програма 2 прямо відповідає Стратегічній цілі "2. Територіальна 

соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток". 

 

Програма "2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток" кореспондується з програмою "1. Підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу області" (Програма  1). 

 

Структура програми 

 

В основу Програми ввійшли проектні ідеї, сформовані групою 

регіональних експертів під час робочих засідань, а також відібрані з тих 

пропозицій, які надійшли в рамках збору проектних ідей. 

 

Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток" складається з трьох напрямів, що охоплюють  

91 проект. 
 
 



25 
 

План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 

Відновлення перевезень річковим 

транспортом 

Кіровоградська область 

Розвиток інфраструктруи залізничного 

транспорту  

Кіровоградська область 

Відродження авіаційного сполучення Кіровоградська область 

Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального 

поступу 

Долинський груповий водопровід 

водопостачання м.Долинська Кіровоградської 

області 

м.Долинська     

Система водовідведення м. Ульяновка - 

реконструкція 

м. Ульяновка    

Будівництво водопровідної мережі у м. Мала 

Виска  

Маловисківський район 

Налагодження якісного водопостачання для 

споживачів питної води смт Петрове  

Петрівський район   

Реконструкція системи водопостачання  

Голованівським ККП 

смт.Голованівськ    

Реконструкція даху багатоповерхового 

житлового будинку по  вул. Привокзальна, 10 

в м. Знам'янка   

м. Знам'янка    

Капітальний ремонт житлового фонду у                            

м. Знам‟янка (заміна вікон на 

енергозберігаючі в під‟їздах житлових 

будинків) 

м.Знам'янка    

Капітальний ремонт покрівлі на житловому 

будинку по провулку Толстого 12/36 в  

м. Знам‟янка  

м.Знам'янка  

Реконструкція магістральних теплових мереж 

по вул. Гагаріна від ТК42 до ТК43 а/8,  

м. Кіровоград, з заміною на попередньо 

ізольовані труби Д=300мм, L=0,516км 

 м. Кіровоград    

Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до             

вул. Київської у  м. Кіровоград (лівобережна 

частина міста (2-га черга магістральних 

теплових мереж). 

м. Кіровоград    

Реконструкція тепломережі від котельні  

КП "Онуфріївка- Теплокомуненерго" до 

споживачів в смт Онуфріівка  

Онуфріївський район  

Реконструкція і модернізація  

ОКПВ "Дніпр-Кіровоград" 

 

м. Світловодськ, м. Олександрія, 

 м. Знамʼянка, м. Кіровоград  

Автоматизація надання фінансових послуг в 

Кіровоградській дирекції УДППЗ "Укрпошта" 

Кіровоградська область 

Створення базового розсадника та теплиць Кіровоградська область 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд 

м. Знам‟янка, вул. Будьонного, 207 

м. Знам‟янка 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Світловодськ 
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

в   м. Світловодську, "Корегування". 

Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану р. 

Березніговатої в смт Петрове 

Петрівський район 

Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 

людини незалежно від місця її прживання 

Дистанційна очно-заочна школа Малої 

академії наук учнівської молоді 

Районні центри та міста Кіровоградської 

області, а також обласні загальноосвітні 

школи-інтернати 

Кабінет фізики Кіровоградська область 

Капітальний ремонт (реставрація) обласного 

НВК (гімназії-інтернат-школи мистецтв)  

в м. Олександрії по вул. Діброви,25 

Кіровоградська область 

Розвиток сімейних форм виховання Кіровоградська область 

Реконструкція покрівлі фізкультурно-

оздоровчого комплексу по вул. Північній, 34-а  

в смт. Вільшанка, Кіровоградської області 

смт Вільшанка  

Капітальний ремонт будівлі Маловисківської 

ЗОШ №3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів, покрівлі, 

заміна вікон та дверей) по вул. 20 років 

Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області   

м. Мала Виска 

Реконструкція будівлі дитячого садка 

"Зернятко" по  вул. Мира, 5 у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області І, ІІ черга 

м. Новоукраїнка  

Інформатизація освіти та комп‟ютеризація 

навчального процесу 

Кіровоградська область 

Капітальний ремонт ДНЗ № 6 "Сонечко"  

м. Знам‟янка, вул. Чайковського, 27 

Кіровоградської області. 

м. Знам'янка,  

Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам‟яті 

Героїв, 3 м. Світловодськ, 

 Кіровоградської обл. 

м. Світловодськ, Хмельницький 

мікрорайон 

Капітальний ремонт покрівлі 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ 

м. Кіровоград  

Реставрація внутрішнього інтер‟єру будівлі по 

вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді 

Кіровоградська область 

Підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні "Фестиваль 

молодіжної книги на вулиці Дворцовій". 

Кіровоградська область 

Капітальний ремонт будівель і споруд 

заповідника-музею І.К. Тобілевича (Карпенка-

Карого) "Хутір Надія" 

Кіровоградська область 

Реставраційні роботи "Оформлення відділу 

природи Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею по  вул. Дворцовій, 40  в  

м. Кіровоград" 

Кіровоградська область 

Всеукраїнське свято театрального мистецтва 

"Вересневі самоцвіти" 

Кіровоградська область 
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

"Колишня дільниця поліції" по   

вул. Преображенська, 3 у м.Кіровоград 

 

Кіровоградська область 

Обласний конкурс хореографічного мистецтва 

"Весняні ритми" 

Кіровоградська область 

Виставка декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва "Калиновий 

розмай" 

Кіровоградська область 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-

хорового мистецтва "Калиновий спів" 

Кіровоградська область та інші області 

України 

Обласне свято духовного співу "Молюсь за 

тебе, Україно" 

Кіровоградська область та інші області 

України 

Обласний огляд-конкурс аматорських 

театральних колективів "Театральна весна 

Кіровоградщини" 

Кіровоградська область 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

"Колишній пасаж" по вул.Карла Маркса, 60 у 

м.Кіровоград. 

Кіровоградська область 

Особливим потребам – особливу увагу! м. Кіровоград 

Капітальний ремонт комунального закладу 

"Побузька дитяча музична школа мистецтв 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного 

виховання) системи Міністерства культури 

України" 

Голованівський район 

Переобладнання системи опалення та заміна 

вікон районного Будинку культури ,  

смт Компаніївка 

смт Компаніївка 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

"Колишній будинок Паученка" по 

вул.Дворцовій, 89  у м.Кіровоград 

Кіровоградська область 

Реконструкція Палацу культури (нижня 

частина),  м. Світловодськ, Кіровоградської 

обл. (реставрація) 

м. Світловодськ 

Створення історичного козачого комплексу м. Світловодськ, Світловодський район,  

Створення парку відпочинку та оздоровлення м. Світловодськ, Світловодський район,  

Створення кемпінгової зони біля рекреаційної 

зони "Витоки річки Інгул"  

Кіровоградський район 

Відкриття музею трипільської культури у  

с. Небелівка 

Кіровоградська область 

Реставрація будівлі Олександрійського 

міського палацу культури по вул. 6-го Грудня, 

в м. Олександрія Кіровоградської область 

м. Олександрія 

Придбання медичного обладнання для дитячої Кіровоградська область 
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

обласної лікаріні по вул. Преображенській 

79/35, м. Кіровоград  

 Реконструкція пиміщень і будівель дитячої 

обласної лікарні 

Кіровоградська область 

Матеріально-технічне забезпечення органів 

соціального захисту 

Кіровоградська область 

Завершення реконструкції та відкриття 

бактеріологічної лабораторії  (проектно-

кошторисна документація 2009 року, потребує 

уточнення) та капітальний ремонт будівель 

Кіровоградської обласної лікарні по проспекту 

Університетському, 2/5, у м. Кіровограді 

(корпус № 3 блоки 4, 7, корпус № 4, № 5, № 6, 

пральня, харчоблок) з виготовленням 

проектно-кошторисної документації 

Кіровоградська область 

Реконструкція поліклінічного відділення 

Кіровоградської обласної лікарні по 

просп.Університетському 2/5, м.Кіровоград 

Кіровоградська область 

Капітальний ремонт Кіровоградського 

обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної 

війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді 

Кіровоградська область 

Реконструкція комунального закладу 

"Кіровоградський обласний онкологічний 

диспансер" по вул. Ялтинській, 1, 

м.Кіровоград 

Кіровоградська область 

Капітальний ремонт приміщення пологового 

будинку Вільшанської ЦРЛ та придбання 

обладнання 

Вільшанський район 

Реконструкція інфекційного відділення 

Світловодської ЦРЛ по вул. Павлова,16,  

м. Світловодськ, обл. Кіровоградської  

м. Світловодськ  

Укомплектування закладів охорони здоров‟я 

району медичним обладнанням для лікування 

та профілактики захворюваності серцево-

судинної системи, кишково-шлункового 

тракту, виявлення на ранніх стадіях 

онкологічних та стоматологічних захворювань 

у населення району 

Устинівський район 
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Напрям 2.А.  Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 

Реалізація напряму  "Розвиток транспортно-транзитного потенціалу" має 

за мету зниження рівня техногенного навантаження транспорту на довкілля, 

підвищення якості, безпеки та ефективності перевезень, зменшення 

навантажень на автомобільні дороги. 

Напрям 2.А. спрямований на  розвиток транзитного потенціалу регіону 

через реалізацію проектів, які передбачають: 

активізацію роботи по підвищенню ефективності використання 

інфраструктури річкового транспорту і її розбудові; 

продовження будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту 

"Кіровоград"; 

здійснення реконструкції інфраструктури залізничного транспорту тощо. 

 

Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи 

постіндустріального поступу  
 

Метою реалізації напряму  "Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи 

постіндустріального поступу" є  удосконалення системи житлово-комунальних 

послуг і підвищення якості їх надання; вдосконалення організації торгівлі, 

впровадження нових форм і методів обслуговування населення та дієвого 

захисту прав споживачів; комплексний розвиток ринку рекреаційних і 

туристичних послуг, у т. ч. "зеленого туризму"; формування ринку послуг 

зв‟язку та інформаційних технологій.  
 

Напрям 2.В. спрямований на формування та розвиток регіонального 

ринку послуг, підвищення рівня їх доступності, безпеки та якості через 

реалізацію проектів, які дають змогу забезпечити: 

 стале функціонування і розвиток систем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення; 

якісною питною водою мешканців населених пунктів області; покращити 

режим водопостачання населених пунктів; 

збільшення кількості функціонуючих об„єктів історико-культурної та 

природної спадщини, туристично-рекреаційної та соціально-культурної 

інфраструктури; 

вдосконалення мережі телекомунікацій, поштового зв‟язку, створення 

сприятливих умов доступу широких верств населення до інформаційних 

ресурсів; 

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та 

вдосконалення системи охорони навколишнього середовища. 
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Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її проживання.  

 

Реалізація напряму  "Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її проживання" має за мету 

упровадження раціональних форм організації життєдіяльності у праці, побуті, 

відпочинку, розвитку та відновленні особистості.  

 Впровадження проектів напряму 2.С. передбачає вплив на покращення 

ситуації у соціальній сфері таким чином, щоб: 
послабити негативні демографічні тенденції; 

забезпечити розвиток ринку праці, створення нових робочих місць і 

скорочення рівня безробіття;  

зменшити дисбаланс на ринку праці,  забезпечити якість та доступність 

освіти, ефективність управління нею;  

охопити соціальною підтримкою населення, яке її потребує, підвищення 

ефективності виплат соціальної допомоги;  

поліпшити стан надання допомоги населенню у закладах охорони 

здоров‟я; 

забезпечити розвиток підприємницької ініціативи громадян і 

самозайнятості населення;  

створити  умови для розв‟язання нагальних проблем  переселенців. 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

 

Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток" включає в себе 3 напрями, які складаються з  

91 відповідний проект. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який 

має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься 

упродовж 2015 – 2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе 

через: 

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

фінансування через галузеві державні програми; 

внесення заходів до щорічної програми економічного і соціального 

розвитку, галузевих регіональних програм; 

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб„єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

залучення коштів місцевих бюджетів (де це передбачено умовами 

проекту). 
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Очікувані результати та показники 
 

Успішна реалізація проектів Програми "2.  Територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток", має сприяти досягненню таких 

результатів: 

підвищено ефективність використання інфраструктури річкового 

транспорту; 

продовжено будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту 

"Кіровоград"; 

здійснено реконструкцію  інфраструктури залізничного транспорту тощо; 

продовжено реконструкцію та модернізацію ОКВП "Дніпро – 

Кіровоград";  

забезпечено стале функціонування і розвиток систем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення; 

поліпшено якість питної води  для мешканців населених пунктів області 

та покращено режим водопостачання населених пунктів; 

поліпшено умови надання послуг населенню у закладах охорони 

здоров‟я, освіти, культури та соціального захисту; 

створено умови для розв‟язання нагальних проблем  переселенців. 

 

Показники:  

щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого значення  вищої категорії  (I та II категорії), 

км. доріг на 1 тис.кв.км території; 

середньомісячна заробітна плата (номінальна), гривень; 

загальний коефіцієнт вибуття сільського населення  (на 1 тис. наявного 

сільського населення), %; 

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей  

(на 10 тис. наявного населення на кінець року),  лікарів; 

рівень обладнання загальної площі житлового  фонду водопроводом у 

міській місцевості, %; 

рівень обладнання загальної площі житлового  фонду водопроводом у 

сільській місцевості, %; 

рівень смертності на 1 тис. населення, (‰); 

демографічне навантаження на 1 тис.осіб постійного населення у  

віці 16-59 років (міська місцевість), (‰); 

демографічне навантаження на 1 тис.осіб постійного населення у  

віці 16-59 років (сільська місцевість), (‰); 

охоплення дітей дошкільними навчальними  закладами (міська 

місцевість), %; 

охоплення дітей дошкільними навчальними  закладами (сільська 

місцевість), %; 

питома вага утилізованих відходів у загальному обсязі утворення, (%); 

рівень безробіття за методологією  Міжнародної організації праці, %; 
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площа земель природно-заповідного фонду, тис. га; 

питома вага площі природно-заповідного фонду до площі області, %. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 

Розвиток інфраструктури залізничного 

транспорту 

135500,0 - - 135500,0 

Відродження авіаційного сполучення - 22581,5 - 22581,5 

Відновлення перевезень річковим 

транспортом 

50,0 100,0 100,0 250,0 

Всього: 3 проекти 135550,0 22681,5 100,0 158331,5 

Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального 

поступу 

Долинський груповий водопровід 

водопостачання м.Долинська  

23,7 2572,8 - 25751,3 

Система водовідведення м. Ульяновка - 

реконструкція 

- 7331,2 4673,0 12004,2 

Реконструкція даху багатоповерхового 

житлового будинку по  вул. Привокзальна, 

10 в м. Знам'янка Кіровоградської області 

815,758 - - 815,758 

Реконструкція магістральних теплових 

мереж по вул. Гагаріна від ТК42 до ТК43 

а/8, м. Кіровоград, з заміною на попередньо 

ізольовані труби Д=300мм, L=0,516км 

- 7180,3 - 7180,3 

Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до 

вул. Київської у  м. Кіровоград 

7180,3 5801,9 - 12982,2 

Капітальний ремонт житлового фонду у  м. 

Знам‟янка (заміна вікон на енергозберігаючі 

в під‟їздах житлових будинків) 

- 665,7 - 665,7 

Капітальний ремонт покрівлі на житловому 

будинку по провулку Толстого 12/36 у  

м. Знам‟янка Кіровоградської області 

- 602,9 - 602,9 

Будівництво водопровідної мережі у 

м. Мала Виска Кіровоградської області 

- 2234,9 - 2234,9 

Налагодження якісного водопостачання для 

споживачів питної води смт Петрове 

Петрівського району 

2222,3 1097,5 - 3319,8 

Реконструкція системи водопостачання  

Голованівським ККП 

998,4 - - 998,4 

Реконструкція тепломережі від котельні  

КП "Онуфріївка- Теплокомуненерго" до 

споживачів в  смт Онуфріівка 

Кіровоградської області 

1712,9 - - 1712,9 

Реконструкція та модернізація 

ОКВП"Дніпро – Кіровоград"  

(проектних ідей - 8) 

- 326400,0 330500,0 656900,0 

Автоматизація надання фінансових послуг в 

Кіровоградській дирекції УДППЗ 

52500,0 105000 - 157500,0 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

"Укрпошта" 

Створення базового розсадника та теплиць 1550,0 1310,0 500,0 3360,0 

Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд м. Знам‟янка,  

вул. Будьонного, 207 

998,4 4500 4500 9998,4 

Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд в   м. Світловодську, 

Кіровоградської області "Корегування". 

3430,5 3412 3412 10254,5 

Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану 

р. Березніговатої в  

смт Петрове 

1275,0 - - 1275,0 

Всього: 31 проект 72707,2 468109,3 343585,0 907556,3 

Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 

людини незалежно від місця її прживання 

Дистанційна очно-заочна школа Малої 

академії наук учнівської молоді 

- 1900,0 1200,0 3100,0 

Кабінет фізики - 500,0 - 500 

Капітальний ремонт (реставрація) 

обласного НВК (гімназії-інтернат-школи 

мистецтв) в м. Олександрії по  

вул. Діброви,25 

– 6000,0 8000,0 14000,0 

Розвиток сімейних форм виховання 12017,7 39785,9 51032,9 102836,5 

Реконструкція покрівлі фізкультурно-

оздоровчого комплексу по вул. Північній, 

34-а  в смт. Вільшанка, Кіровоградської 

області 

523,5 - - 523,5 

Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 

(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон 

та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3,  

м. Мала Виска, Кіровоградської області   

- 3888,9 3661,3 7550,2 

Реконструкція будівлі дитячого садка 

"Зернятко" по  вул. Мира, 5  

у м. Новоукраїнка Кіровоградської області" 

І, ІІ черга 

- - 1333,2 1333,2 

Інформатизація освіти та комп‟ютеризація 

навчального процесу 

77,0 77,0 154,0 308,0 

Капітальний ремонт ДНЗ № 6 "Сонечко"  

м. Знам‟янка,  

вул. Чайковського,27  

- - 7500,0 7500,0 

Реконструкція ДНЗ №24 по  

вул. Пам‟яті Героїв, 3 м. Світловодськ, 

Кіровоградської обл. 

- 4867,02 - 4867,02 

Капітальний ремонт покрівлі 

Кіровоградського обласного ЦДЮТ 

300,0 - - 300,0 

Реставрація внутрішнього інтер‟єру будівлі 

по вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді 

- 5415,5 - 5415,5 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

Підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні "Фестиваль 

молодіжної книги на вулиці Дворцовій". 

– 30,0 35,0 65,0 

Капітальний ремонт будівель і споруд 

заповідника-музею І.К. Тобілевича 

(Карпенка-Карого) "Хутір Надія" 

619,2 100,0 1000,0 1719,2 

Реставраційні роботи "Оформлення відділу 

природи Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею по 

вул. Дворцовій, 40  в  м. Кіровоград" 

1600,0 2829,7 - 4429,7 

Всеукраїнське свято театрального мистецтва 

"Вересневі самоцвіти" 

- 70,0 90,0 160,0 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

"Колишня дільниця поліції" по  вул. 

Преображенська, 3 у м.Кіровоград 

- 100,0 983,0 1083,0 

Обласний конкурс хореографічного 

мистецтва "Весняні ритми" 
2,2 3,0 32,0 37,2 

Виставка декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва "Калиновий 

розмай" 

5,0 8,0 10,0 23,0 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

вокально-хорового мистецтва "Калиновий 

спів" 

99,3 200, 0 150,0 449,3 

Обласне свято духовного співу "Молюсь за 

тебе, Україно" 

22,7 - 31,8 54,5 

Обласний огляд-конкурс аматорських 

театральних колективів "Театральна весна 

Кіровоградщини" 

10,0 25,0 30,0 65,0 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

"Колишній пасаж" по вул.Карла Маркса, 60 

у м.Кіровоград. 

7662,1   7662,1 

Особливим потребам – особливу увагу!  2,0 14,0 4,0 20,0 

Капітальний ремонт комунального закладу 

"Побузька дитяча музична школа мистецтв 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного 

виховання) системи Міністерства культури 

України" 

512,6 - - 512,6 

Переобладнання системи опалення та 

заміна вікон районного Будинку культури , 

смт Компаніївка 

- 35,0 1500,0 1535,0 

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам‟ятки архітектури місцевого значення 

“Колишній будинок Паученка" по 

вул.Дворцовій, 89  у м.Кіровоград 

250,0 1000,0 2000,0 3250,0 

Реконструкція Палацу культури (нижня 

частина),  м. Світловодськ, Кіровоградської 

- 11802,9 - 11802,9 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

обл.(реставрація) 

Створення історичного козачого комплексу - 700,0 800,0 1500,0 

Створення парку відпочинку та 

оздоровлення 

200,0 400,0 700,0 1300,0 

Створення кемпінгової зони біля 

рекреаційної зони "Витоки річки Інгул"  

20,0 150,0 200,0 370,0 

Відкриття музею трипільської культури у с. 

Небелівка 

200,0 500,0 500,0 1200,0 

Реставрація будівлі Олександрійського 

міського палацу культури по  

вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрія 

Кіровоградської обл.  

- 3092,6 - 3092,6 

Матеріально-технічне забезпечення органів 

соціального захисту 

3200,0 - - 3200,0 

Придбання медичного обладнання для 

дитячої обласної лікаріні  

по вул. Преображенській 79/35,  

м. Кіровоград (проектних ідей - 6) 

- 27239,3 - 27239,3 

Реконструкція пиміщень і будівель дитячої 

обласної лікарні (проектних ідей - 7) 

32786,7 45075,0 0 77861,8 

Завершення реконструкції та відкриття 

бактеріологічної лабораторії  (проектно-

кошторисна документація 2009 року, 

потребує уточнення) та капітальний ремонт 

будівель Кіровоградської обласної лікарні 

по проспекту Університетському, 2/5, у м. 

Кіровограді (корпус № 3 блоки 4, 7, корпус 

№ 4, № 5, № 6, пральня, харчоблок) з 

виготовленням проектно-кошторисної 

документації. 

200,0 16375,0 10775,0 27350,0 

Реконструкція поліклінічного відділення 

Кіровоградської обласної лікарні по 

просп.Університетському 2/5, м.Кіровоград 

7334,6 - - 7334,6 

Капітальний ремонт Кіровоградського 

обласного госпіталю для інвалідів 

Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у 

м. Кіровограді 

4888,9 9388,8 3865,2 18142,9 

Реконструкція комунального закладу 

"Кіровоградський обласний онкологічний 

диспансер" по  

вул. Ялтинській, 1, м.Кіровоград 

6000 7482,0 24700,0 38182,0 

Капітальний ремонт приміщення 

пологового будинку Вільшанської  

ЦРЛ та придбання обладнання 

147,5   147,5 

Реконструкція інфекційного відділення 

Світловодської ЦРЛ по  

вул. Павлова,16, м. Світловодськ, 

Кіровоградської обл. 

 5707,7  5707,7 

Укомплектування закладів охорони - 500,0 600,0 1100,0 
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Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

здоров‟я району медичним обладнанням для 

лікування та профілактики захворюваності 

серцево-судинної системи, кишково-

шлункового тракту, виявлення на ранніх 

стадіях онкологічних та стоматологічних 

захворювань у населення району 

Всього: 57 проектів 78680,9 195062,4 120887,4 394830,8 

Всього: 91 проект 286938,1 685853,2 464572,4 1460719 

 

Припущення та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, 

полягають в успішності задекларованих у 2014 році Урядом України реформ, а 

також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов„язані з військовим 

конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї 

Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду 

регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого 

конкретними проектами фінансування для реалізації проектів Плану реалізації.. 

Реалізація в Кіровоградській області проектів з підтримки практики 

сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів. 

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність 

виконавчого потенціалу для впровадження проектів, а також ефективна і дієва 

Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх 

проектів, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської 

діяльності. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу 

можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб 

покращити територіальну соціально-економічну інтеграцію і просторовий 

розвиток. Хоча відчутні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій 

перспективі у поєднанні зі зміною політики України щодо процесів 

децентралізації та збільшення можливостей органів місцевого самоврядування. 

 

Реалізація проектів з балансування ринку праці базується на припущенні, 

що роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть участь на 

засадах соціального партнерства в реалізації проектів. 

У частині реалізації проектів підвищення соціальної активності населення 

основні припущення – це достатність позитивного досвіду раніше 

впроваджених проектів на розвиток територіальних громад. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв‟язок Програми                 

"2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" з 

іншими Програмами Плану реалізації Стратегії, особливо, з Програмою  

"1.Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

області". 
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Основні ризики в реалізації Програми: 

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 

невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, недостатність коштів у 

бюджетах розвитку; 

Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих 

обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що 

містяться у цій Програмі; 

відсутність альтернативних джерел фінансування проектів; 

недостатність попереднього досвіду реалізації проектів органами 

місцевого самоврядування; 

неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 

підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому; 

відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 

проектів; 

пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема інституційних 

партнерів проектів Програми. 

 

Рекомендації 
 

Як і у випадку інших програм, реалізація цієї програми потребує 

комбінації зусиль з боку влади, інвесторів, донорів та інших установ, за 

активної участі організацій громадянського суспільства.  

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має 

важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, 

забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації 

Програми. 

Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектів і 

сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як 

правило, реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати, 

наприклад, Агенції регіонального розвитку. 

 

Програма "2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток" тісно пов‟язана із загальним розвитком області, 

передусім – зі станом економіки, на який має вплив Програма 1. Додаткову 

підтримку мешканці окремих громад зможуть отримати завдяки Програмі                                     

"3. Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та 

формування інфраструктури". 
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3.3. Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних 

практик управління та формування інфраструктури 
 

Стан і проблеми 
 

Третина населення області проживає в сільській місцевості та селищах, де 

традиційно є найнижча концентрація ресурсів усіх видів, недостатній розвиток 

інфраструктури.  Утримання малонаселених територій, як правило, вимагає 

значного обсягу ресурсів, не підкріплених базою податкових надходжень. 

Органи місцевого самоврядування віддалених населених пунктів в умовах 

обмеженості ресурсів не в змозі забезпечити доступ громадян до публічної 

інформації, адміністративних послуг, забезпечити гідний рівень благоустрою. 

Становлення місцевого самоврядування, розвиток спроможних 

територіальних громад як основного інструменту народовладдя, створює умови 

для залучення додаткових ресурсів на розвиток громад, у тому числі – 

сільських. Місцеве самоврядування у своїй повсякденній діяльності потребує 

інформаційного, консультаційного забезпечення і  підтримки. 
 

Структура програми 

 

Програма складається з напряму "Вдосконалення системи регіонального 

управління", який включає в себе 11 проектів.  

Проекти зазначеного напряму спрямовані на досягнення позитивних змін 

у наступних сферах: 

співпраця та ефективна координація впровадження Стратегії-2020; 

електронне врядування; 

соціальний захист учасників АТО і членів їх сімей; 

покращення доступу населення, у першу чергу із сільської місцевості,  до 

публічної інформації і послуг; 

надання адміністративних послуг; 

робота із зверненнями громадян. 
 

Напрям 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління 
 

Для успішної реалізації Програми необхідно зосередити ресурси і зусилля 

на таких завданнях: 

створення Агенції регіонального розвитку, яка має координувати роботу 

із реалізації проектів, залученні коштів на їх реалізацію, здійснювати 

моніторинг стану реалізації Програми і її проектів; 

вирішення питань, пов‟язаних із соціальним захистом учасників АТО, 

членів сімей учасників АТО, які поранені чи загинули під час проведення 

антитерористичної операції, із передбаченням коштів у місцевих бюджетах на 

їх реалізацію;  

розроблення і реалізація обласної цільової програми інформатизації 

регіону, передбачення її фінансового забезпечення із різних джерел 

фінансування;   
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розвиток системи електронного врядування, створення системи 

електронної взаємодії щодо обміну інформацією між центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого смаоврядування;  

 комп‟ютеризація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, повний перехід до системи електронного 

документообігу;  

участь регіону у формуванні об‟єднаної загальнонаціональної мережі 

центрів надання публічних (адміністративних) послуг на основі використання 

потенціалу сучасних інтернет-технологій;  

забезпечення відкритості публічного врядування та налагодження дієвого 

зворотного зв‟язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів 

області та громадських організацій з приводу вирішення актуальних питань 

місцевого (регіонального) розвитку. 

 Реалізація цих завдань сприятиме активізації мешканців області та 

посиленню інституційної спроможності органів місцевого самоврядуванн.   

 Організація населення та інститутів громадянського суспільства для 

реалізації проектів, спрямованих на покращення умов життєдіяльності та 

надання комплексу послуг, є результативними методами концентрації як 

людських, так і фінансових ресурсів для досягнення максимального результату. 

  

Часові рамки і засоби реалізації 
 

 Програма "3.Запровадження сучасних моделей та успішних практик 

управління та формування інфраструктури"включає в себе 8 проектів. Кожен з 

проектів стосується окремого аспекту, який має визначальне значення для 

вдосконалення управління регіональним розвитком. Засоби реалізації проектів 

залежатимуть від тематики, спрямування та змісту проекту. До таких засобів 

можна віднести зміну управлінських інституцій, впровадження та/або 

вдосконалення практики міжвідомчої співпраці, об‟єднання ресурсів,  

конкурси – для підтримки окремих проектів, облаштування віртуальних 

просторів для консультування та навчання. 

 Програма реалізуватиметься протягом 2015-2017 років. 
 

Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Напрям 3.А Вдосконалення системи регіонального управління 

Створення веб-порталу "Відкрита влада"  

(відкритий інформаційно-ресурсний центр 

області) 

Кіровоградська область 

Програма інформатизації Кіровоградського 

регіону на 2016-2017 роки 

Кіровоградська область 

Вивчення за місцем проживання потреб 

учасників антитерористичної операції та їх 

сімей 

Кіровоградська область 

Вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг 

Кіровоградська область 

Система електронного управління Кіровоградський район 
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Проекти Територія,  

на яку проект матиме вплив 

Кіровоградського району 

Організація діяльності Центру національних 

культур Кіровоградської області 

Кіровоградська область 

Електронна карта звернень громадян Кіровоградська область 

Агенція регіонального розвитку Кіровоградська область 
 

Засоби реалізації проектів залежатимуть від тематики, спрямування та їх 

змісту. До таких засобів можна віднести зміну управлінських інституцій, 

впровадження та/або вдосконалення практики міжвідомчої співпраці, 

об‟єднання ресурсів, проведення конкурсів для підтримки окремих проектів, 

виконання пілотних проектів для окремих територіальних громад, 

облаштування віртуальних просторів для консультування та навчання.  

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе через: 

Державний фонд регіонального розвитку; 

кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються 

на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

субвенції, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

кошти місцевих бюджетів; 

кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

кошти інвесторів, власні кошти підприємств, громадських організацій і 

населення. 

 

Очікувані результати та показники 
 

Успішна реалізація проектів Програми "3.Запровадження сучасних 

моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури" 

сприятиме досягненню наступних результатів:  

створено веб-портал "Відкрита влада" та забезпечено його 

функціонування; 

створено та забезпечено діяльність Агенції регіонального розвитку; 

забезпечено ефективну координацію впровадження Стратегії 

регіонального розвитку області до 2020 року; 

створено електронну карту звернень громадян та забезпечено її 

функціонування; 

вдосконалено діяльність Центру національних культур Кіровоградської 

області; 

задоволено потреби учасників антитерористичної операції та їх сімей; 

забезпечено надання адміністративних послуг на належному рівні. 
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Показники: 
 

кількість центрів надання адміністративних послуг; 

кількість  адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг; 

кількість користувачів веб-порталу "Відкрита влада"; 

обсяг допомоги, яку надано учасникам АТО і членам їх сімей; 

обсяг допомоги, яку надано тимчасово переміщеним особам; 

обсяг коштів, які залучено для реалізації проектів програми; 

кількість звернень громадян, які задоволено із впровадженням 

електронної системи (карти) звернень; 

кількість заходів, які реалізовано у рамках Програми інформатизації 

Кіровоградського регіону на 2016-2017 роки; 

кількість користувачів електронної системи управління Кіровоградського 

району.  

 

Орієнтовний фінансовий план  

 

Назви проектів 
Вартість, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

Напрям 3.С. Удосконалення управління регіональним розвитком 

Створення веб-порталу "Відкрита влада"  

(відкритий інформаційно-ресурсний центр 

області) 

100,0 150,0 150,0 400,0 

Програма інформатизації Кіровоградського 

регіону на 2015-2017 роки 

280,0 2690,0 5750,0 8720,0 

Вивчення за місцем проживання потреб 

учасників антитерористичної операції та їх 

сімей 

15,0 20,0 25,0 60,0 

Вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг 

500,0 250,0 250,0 1000,0 

Система електронного управління 

Кіровоградського району 

200,0 200,0 - 400,0 

Організація діяльності Центру національних 

культур Кіровоградської області 

50,0 95,0 - 145,0 

Електронна карта звернень громадян - - - - 

Агенція регіонального розвитку  - 500,0 500,0 1000,0 

Всього: 8 проектів 1145,0 3905,0 6675,0 11725,0 

 

Припущення та ризики 
 

Реалізація Програми запланована на період, який є вкрай складним для 

країни і регіону у політичному та економічному плані.  

Загальні припущення, що мають значення для впровадження Програми,  

доступність фінансування для реалізації проектів Плану реалізації Стратегії. 
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Фінансування її повинно бути забезпечено об‟єднанням державних, грантових 

та приватних коштів. 

Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації 

проектів Програми "3.Запровадження сучасних моделей та успішних практик 

управління та формування інфраструктури" можуть виникнути завдяки 

проведенню реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні і в області, хоча відчутні зміни можуть бути досягнуті лише у 

довгостроковій перспективі. 

Рух України в напрямку європейської інтеграції стане додатковим 

стимулюючим фактором для формування ефективної управлінської культури, 

необхідної при реалізації проектів Програми "3.Запровадження сучасних 

моделей та успішних практик управління та формування інфраструктури". 

Умовою успішності виконання Плану реалізації Стратегії є створення 

ефективної та дієвої Агенції регіонального розвитку, що буде координувати 

реалізацію всіх проектів, сприяти залученню додаткових коштів та проведенню 

лобістської діяльності. 

Реалізація в області міжнародних проектів з впровадження інструментів 

місцевого економічного розвитку сприятиме досягненню позитивних 

результатів. 

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність 

виконавчого потенціалу для впровадження проектів. 

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу 

можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, що покращить  

управління регіональним розвитком. 

Реалізація проектів із вдосконалення взаємодії органів влади із 

населенням, інститутами громадянського суспільства базується на припущенні, 

що зацікавлені в позитивному результаті своєї діяльності органи влади будуть 

орієнтувати і зосереджувати свої зусилля на вирішенні актуальних проблем у 

життєдіяльності окремих категорій населення, населених пунктів, що в свою 

чергу матиме позитивний вплив на  регоінальнийрозвиток. 

У частині реалізації проектів стосовно вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг основні припущення – це достатність позитивного 

досвіду раніше створених центрів  і адміністраторів, зацікавленість органів, які 

утворили центри надання адміністративних послуг, у налагодженні їх роботи 

згідно із запитами і очікуваннями суб‟єктів-отримувачів послуг. 

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність 

взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є наступним важливим 

припущенням, що допоможе максимально використати потенціал мешканців 

області. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв‟язок Програми  

"3.Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління та 

формування інфраструктури " з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії: 

"1.Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

області" та "2.  Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 
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розвиток", окремі втручання цих стратегічних цілей прямо і опосередковано 

сприятимуть впровадженню сучасних моделей і практик управління 

регіональним розвитком. 
 

Основні ризики в реалізації Програми: 

продовження збройного конфлікту в східних регіонах України, що 

збільшить видатки на його припинення і ліквідацію наслідків, на соціальний 

захист учасників АТО і членів їх родин, на забезпечення потреб тимасово 

переміщених осіб; 

відсутність альтернативних джерел фінансування проектів (коштів 

інвесторів, МТД, підприємств, організацій і установ); 

недостатній досвід і практики в реалізації проектів, у налагодженні 

співпраці органів місцевого самоврядування; 

неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових 

підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому; 

відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 

проектів та відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності. 

 

Рекомендації 

 

Загальний принцип – використання проектів в системі планування 

регіонального розвитку та забезпечення моніторингу і коригування проектів у 

разі потреби. 

На основі викладених у цьому документі проектних ідей слід розробити 

проекти для подання до Державного фонду регіонального розвитку, до проектів 

та програм міжнародної технічної допомоги, бюджетних запитів до місцевих 

бюджетів. 

Забезпечити вивчення та використання міжнародної практики (зокрема, 

ЄС), що має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної 

допомоги, забезпечення управлінського потенціалу та технічних навичок для 

реалізації Програми. 

Необхідно активно використовувати досвід інших регіонів для 

прискорення реалізації проектів, що, у свою чергу, сприятиме отриманню 

максимальної віддачі; впровадити практику фінансування більшості 

інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі 

територіальних громад.  
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4. Основні суб’єкти реалізації Стратегії - 2020 

 

Матриця основних суб‟єктів та їх роль у впровадженні Плану реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 

період до 2020 року  у 2015-2017 роках представлені у таблиці: 
 

Суб’єкти Участь у впровадженні Участь у фінансуванні Участь у моніторингу і оцінці 

(МіО) 

Обласна, районні адміністрації та 

органи місцевого 

самоврядування 

В якості партнерів здійснення 

проектів або бенефеціарів їх 

результатів 

Спільне фінансування реалізації 

проектів 

Безпосередньо для проектів зі 

спільним фінансуванням 

Центральні органи виконавчої 

влади 

В якості партнерів здійснення 

проектів для відповідних галузей 

Спільне фінансування проектів, в 

яких вони конкретно зацікавлені 

Безпосередньо для проектів зі 

спільним фінансуванням 

Проекти та програми 

міжнародної технічної допомоги 

Надання (міжнародної) технічної 

допомоги (за потребою) 

Спільне фінансування більшості 

проектів 

Безпосередньо для проектів зі 

спільним фінансуванням 

Приватні інвестори і 

підприємства 

Учасники в проектах з приватним 

компонентом в якості бенефеціарів 

або партнерів реалізації проектів 

Фінансовий внесок в реалізацію 

проектів з приватним 

компонентом 

Безпосередньо для проектів зі 

спільним фінансуванням 

Обласні, районні і місцеві 

зацікавлені сторони 

В якості партнерів або бенефеціарів 

проектів, в яких вони безпосередньо 

зацікавлені 

Спільне фінансування здійснення 

проектів, від яких вони мають 

безпосередню вигоду 

Надання інформації для моніторингу 

й наступної діяльності 

Спеціалізовані НУО, асоціації та 

установи 

Управління проектами у сферах, де 

вони можуть продемонструвати 

відповідні знання/рекомендації 

Головним чином у зв‟язку із 

заходами зі збору коштів 

Підготовка звітів і ввідних ресурсів 

для моніторингу відповідних 

проектів 

Університети, інститути, освітні 

заклади 

Забезпечення практичних знань (ноу-

хау), технічної допомоги 

Спільне фінансування проектів, в 

яких вони зацікавлені 

Фахові знання, дані і статистичні 

звіти для моніторингу у відповідних 

сферах 

Агенція регіонального розвитку Запуск проектів (розробка описів 

проектів, організація запрошення до 

торгів, лобіювання, нагляд) 

Ключова дійова особа у зборі 

коштів для реалізації Стратегії 

Моніторинг реалізації проектів 
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5. Каталог проектів 

Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, 

впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього 

Плану реалізації та Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 

2020 року. Каталог складається з проектів, відібраних групами регіональних 

експертів та зовнішніми консультантами. 
 

5.1. Проекти програми "1. Підвищення рівня ефективності 

використання економічного потенціалу області" 
 

Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області" 
 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Нарощування обсягів виробництва 

промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й 

зовнішніх ринках  Завдання 3. проведення виставкової, 

інформаційної та маркетингової діяльності, спрямованої на 

просування промислових товарів на перспективні ринки 

Назва проекту: Організація та проведення щорічної Національної 

агропромислової виставки з польовою демонстрацією 

техніки та технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до участі 

у ній підприємств Кіровоградщини  

Цілі проекту: Метою виставки "АГРОЕКСПО" є: 

позиціювання Кіровоградської області, як регіону, який має 

значний ресурсний потенціал для формування 

високотехнологічного аграрного сектору, здатного здійснювати 

суттєвий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни, 

розширення сировинної бази для подальшого розвитку харчової 

промисловості, посилення експортних позицій Кіровоградщини. 

розвиток регіональних зв’язків, розширення кола ділових 

партнерів, збільшення обсягів реалізації вітчизняної продукції, 

обмін досвідом, налагодження зв’язків і перспектив створення 

спільних успішних проектів в аграрній галузі 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Підприємства машинобудування, харчової промисловості, 

іноземні виробники сільськогосподарської техніки, фермерські 

господарства, населення області та інших регіонів України 
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Стислий опис проекту: Проведення "АГРОЕКСПО" у центрі України, в одному з 

найбільших сільськогосподарських регіонів країни, робить 

виставку максимально доступною для відвідувачів з усіх регіонів 

України. До участі у Виставці будуть долучатися не тільки 

провідні підприємства області та України, а й зарубіжні 

компанії, які матимуть змогу в повній мірі продемонструвати 

свій потенціал.  Площа виставкового експоцентру "Агрекспо" є 

найбільшою в Україні - 67 000 м
2
 відкритих виставкових площ та 

8 500 м
2
 критих виставкових площ в сучасному павільйоні. 

Наявність критих та відкритих площ для експозицій, а також 

полігона для демонстраційних показів техніки в роботі надають 

учасникам можливість вибору формату участі у виставці та 

максимально комфортні умови для презентації своєї продукції. 

"АГРОЕКСПО" - аграрний форум, орієнтований на відвідування 

аграріями з усієї України разом з родинами. З 2014 року 

започатковано новий розділ "АГРОЕКСПО" - народний 

"Покровський ярмарок", в рамках якого відбуваються  творчі 

виступи народних колективів, продаж товарів народних 

промислів та сувенірів, частування національними стравами, 

торгівля товарами народного споживання, розважальна програма 

тощо. 

Програмою проведення виставки "АГРОЕКСПО" 

передбачається:  Експозиції вітчизняних і закордонних 

постачальників техніки, обладнання та технологій для 

агропромислового виробництва; 

Експозиції постачальників рішень для будівництва, 

енергозбереження, зберігання та переробки в АПК;  

Демонстраційні покази техніки і технологій в польових умовах; 

Проведення семінарів і конференцій.  

Тематичні розділи виставки "АГРОЕКСПО":  

Рослинництво. Техніка та технології; 

Тваринництво. Техніка та технології; 

Транспорт та спецтехніка в АПК; 

Тара та пакування; Будівництво в АПК; 

Енергозабезпечення та альтернативна енергетика в АПК; 

Екологія та переробка відходів; 

Лісове господарство; Присадибне господарство. 

Очікувані результати: належне представлення досягнень соціально-економічного та 

культурного потенціалу суб’єктів господарювання 

Кіровоградської області; 

просування конкурентоспроможних товарів області на ринки 

регіонів України та зарубіжжя, створення додаткових передумов 

для подальшого розвитку економічного потенціалу області;  

сприяння поглибленню співробітництва та здійснення пошуку 

нових форматів взаємодії підприємств області з іноземними 

компаніями, організаціями. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення на належному рівні Національної агропромислової 

виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій 

"АГРОЕКСПО" та "Покровського ярмарку"; 

Презентація економічно-інвестиційного потенціалу області під 

час проведення Національної агропромислової виставки з 
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польовою демонстрацією техніки та технологій "АГРОЕКСПО"; 

Проведення тематичних семінарів і конференцій та консультацій 

для спеціалістів агропромислового комплексу. 

Період здійснення:  щороку 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

Джерела фінансування: Кошти організаторів, інші джерела 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Торгово-промислова палата України, Асоціація підприємств-

виробників техніки та обладнання для агропромислового 

комплексу “УкрАгроМаш”, Українська асоціація аграрних 

інженерів, Федерація роботодавців України, обласна державна 

адміністрація 

 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання: 6. забезпечення організаційної та інформаційної 

підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів з розробки 

родовищ гранітів, піску та інших корисних копалин з метою 

забезпечення випереджального розвитку та реалізації потенціалу 

області у виробництві будівельних сумішей і матеріалів. 

Назва проекту: Будівництво кар’єру та збагачувальної фабрики з переробки 

каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів 

с.Берестяги, Гайворонський район 

Цілі проекту: Переорієнтація сировинно орієнтованого промислового 

виробництва на випуск конкурентоспроможної кінцевої продукції 

з більшою часткою доданої вартості. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

 Кіровоградська область та Гайворонський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі Гайворонського району (38,2 тис. жителів ) 

Стислий опис проекту: Проект передбачає будівництво на території Берестягівської 

сільської ради кар’єру з видобування каоліну та фабрики по його 

збагаченню.   

Щорічне видобування каоліну в обсязі 600-650 тис.тонн.  

Сировина поставлятиметься для виробництва сантехнічних 

виробів на території України та Туреччини (Фірма "ЕСАН").  

У перспективі створення виробництва сантехнічних виробів 

Очікувані результати: Збільшено обсяги та якість залучених у реальний сектор 

економіки  прямих інвестицій. 

Створено до 90 нових робочих місць.  

Інвестовано кошти в розбудову та утримання інфраструктури: 

дороги, мости, водогін,благоустрій (у межах 5 млн. грн.).  

Збільшено можливості для сільського малого та середнього 

підприємництва за рахунок появи нових виробничих потреб і 

зв’язків. 
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Підвищено рівень життя й соціального захисту населення 

Ключові заходи 

проекту: 

Проектні роботи . 

Відведення земельних ділянок під будівництво. 

Реєстрація на території Гайворонського району. 

Період здійснення:  з липня 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015  2016  2017  Разом 

2000,0 10000,0 20000,0 32000,0 

Джерела фінансування: Кошти інвестора – ТОВ "Сермін" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент інфраструктури та промисловості 

облдержадміністрації, Гайворонська райдержадміністрація, 

районний центр зайнятості, Берестягівська та Червоненська 

сільські ради Гайворонського району. 

Інше: Безпосереднім учасником даного проекту є турецька фірма 

ЕСАН, світовий лідер з виробництва сантехнічної продукції 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

 Завдання: 6. забезпечення організаційної та інформаційної 

підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів з розробки 

родовищ гранітів, піску та інших корисних копалин з метою 

забезпечення випереджального розвитку та реалізації потенціалу 

області у виробництві будівельних сумішей і матеріалів. 

Назва проекту: Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою 

Володимиріського родовища пегматитів ТОВ "Піщанський 

кар’єр" 

Цілі проекту: Подальший розвиток та зміцнення мінерально-сировинної бази 

регіону 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Обознівська сільська рада, Кіровоградський район, 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди: 

Кіровоградський район, Кіровоградська область 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: виконання геологорозвідувальних робіт, в 

результаті яких будуть визначені умови залягання корисної 

копалини та покрівлі, їх якісні показники та визначена 

відповідність основним напрямкам їх використання; 

Очікувані результати: комплексно  освоєно  Володимирівське  родовище  пегматитів, 

скорочено втрати мінеральної сировини на всіх етапах освоєння 

та використання запасів надр 

Ключові заходи 

проекту: 

визначення запасів кварц-польовошпатової сировини, супутніх 

корисних копалин та затвердження в Державній комісії України 

по запасах корисних копалин; 

 підготовка родовища до промислового освоєння 

Період здійснення: з вересня 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн: 

2015 2016 2017  Разом 

1284,75 1384,75 1698,75 4368,25 

Джерела фінансування Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Обознівська сільська рада, Кіровоградська районна рада,   

ТОВ "Піщанський кар’єр" 



49 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

проекту: 

Інше: Пегматити Володимирівського родовища можуть бути 

використані як сировина для виробництва побутового фарфору, 

фаянсу та будівельної кераміки. 

Очікувані промислові запаси складають близько 8986 тис.тонн, 

що забезпечить потребу підприємства потужністю                                

150-200 тис.т./рік на 45-60 років. 

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічної продукції машинобудування, 

приладобудування та харчової  промисловості. 

Завдання: 11. стимулювання промисловців до запровадження 

новітніх технологій та інновацій, сприяння розвитку 

новаторської і раціоналізаторської роботи у підприємствах; 

Назва проекту:  Модернізація технологічних процесів виготовлення чавунних 

корпусних деталей на прикладі насосів серії GP34T-4  

ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

Цілі проекту:  Підвищення якості продукції та ефективності її виробництва 

Територія, на яку 

проект матиме вплив:  

Кіровоградська область,  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

 Ринки далекого та ближнього  зарубіжжя 

Стислий опис проекту:  Проект передбачає: 

підбір та закупівлю високопродуктивного обладнання. 

застосування оптимальних режимів різання на потужному 

високопродуктивному обладнанні в поєднанні із спеціальним 

технологічним оснащенням  

Очікувані результати:  освоєно продуктивний ряд виробів з корпусними  деталями з 

чавуну.  

Забезпечено реальні потреби ринку в насосах серії "Т" 

Ключові заходи 

проекту:  

підбір та закупівля високопродуктивного обладнання для 

виробництва продукції;. 

застосування оптимальних режимів різання на потужному 

високопродуктивному обладнанні в поєднанні із спеціальним 

технологічним оснащенням 

Період здійснення:  з грудня 2014 р. до січня 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.  

2015  2016  2017  Разом 

79191,7  - - 79191,7 

Джерела фінансування:  Власні кошти підпрриємств 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

Інше:   

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічної продукції машинобудування, 

приладобудування та харчової  промисловості. 

Завдання: 11. стимулювання промисловців до запровадження 
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новітніх технологій та інновацій, сприяння розвитку 

новаторської і раціоналізаторської роботи у підприємствах; 

Назва проекту:  Модернізація технологічного процесу обробки зубів 

шестерень насосів групи 1,2, 2.5 ПАТ "Гідросила", 

м.Кіровоград 

Цілі проекту:  Підвищення якості шестерень; 

зменшення часу обробки шляхом заміни зубообробного 

обладнання 

Територія, на яку 

проект матиме вплив:  

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

Ринки зарубіжних країн 

Стислий опис проекту:  Проект передбачає: 

придбання зубовимірювальної машини для оперативної оцінки 

якості шестерень безпосередньо у виробництві; 

придбання зубофрезерного верстату типу "LIEBHERR" з опцією 

автоматичного пристрою позиціонування заготовки для 

відпрацювання технологій зубообробки 

Очікувані результати:  освоєно продуктивний ряд виробів груп 1,2 і 2.5; 

збільшено обсяги виробництва і реалізації шестерень 

Ключові заходи 

проекту:  

придбання та встановлення обладнання; 

забезпечення реальної потреби ринку в насосах груп 1,2 і 2.5  

Період здійснення:  з січня 2015 року  до січня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту,  тис.грн. : 

2015 2016 2017 Разом 

514083,0 -  -  514083,0 

Джерела фінансування:  Власні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград 

Інше:  - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічної продукції 

Завдання: 6. створення системи стратегічного планування 

потреб економіки у висококваліфікованих кадрах за видами 

економічної діяльності та у професійно-кваліфікаційному розрізі 

Назва проекту: Забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг 

регіону  

Цілі проекту: Забезпечення поточних і перспективних кадрових потреб у 

розрізі районів та населених пунктів області. 

Підготовка закладами професійної освіти фахівців у 

відповідності до кількісних та якісних вимог роботодавців. 

Підвищення якості й конкурентоспроможності вищої освіти   і 

професійної підготовки кадрів регіону. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Проект має здійснюватися на обласному рівні, з деталізацією у 

розрізі районів та міст області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Економія витрат на виплату допомоги з безробіття  

Кіровоградським регіональним центром зайнятості. 
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Задоволення основної та додаткової потреби в кадрах у поточній 

і стратегічній перспективі – для роботодавців області. 

Забезпечення гідної оплати праці й гарантованої можливості 

працевлаштування – для молодих фахівців. 

Стислий опис проекту: Забезпечити збалансованість ринків праці та освітніх послуг 

регіону можливо на основі врахування таких аспектів: 

- рівень забезпеченості галузей і територій фахівцями; 

- поточна та середньострокова потреба у фахівцях в розрізах 

спеціальностей і професій за галузями й територіями регіону; 

- фактори впливу на формування загальної і додаткової потреби у 

фахівцях в галузевому, регіональному розрізах та за видами 

економічної діяльності (обсяги виробництва, обсяги інвестицій, 

чисельність зайнятих, рівень безробіття, вікова структура 

працюючих, рівень заробітної плати, демографічний аспект); 

- очікувані зміни в динаміці пропозиції фахівців на ринку праці за 

галузями економіки, в територіальному розрізі; 

- пропозиції роботодавців щодо кількості та якості підготовки 

фахівців за напрямами і спеціальностями. 

Основні етапи реалізації проекту: 

І етап. Розробка комплексної методики прогнозування поточних і 

перспективних потреб у фахівцях за професіями і 

спеціальностями у кількісному та якісному вимірах (кількісна 

оцінка – залежно від прогнозованого рівня розвитку видів 

економічної діяльності територій, складання балансу трудових 

ресурсів;  якісна оцінка – врахування вимог до компетенції 

персоналу внаслідок активізації інноваційної діяльності, 

створення нових високотехнологічних робочих місць тощо). 

ІІ етап. Визначення поточних і перспективних потреб у фахівцях 

за професіями і спеціальностями у кількісному вимірі (методи: 

штатний метод – уніфіковані штатні розклади і нормативи у 

межах галузі; нормативний метод – коефіцієнти насиченості 

фахівцями на 1000 працюючих у галузі; дослідний метод – 

врахування досвіду розвинених країн світу; розрахунково-

аналітичний метод – екстраполяція професійно-галузевої 

матриці; соціологічний метод – постійний моніторинг попиту на 

професії й фахівців; балансовий метод – складання балансу 

трудових ресурсів на підставі визначення попиту (основна і 

додаткова потреба у фахівцях) та пропозиції (чисельність 

безробітних та їх працевлаштування)  на ринку праці; 

нормативний метод – нормативи забезпеченості населення 

різними видами соціальних послуг, напр., у медицині, освіті; 

метод, що базується на визначенні очікуваної продуктивності 

праці – дозволяє визначити потребу у фахівцях за умов різної 

продуктивності праці (напр., за умов енергосировинного чи 

інноваційного сценарію розвитку економіки регіону); програмно-

цільовий метод – врахування додаткової потреби у фахівцях 

унаслідок будівництва нових об’єктів чи розширення 

потужностей на певній території). 

ІІІ етап. Визначення перспективних потреб у фахівцях за 

професіями і спеціальностями у якісному вимірі (зміна вимог до 

професійних якостей фахівців на підставі компетентнісного 
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підходу, формування сучасних освітніх і професійних стандартів 

спільно представниками органів державної влади, роботодавців, 

закладів професійної освіти тощо). 

ІV(а) етап. Укладання договорів на підготовку фахівців за 

професіями і спеціальностями згідно з прогнозними потребами. 

ІV(б) етап. Підвищення якісного рівня підготовки фахівців 

(створення сучасних систем управління якістю освіти; активізація 

наукової роботи та підтримка талановитої молоді (гранти, премії, 

конкурси тощо); внесення змін до планів і програм підготовки 

фахівців згідно з очікуваннями роботодавців; залучення 

керівників, провідних фахівців підприємств, установ до 

викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; 

надання можливості проходження студентами реальної 

виробничої і переддипломної практики тощо). 

V етап. Створення умов для залучення молодих фахівців на 

підприємствах області (оплата й умови праці, соціальна 

інфраструктура, можливості професійного і кар’єрного 

зростання). 

VІ етап. Працевлаштування підготовлених фахівців відповідно до 

укладених договорів за територіями регіону. 

VІІ етап. Оцінка результативності здійснених прогнозів кадрових 

потреб та внесення коректив за необхідності. 

Очікувані результати: Розроблено комплексну методику прогнозування поточних і 

перспективних потреб у фахівцях за професіями і 

спеціальностями у кількісному та якісному вимірах. 

Визначено перспективні потреби у фахівцях за професіями і 

спеціальностями у кількісному та якісному вимірі за районами і 

населеними пунктами області. 

Підвищено якісний рівень підготовки фахівців закладів 

професійної освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Створено економічні й соціальні умови для залучення молодих 

фахівців на підприємствах області. 

Підвищено рівень кадрового забезпечення підприємств, установ 

та організацій області  у поточній і стратегічній перспективі. 

Знижено рівень молодіжного безробіття та виплат допомоги з 

безробіття для молоді. 

Ключові заходи проекту: Розробка методики прогнозування кадрових потреб 

прогнозування поточних і перспективних потреб у фахівцях за 

професіями і спеціальностями у кількісному та якісному вимірах. 

Здійснення прогнозу кількісних та якісних потреб у фахівцях. 

Створення належних умов та працевлаштування молодих 

фахівців. 

Підвищення якості освітніх послуг. 

Забезпечення кадрових потреб регіону. 

Період здійснення: 2015-2016  роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

40,0 20,0 - 60,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет (можливо, на засадах публічно-приватного 

партнерства із представниками бізнесу області). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Кіровоградська обласна державна адміністрація (фінансування). 

Кіровоградський національний технічний університет (розробка 
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проекту: та практична реалізація методики прогнозування кадрових 

потреб у розрізі міст і районів області). 

Кіровоградський регіональний центр зайнятості (партнерство – 

надання бази інформаційних даних). 

Спілка роботодавців області (партнерство – надання бази 

інформаційних даних). 

Інше: Задля формування ефективної методики прогнозування потреби в 

кадрах, яка б найбільш повно враховувала сучасні вимоги до 

даного процесу,  доцільно використати: 

- по-перше, вітчизняний досвід у цій сфері (ретроспективний 

аналіз окремих позитивних аспектів визначення обсягів 

підготовки фахівців за умов планової економіки й витратного 

підходу до фінансування закладів професійної освіти); 

- по-друге, сучасні методичні підходи до визначення потреби у 

фахівцях вітчизняних науковців та фахівців країн СНД, оскільки  

рівень соціально-економічного розвитку й умови життя останніх 

є порівняно більш наближеними до умов нашої країни ( у т.ч. 

конкурсний підхід до розміщення замовлень на підготовку 

фахівців); 

- по-третє,  досвід розвинених країн світу (контрактний підхід, 

гранти на навчання, відмова від постатейного фінансування ВНЗ і 

перехід до фінансування підготовки за принципом „кошти 

прямують за студентом”). 

 

Номер і  назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання:9. Проведення аналізу ефективності 

енергоспоживання та резервів енергозбереження; 

Назва проекту: Підвищення рівня енергоефективності територій 

Кіровоградської області на основі енергоаудитів, створення 

комплексних енергетичних систем на базі відновлювальних 

джерел енергії та альтернативних видів палива для 

сільського господарства та системи енергоменеджменту 

Цілі проекту: Підвищення рівня енергоефективності та забезпечення 

енергетичної незалежності Кіровоградської області.  

Зменшення витрат на енергоносії (електричну, теплову 

енергію, воду, газ). 

Проведення оперативного моніторингу енерго-

ресурсоспоживання об’єктів області. 

Підвищення обізнаності в області енергоощадних технологій, 

засобів контролю рівня енерго-використання та інших 

питаннях енергоменеджменту. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Населення і підприємства, заклади і установи Кіровоградської 

області 

Стислий опис проекту: Реалізація проекту передбачається у декілька етапів: 

I етап.  Проведення комплексного енергоаудиту характерних 

об’єктів та розробка заходів з підвищення рівня 
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енергоефективності районів області.  

II етап.  Дослідження режимів роботи котелень на 

альтернативних видах палива (пелети, брикети тощо) в умовах 

нестабільності якості сировини та нерівномірності теплового 

навантаження. 

ІІІ етап. Дослідження впливу відновлювальних джерел енергії, 

підключених до розподільної і живильної мережі, на показники 

якості електричної енергії і надійність електропостачання 

підприємств агропромислового комплексу.  

IV етап. Побудова інформаційної бази імовірнісно-

статистичних моделей первинних енергетичних потоків та 

процесів споживання енергії. 

V етап. Створення системи моніторингу енергоспоживання у 

районах області. Впровадження автоматизованих систем обліку 

та контролю енергоресурсів на енергоємних об’єктах області.  

VI етап. Розроблення системи енергоменеджменту області, що 

включає систематичний (комерційний та технічний облік 

енергоресурсів) та цільовий енергомоніторинг (уточнення та 

контроль енергоресурсів).  Створення централізованої 

автоматизованої системи із залученням технічних засобів і 

використанням систем мобільного зв’язку для передачі даних  

та із використанням мережі Internet.  

Очікувані результати: заощаджено кошти на оплату енергоресурсів - від 20 %  до 50 

% (очікувано); виключено необґрунтовані витрати на паливно-

енергетичні ресурси;  

збільшено попит на енергоощадне обладнання; 

зменшено рівень нецільового споживання енергоресурсів 

підготовлено карту споживання паливно-енергетичних ресурсів 

для типових об'єктів комунальних установ області; 

підготовлено звіти за результатами енергетичних аудитів; 

проведено експертну оцінку основних енергоощадних заходів. 

розроблено методику оцінки впливу установок з 

альтернативними джерелами енергії на роботу  централізованої 

енергетичної системи Кіровоградської області; 

створено інформаційну базу імовірнісно-статистичних моделей 

первинних енергетичних потоків та процесів споживання 

енергії; 

визначено конфігураційні межі гібридних систем в залежності 

від кліматичних, економічних та екологічних факторів; 

підвищено ефективність енергозабезпечення споживачів 

агропромислового комплексу Кіровоградської області. 

підготовлено проект Структури служби енергоменеджменту 

(далі - СЕМ), перелік задач та функцій структурних одиниць 

СЕМ; 

забезпечено якісне виконання завдань у сфері 

енергозбереження за відсутності висококваліфікованих 

фахівців. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення оцінки впливу установок з альтернативними 

джерелами енергії на роботу  централізованої енергетичної 

системи Кіровоградської області. 
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Створення інформаційної бази первинних енергетичних 

потоків та процесів споживання енергії. 

Розробка теорії динаміки гібридних систем з альтернативними 

джерелами енергії. 

Визначення впливу кліматичних, економічних та екологічних 

факторів на склад гібридних систем. 

Підвищення ефективності енергозабезпечення споживачів 

агропромислового комплексу Кіровоградської області. 

Період здійснення: з січня 2016 року до  грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 200,0 200,0 400,0 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Місцеві органи виконавчої влади, департамент інфраструктури 

та промисловості облдержадміністрації, Кіровоградський 

національний технічний університет  (розробка та практична 

реалізація проетку), кафедра "Електротехнічні системи та 

енергетичний менеджмент", Центр з енергозбереження, 

енергоменеджменту і консалтингу, Дережавне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України (методичне 

та технічне сприяння). 

Держенергонагляд у Кіровоградській області,  

ПАТ "Кіровоградобленерго", ОКВП "Дніпро-Кіровоград",  

ЦНТІ "УНГА" 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання:  7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості" по                         

вул. Калініна, 36 в м. Кіровоград 

Цілі проекту: Забезпечення проведення навчально-виховного процесу у закладі 

на якісному рівні, дотримання температурного режиму в 

приміщеннях  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3296 вихованців та 150 працівників Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ 

Стислий опис 

проекту: 

Проект передбачає впровадження енергозберігаючих технологій, 

виконання робіт з термомодернізації будівлі, із заміни віконних 

блоків на металопластикові склопакети та будівництва газової 

котельні. 

Очікувані результати: Реконструйовано позашкільний заклад та надано можливість 

забезпечити комфортні умови 3296 вихованців та 150 

працівників, зменшено витрати тепла та скорочено витрати 

коштів на оплату енергоносіїв. 

Ключові заходи 

проекту: 

Ремонт покрівлі, системи опалення, електропроводки, системи 

водогону, заміна вікон та дверей. 
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Період здійснення: з червня 2016 року до серпня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 12055,377 1753,563 13808,94 

Джерела 

фінансування: 

Державний фонду регіонального розвитку (12428,046 тис. грн.),- 

місцевий бюджет (1380,894 тис. грн.). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації, які будуть 

виконувати будівельні і монтажні роботи; 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів. 

Назва проекту: Будівництво котельні з котлами на твердому паливі для 

заміщення споживання газу до будівель підпорядкованих 

відділу освіти за адресою м. Знам’янка, вул. Калініна, 113, 

115, Кіровоградської області. 

Цілі проекту: Забезпечення у приміщенні стабільного температурного 

режиму незалежно від кліматичних умов, скорочення витрат 

коштів на теплозабезпечення   

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м.Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

170 дітей міста Знамянка. 

Стислий опис проекту: Проект передбачає будівництво котельні з котлами на твердому 

паливі для заміщення споживання газу. Енергозбереження, 

забезпечення у приміщенні стабільного температурного режиму 

незалежно від кліматичних умов, скорочення витрат коштів на 

теплозабезпечення шляхом комплексної реабілітації будівлі. 

Очікувані результати: Забезпечено температурний режим в закладі,  

скорочено витрати коштів на тепло забезпечення,  

виконано заходи з енергоефективності. 

Ключові заходи 

проекту:  

Створення сприятливих умов для виховання дітей.  

Підвищення енергоефективності приміщення.  

Економія газу. 

 

 

Період здійснення:  2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

899,502 - - 899,502 

Джерела  

фінансування: 

Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет  

 

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Знам’янська міська рада 

Інше   
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Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Заміна вікон в Знам’янській ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 на 

енергозберігаючі (ІІ черга) Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3. 

Цілі проекту: Зменшення втрат тепла, забезпечення у приміщенні стабільного 

температурного режиму, скорочення витрат на тепло 

забезпечення. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

840 учнів школи. 

Стислий опис 

проекту: 

Проект передбачає: 

проведення заміни вікон в Знам’янській ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 на 

енергозберігаючі (ІІ черга);  

забезпечення у приміщенні стабільного температурного режиму. 

Очікувані результати: Забезпечено температурний режим в закладі,  

виконано заходи з енергоефективності. 

Ключові заходи 

проекту:  

створення сприятливих умов для навчання учнів. 

підвищення енергоефективності приміщення. 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1765,0 - 1765,0 

Джерела 

фінансування: 

Міський бюджет – 100%. 

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Знам’янська міська рада 

Інше   

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні для 

теплопостачання будівлі НВО "Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г. Шевченка ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв за адресою: 
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Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 20 років 

Жовтня, 19, з заміною обладнання для заміщення 

споживання природного газу 

Цілі проекту: Впровадження енерго- та ресурсозбереження при виробництві та 

забезпеченні тепловою енергією установи; 

зниження обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері; 

поліпшення стану здоров’я вчителів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень; 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

752 учні та 110 педагогів м. Олександрія 

 

Стислий опис 

проекту: 

На даний час будівлю НВО "Олександрійська гімназія ім. Т.Г. 

Шевченка ЗВЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв" тепловою енергією 

забезпечує система централізованого опалення, та вона є 

збитковою, вичерпала свій технічний ресурс, має високий рівень 

зношеності обладнання і не відповідає сучасному рівню 

енергоефективності та надійності.  

Впровадження даного проекту матиме позитивні наслідки у 

соціальному і економічному аспектах. Поетапна відмова від 

послуг централізованої системи та заміна обладнання для 

заміщення споживання природного газу дасть змогу: 

поліпшити стан здоров’я педагогів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень;  

зменшити нераціонально великі витрати енергоносіїв; 

покращити екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Очікувані результати: Скорочено споживання енергоресурсів, підвищено ефективність 

їх використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету (350599,28 грн.) та 

збільшено обсяги фінансування інших соціальних програм за 

рахунок скорочення витрат на споживання енергоресурсів; 

відпрацьовано механізм та методику проведення моніторингу, 

експертизи та оцінювання результатів та непередбачених 

наслідків цільових програм та проектів; 

створено 2 робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

Забезпечення ефективної реалізації проекту; 

проведення будівельно-монтажних робіт;  

введення блочно-модульної котельні в експлуатацію 

 

 

Період здійснення: з липня 2015 року до жовтня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1988,2344   - - 1988,2344   

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти, молоді та 

спорту Олександрійської міської ради,  НВО "Олександрійська 

гімназія ім. Т.Г. Шевченка ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв",  

Інше:  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання 

будівлі Олександрійського навчально-виховного комплексу 

за адресою: Кіровоградська область,  м. Олександрія, 

проспект Леніна, 130 з заміною обладнання для заміщення 

споживання природного газу 

Цілі проекту: Впровадження енерго- та ресурсозбереження при виробництві та 

забезпеченні тепловою енергією установи; 

зниження обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері; 

поліпшення стану здоров’я вчителів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

1204 учні та 151 педагог м.Олександрія 

Стислий опис 

проекту: 

На даний час будівлю Олександрійського навчально-виховного 

комплексу тепловою енергією забезпечує система 

централізованого опалення, та вона є збитковою, вичерпала свій 

технічний ресурс, має високий рівень зношеності обладнання і не 

відповідає сучасному рівню енергоефективності та надійності. 

Використання газу збільшує витрати на забезпечення теплом 

закладів міста. Та й наявне обладнання теплопостачання 

знаходиться у вкрай непридатному стані, що знижує якість 

надання послуг та збільшує невиправдані витрати. Поетапна 

відмова від послуг централізованої системи та заміна обладнання 

для заміщення споживання природного газу дасть змогу: 

поліпшити стан здоров’я педагогів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень;  

зменшити нераціонально великі витрати енергоносіїв; 

покращити екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Очікувані результати: Скорочено споживання енергоресурсів, підвищено ефективність 

їх використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету (608068,91грн.) та 

збільшено обсяги фінансування інших соціальних програм за 

рахунок скорочення витрат на споживання енергоресурсів; 

відпрацювано механізм та методику проведення моніторингу, 

експертизи та оцінювання результатів та непередбачених 

наслідків цільових програм та проектів; 

створено 2 робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Забезпечення ефективної реалізації проекту; 

проведення будівельно-монтажних робіт  

введення блочно-модульної котельні в експлуатацію 

Період здійснення: з травня 2016 року до серпень 2016 року: 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2346,967 - - 2346,967 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти, молоді та 

спорту Олександрійської міської ради,  Олександрійський 

навчально-виховний комплекс   

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завд ння: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання 

будівель НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа" за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, 

вул. 6-го Грудня, 97 з заміною обладнання для заміщення 

споживання природного газу 

Цілі проекту: Впровадження енерго- та ресурсозбереження при виробництві та 

забезпеченні тепловою енергією установи; 

зниження обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері; 

можливість регулювання кількості спожитих енергоносіїв в 

закладах освіти відповідно до санітарних норм; 

економія бюджетних коштів; 

поліпшення стану здоров’я вчителів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

1196 учнів та 151 педагог м.Олександрія 

Стислий опис 

проекту: 

Навчально-виховний комплекс "Олександрійський колегіум-

спеціалізована школа" забезпечує  здобуття освіти понад 

державний освітній мінімум з гуманітарних, суспільних, 

природничих та точних наук талановитої учнівської молоді. 

НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована школа" 

тепловою енергією забезпечує система централізованого 

опалення, та вона є збитковою, вичерпала свій технічний ресурс, 

має високий рівень зношеності обладнання і не відповідає 

сучасному рівню енергоефективності та надійності. 

Використання газу збільшує витрати на забезпечення теплом 

закладу.Та й наявне  обладнання теплопостачання знаходиться у 

вкрай непридатному стані, що знижує якість надання послуг та 

збільшує невиправдані витрати. Поетапна відмова від послуг 

централізованої системи та заміна обладнання для заміщення 

споживання природного газу дасть змогу: 

поліпшити стан здоров’я педагогів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень;  

зменшити нераціонально великі витрати енергоносіїв; 
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покращити екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Очікувані результати: Скорочено споживання енергоресурсів, підвищено ефективність 

їх використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету (953591,28 грн.) та 

збільшено обсяги фінансування інших соціальних програм за 

рахунок скорочення витрат на споживання енергоресурсів; 

відпрацювано механізм та методику проведення моніторингу, 

експертизи та оцінювання результатів та непередбачених 

наслідків цільових програм та проектів; 

створено 2 робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

Забезпечення ефективної реалізації проекту; 

проведення будівельно-монтажних робіт;  

введення блочно-модульної котельні в експлуатацію 

Період здійснення: з травня 2016 року до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2939,916 - 2939,916 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти, молоді та 

спорту Олександрійської міської ради,  НВК "Олександрійський 

колегіум – спеціалізована школа" 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання 

будівлі загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. 

№9 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, 

проспект Леніна, 82 з заміною обладнання для заміщення 

споживання природного газу 

Цілі проекту: Впровадження енерго- та ресурсозбереження при виробництві та 

забезпеченні тепловою енергією установи; 

зниження обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері; 

регулювання кількості спожитих енергоносіїв в закладах освіти 

відповідно до санітарних норм; поліпшення стану здоров’я 

вчителів та учнів за рахунок оптимізації температурного режиму 

приміщень 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

633 учні та 80 педагогів м.Олександрія 

Стислий опис проекту:  На даний час НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. 

№9 – спеціалізована школа" тепловою енергією забезпечує 

система централізованого опалення, та вона є збитковою, 

вичерпала свій технічний ресурс, має високий рівень зношеності 
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обладнання і не відповідає сучасному рівню енергоефективності 

та надійності. Поетапна відмова від послуг централізованої 

системи та заміна обладнання для заміщення споживання 

природного газу дасть змогу: 

 поліпшити стан здоров’я педагогів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень;  

-зменшити нераціонально великі витрати енергоносіїв; 

-покращити екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Очікувані результати: скорочено споживання енергоресурсів, підвищено ефективність їх 

використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету (247185,48 грн.) та 

збільшено обсяги фінансування інших соціальних програм за 

рахунок скорочення витрат на споживання енергоресурсів; 

відпрацьовано механізм та методику проведення моніторингу, 

експертизи та оцінювання результатів та непередбачених 

наслідків цільових програм та проектів; 

- створено 2 робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Забезпечення ефективної реалізації проекту 

 проведення будівельно-монтажних робіт  

введення блочно-модульної котельні в експлуатацію 

Період здійснення: з травня 2016 року до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1225,083 - 1225,083 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти, молоді та 

спорту Олександрійської міської ради,   НВК "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. №9 – спеціалізована школа",  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання 

будівель загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. 

№2 ім. М.Горького за адресою: Кіровоградська область, м. 

Олександрія, вул. Пролетарська, 1 з заміною обладнання для 

заміщення споживання природного газу 

Цілі проекту: впровадження енерго- та ресурсозбереження при виробництві та 

забезпеченні тепловою енергією установи; 

зниження обсягів енергоспоживання в бюджетній сфері; 

можливість регулювання кількості спожитих енергоносіїв в 

закладах освіти відповідно до санітарних норм; 

економія бюджетних коштів; 

поліпшення стану здоров’я вчителів та учнів за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень. 
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Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод: 

405 учнів та 63 педагоги м. Олександрія 

Стислий опис 

проекту: 

 На даний час загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №2  

ім. М.Горького тепловою енергією забезпечує система 

централізованого опалення, та вона є збитковою, вичерпала свій 

технічний ресурс, має високий рівень зношеності обладнання і не 

відповідає сучасному рівню енергоефективності та надійності. 

Використання газу збільшує витрати на забезпечення теплом 

закладу. Та й наявне обладнання теплопостачання знаходиться у 

вкрай непридатному стані, що знижує якість надання послуг та 

збільшує невиправдані витрати. Впровадження даного проекту 

матиме позитивні наслідки у соціальному і економічному 

аспектах. Поетапна відмова від послуг централізованої системи та 

заміна обладнання для заміщення споживання природного газу 

дасть змогу: 

поліпшити стан здоров’я педагогів та учнів за рахунок оптимізації 

температурного режиму приміщень;  

зменшити нераціонально великі витрати енергоносіїв; 

покращити екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу; 

Очікувані результати: скорочено споживання енергоресурсів, підвищено ефективність їх 

використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету (626419,06 грн.) та 

збільшено обсяги фінансування інших соціальних програм за 

рахунок скорочення витрат на споживання енергоресурсів; 

відпрацювано механізм та методику проведення моніторингу, 

експертизи та оцінювання результатів та непередбачених 

наслідків цільових програм та проектів; 

створено 2 робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

Забезпечення ефективної реалізації проекту 

проведення будівельно-монтажних робіт  

введення блочно-модульної котельні в експлуатацію 

Період здійснення: з травня 2016 року до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2334,22 - 2334,022 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, управління освіти, молоді та 

спорту Олександрійської міської ради,   загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. №2  ім. М.Горького,  

Інше:  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Покращення  умов надання освітніх послуг для громади 

м.Бобринець. Першочергові заходи по капітальному ремонту 

та енергоефективності дошкільного виховного закладу №2 

"Ромашка" , навчання громади Бобринецький район  

Кіровоградської обл. / KFW 

Цілі проекту: Покращення умов надання освітніх послуг в дошкільному 

виховному закладі №2 "Ромашка".  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Бобринецька міська рада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Діти дошкільного віку, які відвідують ДВЗ та їх батьки: 495 

чоловік 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення ремонтно-будівельних робіт, 

придбання обладнання, проведення навчання та консультаційних 

послуг для громади 

Очікувані результати: Проведено заміну віконних та дверних блоків, системи опалення; 

зменшено витрати на енергоресурси,  

збільшено теплоємність приміщення,  

суттєво покращено санітарні та експлуатаційні показники будівлі 

дитячого садка; 

зменшено рівень захворювання дітей на гострі респіраторні 

захворювання; 

проведено ремонт водопровідної та каналізаційної  

забезпечено заклад якісною питною водою; 

створено сприятливі комфортні умови для перебування дітей в 

дитячому садку; 

гарантовано забезпечено життєздатність соціального об’єкта не 

менше як 15 років 
Ключові заходи 

проекту: 

Дошкільний міський заклад № 2 "Ромашка" функціонує більше 

сорока  років, капітальний ремонт будівлі не проводився жодного 

разу, що призвело до повного зносу дерев’яних конструкцій 

віконних та дверних прорізів та спричинює появу протягів і 

сприяють відтоку тепла з приміщення. Перед опалювальним 

сезоном, щорічно, співробітниками дитячої установи 

ущільнюються віконні блоки при допомозі вати та скотчу. Це, до 

певної міри, дає позитивний ефект, але, коли в зимовий період 

дмуть постійні холодні вітри, цей захід виявляється 

малоефективним і температура в приміщенні різко знижується. 

Для підтримання оптимальної, згідно санітарних норм (+19
0
 - 

+21
0
С), температури доводиться збільшувати навантаження на 

котли опалення, що приводить до збільшення об’єму спалюваного 

природного газу. Суттєвою проблемою також є незадовільний 

технічний стан системи опалення, водопровідної  та 

каналізаційної  мереж.  
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Період здійснення: 2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1320,0   1320,0 

Джерела 

фінансування: 

1056 тис.грн. – УФСІ (план), 132  тис.грн.– обласний бюджет, 

105,6 тис.грн.- міський бюджет, 26,4 тис.грн. – територіальні 

громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, батьківський комітет дошкільного виховного закладу № 2, 

Бобринецька міська рада, Бобринецька міська громадська 

організація "Сильна громада", ПП Рижков Є.А., СФГ "Івашина 

В.О.", ФГ "Славутич" 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 
Назва проекту: Покращення  якості умов надання освітніх послуг для 

громади  м.Бобринець. Першочергові заходи по заміні 

дерев’яних вікон з використанням енергозберігаючих 

технологій  НВК "Бобринецька гімназія ЗШ I-III ступенів, 

навчання громади" Бобринецький р-н  Кіровоградської обл. / 

KFW 

Цілі проекту: Покращення умов надання освітніх послуг для громади 

м.Бобринець Бобринецького р-ну Кіровоградської області.  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Бобринецька міська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Учні навчально-виховного комплексу "Бобринецька гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1", їх батьки та персонал 

навчального закладу: 1076 чоловік 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: 

проведення заміни дерев’яних вікон з використанням 

енергозберігаючих технологій у навчально-виховного комплексу 

"Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1". проведення навчання громади  та консультаційних послуг 

для громади; 

проведення ремонтно-будівельних робіт 

Очікувані результати: проведено заміну віконних блоків; 

зменшено витрати на енергоресурси,  

збільшено теплоємність приміщення,  

гарантовано забезпечено життєздатність соціального об’єкта не 

менше як 15 років 
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Ключові заходи 

проекту: 

Будівля навчально-виховного комплексу "Бобринецька гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" збудована у 1987 році. З 

часом вікна у зв’язку з тривалим строком експлуатації прийшли в 

незадовільний  стан, що негативно відображається на тепловому 

режимі приміщення школи, на   фізичному та психологічному 

здоров'ї учнів та працівників школи, успіхах у навчальному 

процесі. Заміна вікон та дверей школи  є актуальною проблемою і 

потребує вирішення в короткі терміни. Стіни школи виготовлені 

із цегли, і перебувають в задовільному стані. 

Період здійснення: 2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1430,0 - - 1430,0 

Джерела 

фінансування: 

1144 тис.грн. – УФСІ (план), 257,4 тис.грн.- районний бюджет, 

28,6 тис.грн. – територіальні громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, громадська організація, благодійний фонд, батьківський 

комітет навчально-виховного комплексу "Бобринецька гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Петрівській ЗШ I-III 

ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів с. Петрівське та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської та Йосипівської 

сільських рад (с. Олександро-Мар’ївка, с. Зелений Гай,  

с. Лани, с. Йосипівка) на здобуття їхніми дітьми права на повну 

загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Петрівська та Йосипівська сільські ради Петрівського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

1,3 тис. жителів Петрівської та Йосипівської сільських рад; 

105 учнів, 32 вчителі та обслуговуючого персоналу Петрівської 

ЗШ I-III ступенів; 

Стислий опис проекту: Через відсутність фінансування м’яка покрівля Петрівської ЗШ I-

III ступенів тривалий час не ремонтувалась. Покрівля із 

руберойду на бітумній мастиці не відповідає будівельним і 

санітарним вимогам, тому виходячи з фінансових можливостей 

декілька разів виконувались її часткові ремонти. З причини 

постійного затікання під час дощів і танення снігу в класах і 

коридорах другого поверху підвищена має місце вологість, що 

створює передумови для виникнення гострих респіраторних 

захворювань в учнів та інших учасників навчально-виховного 

процесу, внаслідок чого санепідемстанцією неодноразово 
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припинявся навчально-виховний процес. 

Очікувані результати: дотримано Петрівською ЗШ I-III ступенів Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди 

навчальних закладів"; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 3,8 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетні кошти в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 36,7 тис. грн. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по реконструкції 1170,0 кв. м даху 

Петрівської ЗШ I-III ступенів.  

Інноваційна спрямованість проекту полягає в застосуванні 

екологічно чистих матеріалів при реконструкції даху Петрівської 

ЗШ I-III ступенів. 

Основні проектні рішення:  

горищний дах запроектовано двох- і односкатний з покрівлею із 

азбестоцементних хвилястих листів або профнастилу; 

опорна система даху: крокви – дерев’яні, лати – металеві; 

дах по контуру огороджено огорожею; 

покрівлю запроектовано з організованим зовнішнім 

водовідведенням. 

Період здійснення: з червня 2016 року – до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 1223,014  1223,014 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Реконструкція будівлі та системи опалення дошкільного 

навчального закладу "Калинка" в сел. Онуфріївка 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Підвищення комфорту та якості виховного процесу в 

дошкільному навчальному закладі "Калинка" 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Сел. Онуфріївка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

130 вихованців дошкільного навчального закладу "Калинка" та їх 

батьки, 28 працівників закладу 
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Стислий опис проекту: Зменшення витрат на утримання дошкільного навчального 

закладу "Калинка" для можливості забезпечення його 

безперебійного функціонування, за рахунок проведення 

реконструкції будівлі та системи опалення закладу 

Очікувані результати: Вирішено питання утримання ДНЗ "Калинка" в належному стані, 

а  проведено реконструкцію; 

утеплено та відновлено фасад, покрівлю,  

проведено реконструкцію системи опалення з переходом на котли 

на твердому паливі; 

 зекономлено бюджетні кошти. 

Ключові заходи 

проекту: 

Заміна шиферного даху на металочерепицю в приміщенні 

дошкільного навчального закладу "Калинка"; 

утеплення фасаду. 

реконструкція системи опалення , встановлення модульної 

котельні 

Період здійснення: 2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 1997,693 0 1997,693 

Джерела 

фінансування: 

1797,9237 тис.грн- державний фонд регіонального розвитку 

199,7693 тис.грн - місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Онуфріївська селищна рада -фінансування 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 8. оптимізація структури регіонального енергетичного 

балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, 

отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, насамперед на об’єктах соціальної сфери 

Назва проекту: Будівництво блочно-модульної котельні на твердопаливних 

котлах для теплозабезпечення Знам'янської центральної 

районної лікарні по вул. Гагаріна, 27 у м.Знам'янка, 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Заміщення природного газу альтернативними видами палива, 

покращення умов перебування пацієнтів та умов праці персоналу 

через забезпечення належного температурного режиму. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Жителі м. Знам'янка та Знам'янського району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

380 осіб персоналу та пацієнтів 

Стислий опис проекту: Знам'янська центральна районна лікарня - є одним із найбільших 

споживачів природного газу, до 140,0 тис.куб.м. за рік. 

Чисельність населення району складає 23,3 тис.осіб, а 

максимальна чисельність  працівників та пацієнтів - 380 осіб.  

Ступінь будівельної готовності об'єкту-нове будівництво. 
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Очікувані результати: покращено умови перебування пацієнтів та умови праці 

персоналу; 

забезпечено економію енергоресурсів та належний температурний 

режим у закладі. 

Ключові заходи проекту: встановлення блочно-модульної котельні на твердопаливних 

котлах; 

введення в експлуатацію блочно-модульної котельні на 

твердопаливних котлах. 

Період здійснення: 2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

3179,2 - - 3179,2 

Джерела фінансування: обласний бюджет; місцевий бюджет; державний бюджет; 

міжнародний донор 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Державний фонд регіонального розвитку 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"; 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту Будівництво блочно-модульної котельні Олександрійської 

дитячої музичної школи пл. Леніна, 6 із заміною обладнання 

для заміщення споживання природного газу 

Цілі проекту На даний час Олександрійську дитячу музичну школу забезпечує 

система централізованого опалення, та вона є збитковою, 

вичерпала свій технічний ресурс, має високий рівень зношеності 

обладнання і не відповідає сучасному рівню енергоефективності 

та надійності. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

м.Олександрія 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Діти віком від 6 - 14 років (350 чол.), штатні працівники закладу 

(103 чол.) м.Олександрії 

Стислий опис проекту Проект спрямований на використання інноваційних методів 

отримання теплової енергії шляхом встановлення блочно-

модульної котельні з використанням  в якості палива деревини 

місцевого походження та забезпечення даною енергією 

навчального закладу.  

Теплова потужність блочно-модульної котельні становить                

326 кВт. В котельній встановлено два котли марки "RODA RK3G-

140" тепловою потужністю 163 кВт кожен. Паливо – дрова 

теплотворною здатністю 2910 ккал/кг, вугілля – теплотворною 

здатністю 4990 ккал/кг. Загальна теплова потужність складає 

162970 ккал/год. 

Проект більше економічний, ніж соціальний.  

Позитивний досвід його впровадження буде використовуватись в 

подальшому при встановленні таких блочно-модульних котелень в 
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інших бюджетних установах.  

У 2014 році виготовлена проектно-кошторисна документація, 

вартість якої складає 2107,632 тис. грн. 

Очікувані  результати скорочено обсяг споживання енергоресурсів, підвищено 

ефективність їх використання; 

заощаджено кошти місцевого бюджету та збільшено обсяг 

фінансування інших соціальних програм за рахунок скорочення 

витрат на споживання енергоресурсів; 

створено 2 робочі місця; 

поліпшено стан здоров’я працівників та учнів закладу за рахунок 

оптимізації температурного режиму приміщень. 

покращено екологічну ситуацію в регіоні, шляхом зменшення 

обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Ключові заходи проекту Встановлення модульної котельні для теплопостачання музичної 

школи;  

приєднання модульної котельні до існуючих теплових мереж 

музичної школи, міських мереж водопостачання та каналізації.  

Період здійснення: 2016 рік: 

Вартість проекту, тис. 

грн. 

2015 2015 2017 Разом 

- 2107,632 - 2107,632 

Джерела фінансування Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління культури і туризму Олександрійської міської ради, 

Олександрійська дитяча музична школа. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"; 

Завдання: 7. зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів 

Назва проекту: Заміна вікон  на енергозберігаючі в центральній районній 

бібліотеці та краєзнавчому музеї району (які знаходяться в 

приміщенні ЦПК "Ювілейний").  

Цілі проекту: Зміцнення матеріально – технічної бази та проведення робіт з 

модернізації, реконструкції, ремонту закладів культури, які 

належать до спільної власності територіальної громади.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Новоукраїнський район.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення 42 тис. 

Стислий опис проекту: Модернізація енергозбереження: заміна вікон  в центральній 

районній бібліотеці та краєзнавчому музеї району (які знаходяться 

в приміщенні ЦПК "Ювілейний"). 

Очікувані результати: Покращення умов  праці та надання якісних послуг користувачам 

центральної районної бібліотеки та краєзнавчого музею.   

Ключові заходи проекту: Збереження енергоефективності.  
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Період здійснення: з червня  2015 року до листопада 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 

93,0 - - 93,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

- 

Інше: -  

 

Проекти напряму "1.B. Зростання конкурентоспроможності аграрного 

сектору 
 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої  вартості в 

аграрній сфері 

Завдання: 11. створення рівних умов для підтримки 

сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, 

розміру, форми власності та господарювання; 

Назва проекту: Формування інтегрованих агропромислових структур 

(кластерів) на регіональному рівні  

Цілі проекту: Забезпечення максимально ефективного використання наявного в 

області природно-ресурсного потенціалу, базуючись на 

результатах його комплексного оцінювання (паспортизації). 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Підприємства переробної промисловості, агропромислового 

комплексу, фермерські господарства, підприємства транспорту, 

торгівлі, населення Кіровоградської області  

Стислий опис проекту: Проект передбачає формування інтегрованих агропромислових 

структур на рівні регіону, у тому числі на рівні районів. 

В основу проекту покладено основні принципи організації 

кластерних відносин підприємств, фірм, компаній і організацій 

АПК: 

на певній території функціонують підприємства фірми, 

організації, які випускають однорідну і конкурентоспроможну 

продукцію, концентруючись навколо ядра кластера, або мають 

ознаки агломерації; 

члени кластера взаємодіють і розвивають кластерні відносини в 

межах загального продуктово-технологічного ланцюга; 

у членів кластера існує певна самостійність під час прийняття 

рішень, що стають основою конкуренції;  

у кластері активно розвиваються коопераційні процеси та сумісна 

діяльність;  

кластер характеризується підвищеною інноваційною активністю;  

по відношенню до зовнішнього середовища  кластер 

сприймається і функціонує як єдиний організм.  

Учасниками агропромислового кластера можуть бути: 

сільгосппідприємства (постачальники сільгоспсировини), 

підприємства сільськогосподарського машинобудування 

(постачальники устаткування), переробні підприємства харчової 

промисловості (споживачі сільськогосподарської сировини), 
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агропромислові інтегровані структури та комплекси (агрофірми та 

корпорації), консалтингові організації, технопарки, торговельні 

організації, транспортні організації, підприємства з виробництва 

тари  (упаковки), організації з реклами, фінансові установи, 

наукові інститути, освітні установи, органи влади та ін. 

На можливість утворення кластерів в АПК регіону та їх 

ефективність впливають наступні чинники:  

територіальне розміщення і кліматичні умови регіону чи 

території;  

специфіка і структура основного виробництва;  

рівень розвитку конкуренції, кооперації, спеціалізації та 

концентрації галузей; 

наявність та мобільність робочої сили в регіоні; 

інноваційність виробництва, рівень обміну інформацією і 

технологіями, вплив державного управління тощо. 

Очікувані результати: проведено паспортизацію природно-ресурсного потенціалу 

області та її районів; 

оцінено перспективи і пріоритети формування інтегрованих 

агропромислових структур у регіоні та у розрізі районів  області; 

розроблено організаційно-методичне забезпечення для 

формування на рівні регіону агропромислових комплексів з 

повним циклом виробництва;  

визначено кількісні і якісні кадрові потреби за умов створення 

інтегрованих агропромислових структур;  

розроблено пропозиції щодо розвитку інфраструктури сільських 

територій на засадах соціального партнерства; 

визначено заходи щодо поліпшення економічних і соціальних 

умов для збалансованого розвитку територій області; 

сформовано проект програми зниження рівня безробіття 

населення сільських територій. 

Ключові заходи 

проекту: 

розробка та практична апробація методики проведення 

паспортизації природно-ресурсного потенціалу області; 

визначення доцільності формування інтегрованих 

агропромислових структур у регіоні; 

обґрунтування організаційних, управлінських, економічних, 

нормативних, кадрових, фінансових аспектів формування 

інтегрованих агропромислових структур у регіоні;  

розробка програми взаємодії інтегрованих агропромислових 

структур з іншими суб’єктами у напрямі розвитку сільських 

територій.  

Період здійснення: з вересня 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

- 30,0 30,0 60,0 

Джерела фінансування: Зацікавлені особи, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Кіровоградський національний технічний університет (розробка 

проекту формування інтегрованих агропромислових структур в 

області). 

Кіровоградський обласний центр зайнятості (партнерство – 

надання бази інформаційних даних). 
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Обласне об’єднання організації роботодавців (партнерство – 

надання бази інформаційних даних). 

Інше: Кінцевою метою формування інтегрованих агропромислових 

кластерів має бути досягнення ефекту фінансової синергії (коли 

сума вартостей кожної з об’єднаних фірм окремо менша, ніж 

вартість діяльності всього кластерного об’єднання), джерелами 

якого можуть бути: 

зниження операційних витрат; 

зниження фінансових ризиків; 

підвищення ефективності менеджменту; 

поліпшення конкурентної позиції на ринку; 

підвищення прибутковості господарської діяльності; 

підвищення ефективності інвестицій. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері 

Завдання 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій;  

Назва проекту: Будівництво теплиці для вирощування овочевої продукції 

Цілі проекту Розвиток овочівництва, поліпшення стану забезпечення населення 

і закладів бюджетної сфери овочами  

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Голованівський район, сусідні райони та міста Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

шкільні заклади, дитячі садки, лікарні, ФАПи, населення району 

близько 32 тис.осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає будівництво теплиць для вирощування 

продукції овочівництва, а саме, помідорів, огірків, редиски, 

капусти та інших. 

Для будівництва 5 теплиць є вільна земельна ділянка площею            

5 га. 

Реалізація овочевої продукції буде здійснюватись споживачам 

району (населенню, бюджетним закладам тощо). 

Очікувані результати 

 

забезпечено виробництво екологічно чистої продукції 

овочівництва; 

збільшено обсяги виробництва продукції сільського господарства 

у районі; 

забезпечено населення овочевою продукцією належної якості за 

прийнятними цінами; 

збільшено надходження до місцевого бюджету та до бюджету 

Пенсійного фонду в районі; 

створено 3 нові робочі місця 

Ключові заходи 

проекту 

виготовлення ПКД на будівництво теплиці; 

отримання декларації на початок будівельних робіт; 

проведення робіт з будівництва теплиці; 

придбання насіннєвого матеріалу; 

налагодження співпраці із потенційними споживачами продукції 

овочівництва; 

вирощування овочів і їх реалізація споживачам 
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Період здійснення: з  серпня 2015 р. до жовтну 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015  2016  2017  Разом 

150 400 - 550 

Джерела фінансування Власні кошти ФГ „Родючість” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фермерське господарство „Родючість”, Голованівський район 

Кіровоградської області, Голованівська райдержадміністрація 

Інше - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток тваринницької галузі. 

Завдання: 1. посилення селекційно-племінної роботи в 

тваринництві, створення племінних репродукторів 

сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню 

високоефективних порід тварин та поліпшення племінного 

потенціалу маточного стада 

Назва проекту: Реконструкція ферми під вирощування свиней  

ФГ „Родючість‖ 

Цілі проекту Розвиток галузі тваринництва, поліпшення забезпечення 

населення продуктами тваринництва 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Голованівський район, інші райони та міста. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення і бюджетні заклади Голованівського району                         

(31,1 тис. осіб) 

Стислий опис проекту Проект передбачаєпроведення реконструкції ферми під 

вирощування свиней ФГ „Родючість” на 1 тис. голів. 

На даний час ферма не використовується, будівля перебуває у 

незадовільному технічному стані. Потрібний капітальний ремонт. 

До приміщень ферми проведено водопостачання та 

електроенергія. 

Очікувані результати: 

 

Проведено і завершено реконструкцію ферми. 

Збільшено поголів’я свиней на 1 тис. голів. 

Збільшено обсяги виробництва продукції тваринництва. 

Поліпшено забезпечення населення продуктами тваринництва. 

Створено 5 нових робочих місць. 

Ключові заходи 

проекту: 

виготовлення ПКД на проведення реконструкції ферми; 

вибір підрядної організації на виконання робіт із реконструкції; 

виконання робіт із реконструкції ферми; 

оснащення реконструйованого приміщення обладнанням; 

закупівля маточного поголів’я свиней і молодняка. 

Період здійснення: з березня 2016 р. до жовтня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн: 

2015  2016  2017  Разом 

- 3500 6500 10000 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти ФГ „Родючість”  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фермерське господарство „Родючість”, Голованівський район 

Інше  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій. 

Назва проекту Будівництво елеватора для зберігання зернових і технічних 

культур для подальшої реалізації 

Цілі проекту Зберігання зернових та технічних культур  

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

97 сільгосптоваровиробників Голованівського району, у яких в 

обробітку 44,8 тис. га сільськогосподарських земель. 

Стислий опис проекту Проект передбачає будівництво елеватора загальним об’ємом  

зберігання 50000 тонн зернових та технічних культур (4 по 5 тис. 

тонн металевих силосів та 3 по 10 тис. тонн силосів). 

 

Очікувані результати 

 

збудовано елеватор для зберігання зернових та технічних культур 

і їх подальшої реалізації; 

підвищено ефективність виробництва і надання послуг; 

створено 10 нових робочих місць 

Ключові заходи 

проекту 

виготовлення ПКД на будівництво елеватора; 

укладання договору на виконання робіт із будівництва елеватора; 

проведення робіт із будівництва елеватора; 

оформлення документів на прийняття елеватора в експлуатацію; 

зберігання зернових і технічних культур для подальшої реалізації.  

Період здійснення: з  травня 2016 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

 6000 14000 20000 

Джерела фінансування Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "Голованівське ХПП", Голованівський район 

Кіровоградської області 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі 

шляхом диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій;  

Назва проекту: Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської 

сировини на базі ТОВ "АПК Богданівка" 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісними готовими кормами для 

тварин. Поліпшення продуктивності сільськогосподарських 

тварин 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Знам`янський район 

Богданівська сільська рада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Жителі сільської місцевості Знам’янського району та прилеглих 

територій 

Стислий опис проекту: Проект передбачає будівництво цеху з виробництва кормів для 

тварин. Це є дуже важливим для підвищення ефективності 
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тваринництва, оскільки якість кормів суттєво впливає на рівень 

продуктивності тварин і рівень їх витрат. Якщо раціон кормів не 

збалансований за поживністю, то навіть за умови, що добова 

даванка в кормових одиницях відповідає продуктивності 

тварин, все одно продуктивність їх падає, витрати кормів 

зростають. Це в кінцевому підсумку підвищує собівартість 

продукції й знижує ефективність галузі. Недостатня 

забезпеченість тваринництва кормами, недогодовування тварин, 

зокрема в молочному тваринництві, спричиняють яловість, 

розвиток різних хвороб і загибель молодняку. Забезпечення 

населення високоякісними, дешевими кормами і виробництво 

необхідної кількості продукції вирішить вищезазначені 

проблеми. 

Очікувані результати: збудовано цех із переробки сільськогосподарської сировини 

потужністю 3 тонни/добу; 

оснащено  цех 2 сушильними шафами; 

створено умови для формування якісної кормової бази; 

поліпшено стан забезпечення кормами домогосподарств 

Богданівської та Цибулівської сільських рад; 

збільшено надходження до місцевого бюджету 

Ключові заходи 

проекту: 

будівництво ангару; 

придбання сушильних шаф; 

підготовка до виробничого процесу; 

налагодження виробництва кормів і їх реалізацію споживачам 

Період здійснення: з січня 2015 р. до листопаду 2015 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015  2016  2017  Разом 

700,0 - - 700,0 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти підприємства ТОВ "АПК-Богданівка", 

Знам’янський район 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "АПК-Богданівка", Знамянська райдержадміністрація, 

Богданівська сільська рада 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток тваринницької галузі. 

Завдання: 1. посилення селекційно-племінної роботи в 

тваринництві, створення племінних репродукторів 

сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню 

високоефективних порід тварин та поліпшення племінного 

потенціалу маточного стада 

Назва проекту: Реконструкція свинокомплексу ТДВ "Колос" 

Цілі проекту: Розвиток свинарства у Знамянському районі 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Знам`янський район 

Дмитрівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Жителі сільської місцевості Знам’янського району та прилеглих 

територій 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення реконструкції свинокомплексу та 

збільшення поголів’я свиней. 

 Це є актуальним, ще й тому, що на внутрішньому ринку 

недостатньо якісної охолодженої свинини. Відповідно створення 
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великого свинокомплексу надає можливість ефективно 

використовувати ресурси підприємства та зменшувати виробничу 

собівартість продукції.  

Потужність свинокомплексу 14 тис.голів свиней. Реконструкція 

його розпочалась у 2013 році. Станом на  01 серпня 2015 року 

реконструйовано: 2 корпуси для відгодівлі свиней (потужністю            

2 тис.голів), родильний комплекс та розширено корпус для 

утримання свиноматок. 

У 2015-2016 роках буде реконструйовано корпус для відгодівлі 

свиней.  

Очікувані результати: збільшено поголів’я свиней (на 6,5 тис.голів); 

збільшено обсяги виробництва і реалізації м’яса свинини            

(на 600 тонн); 

забезпечено населення охолодженою свининою (30 тонн у рік). 

Ключові заходи 

проекту: 

створення свинокомплексу; 

закупівля свиней; 

оснащення свинокомплексу  сучасним спеціалізованим 

обладнанням; 

організація роботи свинокомплексу. 

Період здійснення: з березня 2015 р. до грудня 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 

2015  2016  2017 Разом 

1500,0 500,0 - 2000,0 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємства ТДВ "Колос" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТДВ "Колос", Дмитрівська сільська рада  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:4. Розвиток інфраструктури аграрного 

ринку: 

Завдання: 1. реконструкція наявних та будівництво нових овоче- 

та фруктосховищ, створення в області сучасного оптового ринку 

сільськогосподарської продукції 

Назва проекту: Будівництво фрукто-овочесховища 

Цілі проекту: Відродження у районі овочівництва та садівництва, поліпшення 

задоволення потреб населення у фруктах  та овочах за 

прийнятними цінами та належної якості 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Знам`янський район 

Володимирівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Жителі сільської місцевості Знамянського району та прилеглих 

територій 

Стислий опис проекту: Проект передбачає будівництво фрукто-овочесховища в умовах 

збільшення потреби у вирощуванні овочевої та плодоовочевої 

продукції.  Для цього необхідно забезпечити умови для  

належного зберігання продукції. Збудоване фрукто-овочесховище 

створить умови для реалізації у торгівельній мережі зазначеної 

продукції протягом року. На даний час на  території 

Знам’янського району таких об’єктів вкрай недостатньо. 

Виробництвом фруктів і овочів переважно займаються 

домогосподарства.  
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Виробництвом овочів у районі займаються сільськогосподарські 

підприємства: ТОВ "Брассіка-2010" – є сучасне овочесховище 

потужністю 1200 тонн,   ТОВ "Агродар-Україна Плюс".  

Реалізацію проекту розпочато у 2015 році. 

Очікувані результати: збудовано фрукто-овочесховище потужністю 120 тонн; 

налагоджено систему закупівель, зберігання фруктів і овочів; 

закуплено холодильне обладнання; 

підвищено ефективність діяльності від вирощування   фруктів  та 

овочів  

Ключові заходи 

проекту: 

оцінювання стану внутрішнього ринку в садівництві і 

овочівництві, потенційних потреб споживачів у фруктах і овочах; 

проведення робіт із будівництва ангару; 

придбання холодильного обладнання; 

закладання на зберігання фруктів і овочів; 

реалізація фруктів і овочів споживачам 

Період здійснення: з червня 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 

2015  2016  2017  Разом 

100,0 50,0 50,0 200,0 

Джерела фінансування: Власні кошти Ліскова М.Б.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Володимирівська сільська рада Знамянського району 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій 

Назва проекту: Будівництво трьох зерносховищ для зберігання 

сільськогосподарської продукції у Компаніївському районі 

Цілі проекту: Забезпечення належних умов зберігання зерна всіх видів 

зернових, олійних та бобових культур, а також насіннєвого та 

посівного матеріалу  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Сільська місцевість Компаніївського району, а саме сіл Сасівка та 

Водяне 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Два сільськогосподарські підприємства Компаніївського району, 

в обробітку яких знаходиться 3,0 тис.га сільськогосподарських 

земель 

Стислий опис проекту: В аграрно розвинених країнах до 80% врожаю зберігається саме в 

його виробника, а не в трейдера чи іншого посередника. Задля 

зменшення втрат потрібно забезпечити власним сучасним 

зерносховищем кожне сільське господарство, яке має у активі 

зерновий напрям. Будівництво трьох зерносховищ одночасно з 

проектною потужністю зберігання зерна 1 тис. тонн кожен 

забезпечить зменшення втрат сільському господарству та 

підвищення якості продукції. 

Очікувані результати: Побудовано 3 зерносховища загальною потужністю 3 тис.тонн; 

покращено якість зерна всіх видів культур; 

збережено врожай, насіннєвий та посівний матеріал для кращої 
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цінової пропозиції; 

підвищено ефективність фінансово-господарської діяльності 

сільгосптоваровиробників 

Ключові заходи 

проекту: 

Аналіз і оцінка місцевості для забудови даного об’єкту; 

отримання дозволу на розробку та виготовлення проектно-

кошторисної документації, сертифікатів всього проектованого 

обладнання із зазначенням габаритів, умов технічної 

експлуатації, рекомендованої потужності та інших параметрів, 

дозволу встановленого зразка на запуск і реалізацію будівельного 

проекту; 

придбання необхідного обладнання для зерносховищ; 

початок будівництва об’єктів; 

створення умов для контролю процесу зберігання зерна і насіння 

та проведення профілактичних заходів. 

Період здійснення: з липня 2015 року  до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2 600,00 - - 2 600,0 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємств СФГ "Качинського" та ВСК "Колос" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Органи місцевого самоврядування сіл та селиш, структурні 

підрозділи Компаніївської райдержадміністрації, 

сільськогосподарські підприємства 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері 

Завдання:12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій; 

Назва проекту: Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі                    

СТОВ "Агролан", Новомиргородський район 

Цілі проекту: Підвищення рівня ефективності використання економічного 

потенціалу  району, досягнення стабільного та комплексного 

розвитку сільських територій 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

с.Йосипівка Новомиргородський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

146 сільськогосподарських підприємств району - отримання 

якісного посівного матеріалу  

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення робіт із: 

будівництво нового ЗАВу, сушарки, мінінасіннєвого заводу; 

установки п'яти банок для збереження зернових та технічних 

культур  

Очікувані результати: Забезпечено якісне збереження товарних зернових та технічних 

культур; 

доведено до посівних кондицій посівний матеріал; 

створено 5 робочих місць 
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Ключові заходи 

проекту: 

Будівництво нового ЗАВу, сушарки, мінінасіннєвого заводу;               

установка двох банок для збереження зернових та технічних 

культур загальною місткістю 10 тис.тонн;                                 

установка трьох банок для збереження зернових та технічних 

культур загальною місткістю 25 тис.тонн; 

Період здійснення: з червня 2015 року  до листопада 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

20 000,0 5 000,0 5 000,0 30 000,0 

Джерела 

фінансування: 

Приватне партнерство та кредитні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

СТОВ "Агролан" 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері 

Завдання: 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій;  

Назва проекту: Встановлення лінії з виробництва брикетів із соломи з 

проектною потужністю 400 кг/год. 

Цілі проекту: Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, 

впровадження енергоефективних технологій   

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Компаніївський район, де проживає 10,9 тис.осіб сільського 

населення 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Сільськогосподарські підприємства та заклади соціальної сфери 

Компаніївського району 

Стислий опис проекту: Проект передбачає встановлення лінії із виробництва брикетів із 

соломи. Відходи сільськогосподарського виробництва є 

важливою сировиною для виробництва відновлювальної енергії. 

Так, при вирощуванні пшениці на кожну тону зерна отримують             

2 тони соломи. Попередньо подрібнену солому переважно 

приорюють для відновлення родючості земель. Але частину 

соломи можна використати і для перетворення її в енергетичні 

паливні брикети.  Такі брикети дають більше золи, але це і 

хороше добриво. Завдяки цьому також досягається утилізація 

відходів, котрі часто спалюються на полях і отримується 

високоефективне екологічне паливо. Таким чином, неосновні 

продукти рослинництва стають додатковим джерелом теплової 

енергії та грошей для сільгоспвиробників.  

Очікувані результати: отримано додаткове джерело теплової енергії; 

забезпечено виробництво альтернативних і відновлюваних видів 

палива; 

отримано додаткові доходи;   

зменшено техногенне навантаження на навколишнє середовище; 

збільшено обсяг виробництва продукції у районі.. 



81 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток тваринницької галузі. 

Завдання: 1. посилення селекційно-племінної роботи в 

тваринництві, створення племінних репродукторів 

сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню 

високоефективних порід тварин та поліпшення племінного 

потенціалу маточного стада 

Назва проекту: Будівництво племінного репродуктора з одночасним 

утриманням 2500 тис. голів свиней. 

Цілі проекту: Розведення та реалізація племінних порід свиней. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Компаніївський районі та Кіровоградська область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Підприємства та громада Компаніївського району  

 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: 

 будівництво племінного репродуктора, для чого в районі є всі 

можливості; 

 проведення робіт із відтворення тварин з високим генетичним 

потенціалом, їх збереження і розведення.   

Продуктивність свиней значною мірою залежить від рівня 

селекційно-племінної роботи в стаді, тобто систематичного 

виконання комплексу зоотехнічних заходів щодо якісного 

поліпшення тварин. 

Очікувані результати: збудовано племінний репродуктор на 2,5 тис.голів свиней; 

створено високопродуктивне стадо свиней; 

відтворено поголів’я свиней та збільшено виробництво свинини; 

знайдено потенційних замовників, колег-племінників, а також 

забезпечено обмін з ними поросятами; 

 створено нові робочі місця  в аграрному секторі; 

Ключові заходи 

проекту: 

отримання дозволу на розробку та виготовлення проектно-

кошторисної документації; 

отримання сертифікатів всього проектованого обладнання із 

зазначенням габаритів, умов технічної експлуатації, 

рекомендованої потужності та інших параметрів, дозволів 

встановленого зразка на запуск і реалізацію проекту;  

отримання атестації місцевим виконавчим органом та присвоєння 

статусу племінного репродуктора; 

Ключові заходи 

проекту: 

аналіз та оцінка потреб у засобах виробництва; 

пошук та закупка обладнання для виробництва, переробки, 

зберігання продукції, сировини; 

організація навчання персоналу; 

підготовка запуску ліній для виробництва паливного брикету; 

Період здійснення: з січня 2016 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

- 500,00 1 000,00 1500,00 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Органи місцевого самоврядування сіл та селиш, структурні 

підрозділи Компаніївської райдержадміністрації,  

сільськогосподарські підприємства 

Інше:  
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придбання необхідного обладнання для племінного репродуктора; 

початок будівництва об’єкту;   

закупівля необхідної кількості порід свиней кожного виду; 

набір персоналу у штат репродуктора. 

Період здійснення: З липня 2015 р. – до грудня 2015 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту,  

тис. грн. 

2015 . 2016  2017  Разом 

120 000 - - 120 000 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємства ІП "Ліга" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Органи місцевого самоврядування Компаніївського району, 

структурні підрозділи Компаніївської райдержадміністрації, 

сільськогосподарські підприємства 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій. 

Назва проекту: Будівництво елеватора на 50 тис.тонн зерна та млина 

потужністю 250 тонн на добу ПП "СТ-Сервіс" в с. Куцівка, 

Новгородківський район 

Цілі проекту: Розширення  інфраструктури з переробки та зберігання зерна 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Новгородківський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5 тис. чоловік 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення робіт із будівництва елеватора та 

млина відповідно до проектно-кошторисної документації 

 

Очікувані результати: створено належну інфраструктуру з переробки та зберігання 

зерна; 

збільшено обсяги реалізації послуг та виробництва продукції у 

районі 

Ключові заходи 

проекту: 

Будівництво елеватора та млина; 

прийняття елеватора та млина в експлуатацію у встановленому 

порядку; 

налагодження прийому на зберігання зерна; 

закупівля і монтаж необхідного обладнання для млина; 

налагодження роботи млина із переробки зерна і виробництва 

борошна; 

Період здійснення: з квітня 2016 року  до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 19 000,0 19 000,0 38 000,0 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти підприємства ПП "СТ-Сервіс" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ПП "СТ-Сервіс" 
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Інше: Для реалізації проекту виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій. 

Назва проекту: Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого 

підприємства  

Цілі проекту: Підвищення рівня ефективності використання економічного 

потенціалу району  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Новомиргородський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

146 сільськогосподарських підприємств району - отримання 

якісного посівного матеріалу 

Стислий опис проекту: Проект передбачає продовження будівництва зернозберігаючого 

підприємства: 

завершення третьої черги будівництва;  

будівництво майданчиків під встановлення зернозберігаючих 

банок та встановлення трьох зернозберігаючих банок місткістю 

18 тис. тонн (у 2015 році);  

завершення четвертої черги будівництва,  встановлення                        

7 зернозберігаючих банок місткістю 42 тис. тонн (у 2016 році) 

Очікувані результати: завершено будівництво зернозберігаючого підприємства 

загальною потужністю 76 тис.тонн; 

забезпечено прийомку, очистку, сушку та якісне зберігання 

товарних зернових та технічних культур; 

створено додатково 11 робочих місць; 

збільшено обсяг реалізації послуг у районі  

Ключові заходи 

проекту: 

продовження будівництва майданчиків під встановлення 

зернозберігаючих банок; 

 встановлення зернозберігаючих банок місткістю 60 тис. тонн;  

налагодження роботи по прийому на зберігання зернових 

культур, їх очистки, сушки  

Період здійснення: з червня 2015 р. до листопада 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015  2016  2017 Разом 

20 000 74 000 - 94 000 

Джерела 

фінансування: 

Приватне партнерство та кредитні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "Капітанівське ЗЗП" 

Інше: Загальний обсяг інвестицій  152 000 тис.грн. 

(із урахуванням коштів, освоєних у попередні роки) 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 
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впровадження інтенсивних технологій. 

Назва проекту: Будівництво свинокомплексу  потужністю 5,25 тис.гол. 

маточного поголів’я та комбікормового заводу 

Цілі проекту: Підвищення рівня ефективності використання економічного 

потенціалу району, досягнення стабільного та комплексного 

розвитку сільських територій 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області  

Стислий опис проекту: Проект передбачає такі роботи: 

у 2015 році  - вирішено питання із земельною ділянкою під 

будівництво свинокомплексу (територія бувшого списаного села 

Журавка площею майже 14 га); 

у 2015-2016 роках - виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво свинокомплексу; 

у  2016-2017 роках - будівництво свинокомплексу потужністю 

5,25 тис.гол.; 

часткове придбання маточного поголів’я; 

у 2018 році -  вихід роботи свинокомплексу на повну потужність. 

Очікувані результати: збільшено поголів’я свиней у районі; 

збільшено обсяг виробництва продукції  тваринництва належної 

якості у районі; 

збудовано  свинокомплекс потужністю 5,25 тис.гол. маточного 

поголів’я; 

отриманого приплоду поросят у межах 44 тис.голів;   

створено 45 нових робочих місць  

Ключові заходи 

проекту: 

оформлення правовстановлюючих документів на земельну 

ділянку під будівництво свинокомплексу; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво свинокомплексу; 

проведення робіт із будівництва свинокомплексу; 

оснащення свинокомплексу  сучасними технологіями 

автоматичної роздачі кормів, автонапуванням та  автоматичною 

вичисткою приміщень; 

підбір і навчання працівників свинокомплексу; 

закупівля маточного поголів’я і молодняку свиней;  

Період здійснення: з червня 2015 р. до листопаду 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 

2015  2016  2017  Разом 

500,0 30 000,0 30 000,0 430000,0 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти Групи компаній "Агроспецсервіс", кошти 

міжнародної технічної допомоги, іноземних інвесторів ( у вигляді 

поставок маточного поголів’я  свиней та устаткування   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Група компаній "Агроспецсервіс", Новомиргородська 

райдержадміністрація 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 
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Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій. 

Назва проекту: Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових 

культур і кукурудзи  

Цілі проекту: Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та 

збільшення реалізації послуг, у т.ч. населенню   

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Новоукраїнський район, с.Іванівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

100 чол., та для с/г товаровиробників Новоукраїнського району 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: будівництво елеватора для зберігання 

зернових культур і кукурудзи; створення умов для 

обслуговування фермерських господарств району. 

Елеватор призначений для зберігання продукції сільського 

господарства протягом декількох місяців, проводити очистку та 

сушку продукції.  

Наявна земельна  ділянка та правовстановлюючі документи на 

неї, також наявний дозвіл на будівництво елеватора 

Очікувані результати: створено комплекс для зберігання зернових культур і кукурудзи; 

забезпечено надання послуг з очищення та сушки продукції; 

створено 5 нових робочих місць; 

збільшено обсяг реалізації послуг населенню; 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення робіт із будівництва елеватора для зберігання 

зернових культур і кукурудзи; 

оснащення елеватора необхідним обладнанням; 

організація прийому та зберігання зернових культур і кукурудзи; 

налагодження роботи із надання послуг з очищення та сушки 

продукції 

Період здійснення: з вересня  2015 р. до липня 2016 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016  2017  Разом 

35000,0 35000,0 - 70000,0 

Джерела фінансування: Власні кошти ТОВ "Агротрейд" та кредитні кошти. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "Агротрейд" 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої  вартості в 

аграрній сфері 

Завдання: 12. поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій;  

Назва проекту: Будівництво цеху з переробки рибної продукції  

Цілі проекту:  Налагодження виробництва рибної продукції та поліпшення 

забезпечення нею потреб населення   

Територія, на яку 

проект матиме вплив:  

Онуфріївський район  

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області (977,3 тис. осіб) 
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Стислий опис проекту: Проект передбачає відкриття цеху з переробки рибної продукції 

на базі ТОВ "Успенський рибгосп",  розрахованого на 

виробництво 360 тонн продукції у рік. 

Для переробки рибної продукції будуть використовуватися річні 

сорти риби (карп, товстолоб, щука, лящ) з місцевих водойм 

(Дніпродзержинське та Кременчуцьке водосховища) 

Очікувані результати: налагоджено виробництво і реалізацію рибної продукції; 

створено 10 нових робочих місць; 

поліпшено стан використання місцевих ресурсів; 

поліпшено стан задоволення потреб у продукції місцевого 

виробництва 

Ключові заходи 

проекту: 

аналіз ситуації на внутрішньому ринку рибної продукції; 

визначення потенційних споживачів рибної продукції і їх потреб 

у ній; 

оформлення необхідних дозвільно-погоджувальних документів 

на початок будівництва цеху з  переробки рибної продукції; 

будівництво цеху з переробки рибної продукції; 

підготовка до виробничого процесу; 

придбання обладнання для переробки рибної продукції; 

введення в експлуатацію цеху з переробки рибної продукції;. 

Період здійснення: з липня 2015 р.до грудня 2017 р.: 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016 2017  Разом  

100,0 250,0 450,0 800,0 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємства  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "Успенський рибгосп", Онуфріївська райдержадміністрація  

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток тваринницької галузі. 

Завдання: 1. посилення селекційно-племінної роботи в 

тваринництві, створення племінних репродукторів 

сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню 

високоефективних порід тварин та поліпшення племінного 

потенціалу маточного стада 

Назва проекту: Будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень 

для автоматизованого комплексу молочної ферми на                 

600 голів ВРХ (ПОСП а/ф "Сагайдацька") 

Цілі проекту: Відновлення потенціалу тваринництва та збільшення обсягів 

виробництва і реалізації молока 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Устинівський район, с. Докучаєве 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Населення Устинівського району (13200 осіб) 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення реконструкції існуючих 

приміщень ферми та будівництво нових. 

На даний час ПОСП а/ф "Сагайдацька" використовуються 

приміщення новозбудованої ферми на 91 голову ВРХ.  Існуючі 

приміщення потребують реконструкції, оскільки експлуатуються 

із 1962 року. 
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Підприємство має намір збільшити поголів’я корів до 600 голів.        

До закінчення виконання проекту  планується  три етапи: 

І етап – будівництво корівника на 300 скотомісць, доїльно-

молочного блоку, гноєвідвідної системи та гноєсховищ та 

ветеринарного пункту  із забійним майданчиком. 

ІІ етап - будівництво телятника  на 240 скотомісць та корівника 

на 300 скотомісць. 

ІІІ етап – будівництво корівника, 2 – телятників.  

Даний проект реалізується за власний кошт підприємства, 

Закуплено 80 нетелів на загальну суму 500 тис.грн. (37 грн/кг), 

працевлаштовано 5 чоловік. 

Ступінь готовності на початок 2015 року - 89% від загальної 

вартості проекту, або 10,503 млн. грн.  

Очікувані результати: буде збудовано 7 нових приміщень на 600 голів ВРХ; 

створено 1 автоматизований  комплекс; 

забезпечено власне відтворення маточного поголів’я; 

збільшено обсяги виробництва якісного молока; 

збільшено надходження до місцевих бюджетів; 

створено 25 нових робочих місць 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення реконструкції існуючих приміщень ферми; 

вибір і підготовка ділянки для будівництва нових приміщень 

ферми; 

вибір підрядної організації та проведення робіт із будівництва 

нових приміщень ферми; 

закупівля обладнання для автоматизованого комплексу; 

закупівля поголів’я корів; 

укомплектування молочної ферми працівниками;  

налагодження виробництва якісного молока. 

Період здійснення: з січня 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015  2016  2017  Разом 

500,0 500,0 297,0 1297,0 

Джерела фінансування Власні кошти ПОСП а/ф "Сагайдацька" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації  

проекту: 

ПОСП а/ф "Сагайдацька", Устинівський район 

Інше: Проект реалізується із 2012 року. У 2015 році для будівництва 

використовуються будматеріали, які були придбані у 2013-2014 

роках. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток тваринницької галузі. 

Завдання: 1. Посилення селекційно-племінної роботи у 

птахівництві, створення племінних репродукторів 

сільськогосподарської птиці. 

Назва проекту: Реконструкція тваринницького приміщення під інкубаторну 

станцію в с.Соломія, Гайворонського району 

Цілі проекту: Підтримка розвитку сімейних ферм, що спеціалізуються 

передусім на виробництві м'яса птиці. 

Відродження економічної активності на території сільських 

населених пунктів. 
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Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Гайворонський, Ульяновський та Голованівський райони 

Кіровоградської області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

40тис. осіб сільського населення 

Стислий опис проекту: Створення інкубаторної станції потужністю 50 тис. курячих та 30 

тис. гусячих на базі ПСП "Перемога", приміщення молочно-

товарної ферми, яке являється власністю ПСП "Перемога", 

приміщення відповідає технічним вимогам, придбання 

обладнання для інкубації 

Очікувані результати: Придбано обладнання для інкубації яєць; 

проведено реконструкцію приміщення; 

налагоджено роботу інкубаторної станції; 

забезпечено потреби населення і господарств у молодняку птиці 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення реконструкції приміщення площею 1500 м.кв. 

підготовка до виробничогопроцесу; 

придбання обладнання для інкубації; 

оформлення дозвільно-погоджувальних документів на введення в 

експлуатацію 

Період здійснення:  з червня 2015 року  до вересня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1 100,0 1 000,0 - 2 100,0 

Джерела фінансування: Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Існуюче приватне сільськогосподарське підприємство, 

департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

Гайворонська райдержадміністрація 

Інше: - 

 

Проекти напряму  1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної 

інфраструктури 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, 

підприємств виробництва,  сфери послуг 

Завдання: 9. створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

Назва проекту Реконструкція Лебединської  ГЕС  підприємством ПП 

―АВКУБІ‖ с.Лебединка, Голованівський район 

Цілі проекту Виробництво електроенергії з подальшою реалізацією на 

енергоринку країни по “зеленому” тарифу 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

с.Лебединка Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Забезпечення 4 робочих місць, сплата податків до Лебединської 

сільської ради, спонсорська  допомога на соціально-економічний 

розвиток села 

Стислий опис проекту Відновлення роботи Лебединської ГЕС, з проведенням 

реконструкції об’єкта . Готовність проекту 80%. 
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Очікувані результати 

 

Створено 4 робочі місця, забезпечено сплата податків усіх рівнів, 

відрахування до ПФУ, допомога  соціальній сфері, участь у 

приватно-державному партнерстві 

Ключові заходи 

проекту 

Відновлення виробництва електроенергії. Створення умов для 

розширення сфери застосування праці у сільській місцевості  

Період здійснення: 2015 -2016 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

5000,0 - - 5000,0 

Джерела фінансування  Власні кошти, залучення спонсорських коштів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

  Власні кошти Приватного підприємства “АВКУБІ” 

Інше - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, 

підприємств виробництва,  сфери послуг 

Завдання: 9. створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

Назва проекту: "Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – райський куточок 

на землі" 

Цілі проекту: Забезпечення належного рівня освітлення вулиць села Іванівки 

за допомогою системи автономного освітлення з використанням 

фотоелектричних модулів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Іванівська сільська рада Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1700 осіб 

Стислий опис проекту: Забезпечення належного рівня освітлення вулиць села Іванівки 

за допомогою системи автономного освітлення з використанням 

фотоелектричних модулів. Це обладнання не потребує 

традиційного палива, а здатне працювати на внутрішніх 

ресурсах. Сільській раді не потрібно витрачати кошти на оплату 

за використану електроенергію, що дозволить заощадити 

фінансові ресурси в процесі експлуатації. 

Очікувані результати: забезпечено жителів села Іванівка стабільним екологічно чистим 

освітленням вулиць; 

 впроваджено сучасні енергозберігаючі технології; 

зекономлено фінансовий ресурс місцевого бюджету. 

Ключові заходи 

проекту: 

Освітлення вулиць села Іванівки за допомогою встановлення 

системи автономного освітлення з використанням 

фотоелектричних модулів. 

Період здійснення: з серпня 2015 року до листопада 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

531,5 100,0  631,5 

Джерела фінансування: Державний бюджет- кошти фонду регіонального розвитку, 

районний бюджет, громадська організація., сільський. спонсори 

–ФГ «Омельяненко», «Дорошенко М.М», «Світанок», «Куб»,                

ГО «Іванівська веселка», РДА, Співвиконавець проекту –                               
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ТОВ «Рентехно» 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ФГ «Омельяненко», «Дорошенко М.М», «Світанок», «Куб»,                

ГО «Іванівська веселка»,  ТОВ «Рентехно»  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, 

підприємств виробництва,  сфери послуг 

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

Назва проекту: Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в  

с.Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Цілі проекту: Вироблення електроенергії і реалізація її державі за зеленим 

тарифом 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Іванівська сільська рада Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1700 чол. 

Стислий опис проекту: Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в  

с.Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Очікувані результати: Збудовано фотоелектричну сонячну електростанцію в  

с.Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Ключові заходи 

проекту: 

Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в  

с.Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Період здійснення: з вересня  2016 року  - до жовтень 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 

- 35000,0 35000,0 70000,0 

Джерела фінансування: Власні та кредитні кошти ТОВ "Агротрейд" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ "Агротрейд" 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 5) розробка та реалізація програми створення мережі 

дрібних підприємств місцевого значення з перероблення 

аграрної продукції; 

Назва проекту: Створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу (робоча назва – СОК «Прометей Каніжа»). 

Цілі проекту: Збільшення можливостей для отримання доходів та підвищення 

зайнятості сільського населення   

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

 

Канізька сільська рада Новомиргородського району 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення, яке проживає на території Канізької сільської ради 

(1,1 тис.осіб) 

Стислий опис проекту: Проект передбачає створення та налагодження ефективної 

роботи  сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 

надання послуг по виробництву пеллетів із відходів 

рослинного виробництва. Кооператив знаходиться на стадії 

реєстрації. 

Очікувані результати: збільшено доходи членів кооперативу;   

залучено кошти міжнародної технічної допомоги; 

створено нові робочі місця. 

Ключові заходи 

проекту: 

створення та реєстрація кооперативу; 

розробка та представлення кооперативом бізнес-плану; 

співфінансування в розмірі не менше 20% від загального 

кошторису проекту; 

отримання фінансової допомоги від Проекту ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III»; 

придбання кооперативом відповідної техніки та обладнання; 

налагодження роботи кооперативу. 

Період здійснення: з серпня  2015 року –до  грудня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015   2016   2017   Разом 

660 264 132 1056 

Джерела фінансування: грант Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду - III»; 

пайові та цільові внески членів кооперативу; 

спів фінансування із місцевих бюджетів; 

інші джерела, не заборонені законом. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Члени кооперативу, Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду - III», Канізька  сільська рада, 

Новомиргородська районна рада, Новомиргородська  

райдержадміністрація,  департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації. 

Інше: * - кооператив отримає грант в розмірі не більше  € 31,000 ($ 

40,000) у гривневому еквіваленті, в якому буде підтримуватися 

2-3 мікро-проекти за умови розробки та представлення бізнес-

плану, а також виконання вимог щодо співфінансування в 

розмірі не менше 20% від загального кошторису проекту 

 

 

Назва і номер завдання  Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 5) розробка та реалізація програми створення мережі 

дрібних підприємств місцевого значення з перероблення аграрної 

продукції; 

Назва проекту: Розвиток обслуговуючого кооперативу зі зберігання та 

маркетингу зерна 

Цілі проекту: Метою Проекту є розширення економічних можливостей для 

малих та середніх зернових господарств через розвиток 

зерносховищ й сільськогосподарських кооперативів за підтримки 

більш ефективних та чутливих до сільського господарства установ 
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Територія, на яку 

проект матиме  вплив: 

Бобринецький, Компаніївський райони Кіровоградської області 

(також можливе залучення сусідніх районів) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Щонайменше 75 малих й середніх зерновиробників – юридичних 

осіб (або щонайменше 225 членів родин) 

Стислий опис проекту: Проект сприятиме об’єднанню українських фермерів з метою 

підвищення ліквідності та розширення їх бізнесу з вирощення 

зернових. Кооперативний підхід дозволить фермерам здійснювати 

загальні закупівлі (включаючи придбання високоякісного 

посівного матеріалу), мати спільний доступ до сучасного 

обладнання з доробки та зберігання зерна, спільно здійснювати 

поставки зернових безпосередньо до найбільших покупців тоді, 

коли ціни є найвищими. 

Передбачаються наступні напрямки діяльності кооперативу: 

фонд початкової підготовки будівництва кооперативного 

зернового елеватору - біля 11 млн. грн.; 

кредитний фонд гуртової закупівлі матеріально-технічних 

ресурсів для фермерів (добрива, насіння, паливо тощо) - біля   7 

млн. грн. по поточному курсу канадського долару; 

фонд фінансування спільного використання с/г техніки - біля  3,5 

млн. грн.; 

фонд підтримки жіночого підприємництва та підприємництва 

молоді - біля 1,5 млн. грн. 

Очікувані результати: Збільшено кількість учасників екологічно- та гендерно-чутливого 

дієвого обслуговуючого кооперативу у галузі зберігання та 

маркетингу зернових, що спроможний конкурувати на внутрішніх 

та зовнішніх ринках 

Ключові заходи 

проекту: 

консультації кооперативного агронома для підвищення 

ефективності виробництва продукції тваринництва; 

консультації менеджера та бухгалтера кооперативу для 

підвищення ефективності ведення господарства зерно-виробників; 

забезпечено кредитування закупівлі якісних матеріально-

технічних ресурсів з метою підвищення ефективності 

виробництва продукції тваринництва та ефективності 

менеджменту господарств – членів кооперативу; 

розвиток центрального зерносховища орієнтовною потужністю 30 

тис. тонн для покращення маркетингу зерна; 

оновлено  парк с/г техніки через фонд спільного використання 

техніки (модель CUMA); 

створено  інвестиційних можливостей для жінок та молодих 

учасників кооперативу 
Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015   2016   2017   Разом 

2 000 7 000 14 000 23 000 
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Джерела фінансування: Міжнародна технічна допомога: у рамках Проекту розвитку 

зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів (UGSMC), 

що фінансується Міністерством закордонних справ, міжнародної 

торгівлі і розвитку Канади (DFATD); об’єднання кооперативів 

“Господар”, зерновиробники – члени кооперативу, місцеві 

бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Зерновиробники, об’єднанні у кооператив, та об’єднання 

кооперативів “Господар” (другий рівень кооперації) 

Бобринецький і Компаніївський район,  департамент 

агропромислового розвитку облдержадміністрації, Канадська 

неурядова організація СОКОДЕВІ (Квебек, Канада), Канадська 

кооперативна асоціація (CCA), Інститут з досліджень та освіти 

для кооперативів і спілок Університету Шербрук (IRECUS) у 

партнерстві з Дніпропетровською “Сільськогосподарською 

консультаційною службою” (СКС) 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 5) розробка та реалізація програми створення мережі 

дрібних підприємств місцевого значення з перероблення 

аграрної продукції; 

Назва проекту: Cтворення сільськогосподарського кооперативу по 

риборозведенню у с.Турія, Новомиргородський район 

Цілі проекту: Отримання прибутку членів коператуву від вирощування рибної 

продукції та забезпечення  населення  рибними продуктами 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Туріянська сільська рада,  Новомиргородський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

230 осіб Туріянської сільської ради 

Стислий опис проекту: Створення штучних водойм для вирощування риби 

Очікувані результати: Отримано прибуток членами кооперативу від вирощування 

рибної продукції та забезпечено  населення рибними продуктами 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення штучних водойм для вирощування риби 

Період здійснення: з квітня 2015 року - до червня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 400,0 - 900,0 

Джерела 

фінансування: 

Грантові кошти, кошти місцевих бюджетів та кошти громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ЄС/ ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду-ІІІ", 

Туріянська сільська громада 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 
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Завдання 5) розробка та реалізація програми створення 

мережі дрібних підприємств місцевого значення з 

перероблення аграрної продукції; 

Назва проекту: Cтворення  сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу в с. Цибульово  Знам'янського району  

Цілі проекту: Створення умов для збільшення можливостей для отримання 

доходів та підвищення зайнятості населення шляхом надання 

грантової підтримки малим економічним ініціативам. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Цибулівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

250 осіб Цибулівської сільської ради 

Стислий опис проекту: Сприяння створенню та ефективній роботі  

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 

надання послуг із сушки зерна. 

Очікувані результати: Збільшення доходів членів кооперативу, можливість 

додатково залучити сторонні фінансові інвестиції під 

колективну гарантію членів СОК, створення нових робочих 

місць. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення та реєстрація кооперативу. 

Розробка та представлення кооперативом бізнес-плану. 

Співфінансування в розмірі не менше 20% від загального 

кошторису проекту.  

Надання фінансової допомоги Проектом ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III». 

Придбання кооперативом  відповідних техніки. та 

обладнання. 

Налагодження роботи кооперативу. 

Період здійснення: з серпня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

660 264 132 1056 

Джерела фінансування: Грантові кошти, кошти місцевих бюджетів та кошти громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 

III", Цибулівська сільська гровада 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 5) розробка та реалізація програми створення 

мережі дрібних підприємств місцевого значення з 

перероблення аграрної продукції; 

Назва проекту: Створення  сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу в с. Богданівка  Знам'янського району 

(робоча назва – СОК «Поміч»). 

Цілі проекту: Створення умов для збільшення можливостей для отримання 

доходів та підвищення зайнятості населення шляхом надання 

грантової підтримки малим економічним ініціативам. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Богданівська сільська рада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

200 осіб Богданівської сільської ради 

Стислий опис проекту: Сприяння створенню та ефективній роботі  

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 

надання послуг з обробітку землі та збирання врожаю своїм 

членам 

Очікувані результати: Збільшення доходів членів кооперативу, можливість 

додатково залучити сторонні фінансові інвестиції під 

колективну гарантію членів СОК, створення нових робочих 

місць. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення та реєстрація кооперативу. 

Розробка та представлення кооперативом бізнес-плану. 

 Співфінансування в розмірі не менше 20% від загального 

кошторису проекту.  

Надання фінансової допомоги Проектом ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III». 

Придбання кооперативом  відповідних техніки. та 

обладнання. 

Налагодження роботи кооперативу. 

Період здійснення: з серпня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

660 264 132 1056 

Джерела фінансування: Грантові кошти, кошти місцевих бюджетів та кошти громади  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 

III», Богданівська  сільська громада 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, 

підприємств виробництва,  сфери послуг 

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

Назва проекту: Реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території 

Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

від шкідливої дії вод 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Село Плетений Ташлик Маловисківського району 

Кіровоградської області (1,6 тис.осіб) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Жителі села Плетений Ташлик Маловисківського району 

Кіровоградської області 

Стислий опис проекту: Реконструкція гідротехнічної споруди з метою захисту від 

підтоплення 13 садиб, 10 га с/г угідь та 1-го населеного пункту 

Очікувані результати: Відновлено переїзд через греблю; 

проведено реконструкцію 1-ї  гідротехнічної  споруди;  

захищено від підтоплення 13 садиб, 10 га с/г угідь та 1-го 

населеного пункту 
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Ключові заходи проекту: Проведення заходів щодо відновлення гідротехнічної  споруди. 

Період здійснення: з квітня 2016 року — до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1767,9 - 1767,9 

Джерела фінансування: Державний бюджет (Загальнодержавна цільова програма 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро на період до 2021 року) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградське обласне управління водних ресурсів, 

Плетеноташлицька с/рада Маловисківського району 

Кіровоградської області  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання: 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації; 

Назва проекту: Відновлення інфраструктури (дороги), Світловодський 

район 

Цілі проекту: Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, покращення транспортної доступності 

сільських населених пунктів. 

Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку 

сільської місцевості. 

 Підвищення якості і комфортність автомобільних перевезень 

пасажирів і вантажів територією району. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

село Микільське,  Микільська сільська рада (Світловодський 

район) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1500 чоловік  

Поліпшення соціальних потреб населення 

Стислий опис проекту: У рамках проекту планується капітальний ремонт  дороги  по 

вулиці Піонерська, та вулиці Матросова в селі Микільське 

Очікувані результати: Поліпшено доступ населення до соціальних, комунальних, 

адміністративних та інших послуг. 

Ключові заходи 

проекту: 

Визначення та розроблення проектної документації. 

Визначення об’єкту,  який буде виконувати  роботи 

Капітальний  ремонт дороги  по вулиці Піонерська, та вулиці 

Матросова в селі Микільське 

Період здійснення:  з липня 2015   – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100 100 100 300 

Джерела фінансування:  Місцевий бюджет (сільської ради) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент інфраструктури та промисловості 

облдержадміністрації,  Микільська сільська рада,  Світловодська 

райдержадміністрація  

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації 

Назва проекту: Покращення доступу  до якісної питної води  громади 

с.Свердлове.  Першочергові заходи по реконструкції 

системи водопостачання, навчання громади с.Свердлове 

Бобринецький район Кіровоградської обл. 

Цілі проекту: Покращення доступу громади до якісної питної води через 

будівництво магістральної водопровідної мережі в с.Свердлове 

Бобринецького району Кіровоградської області, навчання 

громади. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Свердловська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Споживачі питної води ( 621 чоловік) 

 

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання 

обладнання, проведення навчання та консультаційних послуг 

для громади Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 

Ключові заходи 

проекту: 

Основною проблемою на сьогоднішній день, яка турбує 

жителів с.Свердлове, являється забезпечення населення 

якісною питною водою. Існуючий водогін спроможній 

забезпечити водою лише 50 абонентів, а потребують 

забезпечення водою 234 домоволодіння та об”єкти соціальної 

сфери. Водогін побудований більше 30 років тому. В звязку зі 

зношеністю труб часто виникають пориви та аварії в наслідок 

яких припиняється подача води населенню. Основна маса 

населення користується громадськими та індивідуальними 

колодязями. Останнім часом спостерігається тенденція 

зниження рівня води в колодязях на три - чотири метри. В 

багатьох колодязях вода зовсім зникла, що в свою чергу 

ускладнило і до того незадовільне забезпечення жителів водою. 

Хочеться відмітити, що згідно лаболаторних досліджень якість 

води з колодязів не відповідає санітарним вимогам. На 

території с.Свердлове діє одна існуюча свердловина, а в 2008 

році збудовано ще одну свердловину. Згідно технічних 

паспортів цих свердловин вони можуть в повному обсязі 

забезпечити жителів с.Свердлове якісною питною водою. 

Враховуючи вищенаведене, можна сказати, що єдиним шляхом 

вирішення проблеми є будівництво магістральної 

водопровідної мережі в с.Свердлове, що в свою чергу 

забезпечить сто відсотково жителів  якісною питною водою.  Період здійснення: з 2015 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1450,0 - - 1450 
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Джерела фінансування: 1160 тис.грн. – УФСІ (план), 145  тис.грн.– обласний бюджет, 

10 тис.грн.- сільський бюджет, 135 тис.грн. – територіальні 

громади Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, громадська організація „Свердлове”, Свердловська 

сільська рада, жителі с.Свердлове 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації; 

Назва проекту: Водопровідна мережа с.Нечаївка – реконструкція, 

Компаніївський район Кіровоградська область 

Цілі проекту: Забезпечення якісною питною водою жителів с.Нечаївка 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Компаніївський район, с.Нечаївка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

350 жителів с.Нечаївка Компаніївського району 

Стислий опис проекту: За тривалий термін експлуатації водопровід в с.Нечаївка 

прийшов до стану непридатності, пошкоджений корозійними 

процесами, систематичні пориви ведуть до значних втрат питної 

води, погіршення її якості та недопоставки питної води до 

споживачів. У зв’язку з чим розпочато реконструкцію 

водопровідної мережі в с.Нечаївка, а саме заміна існуючої 

мережі із стальних трубопроводів на поліетиленові.  

Очікувані результати: придбано поліетиленові труби; 

завершено реконструкцію водопровідної мережі протяжністю –

м; 

введено в експлуатацію водопровідну мережу; 

забезпечено водопостачання споживачів; 

забезпечено надійність роботи системи централізованого 

водопостачання. 

Ключові заходи проекту: проведення заміни стальних труб на поліетиленові; 

підключення водопровідної мережі до джерела води; 

оформлення документів про завершення реконструкції 

водопровідної мережі та введення її в експлуатацію; 

налагодження безперебійної подачі води споживачам; 

складання кошторису; 

проведення тендеру; 

проведення робіт з реконструкції. 

Період здійснення: з липня  2015 року - до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015   2016   2017   Разом 

160,9 - - 160,9 

Джерела фінансування: Державний бюджет, співфінансування з місцевого бюджету   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Державний фонд регіонального розвитку та співфінансування 

органів місцевого самоврядування (Нечаївська сільська рада) 

Інше  
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Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації; 

Назва проекту: Вузол очистки води смт. Приютівка Олександрійського 

району Кіровоградської області 

Цілі проекту: Поліпшення якості питної води  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

смт Приютівка, Олександрійський район, Кіровоградська обл. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

107 абонентів комунального підприємства Приютівської 

селищної ради "Водолій" 

Стислий опис проекту: Проектом передбачено встановлення станції обеззалізування 

води  

Очікувані результати: забезпечено фільтрацію води і вилучення з неї домішок заліза, 

усунуто мутність води та досягнуто пом’якшення води; 

Ключові заходи проекту: придбання та встановлення станції обеззалізування води; 

постачання якісної питної води споживачам через мережу  

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис грн.: 

2015   2016   2017   Разом 

1651,9 - - 1651,9 

Джерела фінансування: Державний бюджет, співфінансування з місцевого бюджету   

Ключові потенційні  

учасники реалізації 

проекту: 

Приютівська селищна рада – замовник. 

  

Інше Проект ввійшов до переліку проектів, фінансування яких 

здійснюється у 2015 році за кошти Державного фонду 

регіонального розвитку  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації; 

Назва проекту: Капітальний ремонт питного водогону комунального 

підприємства Деріівської сільської ради 

Цілі проекту: Забезпечення якісним та стабільним водопостачанням 

мешканців, організацій, підприємств та установ села Деріївка. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Деріївка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1200 чол. 

Стислий опис проекту: Даний проект включає: земельні роботи, демонтаж старих 

стальних водопровідних труб, монтаж поліетиленових труб, 

рекультивація земельної ділянки. 

Очікувані результати: Забезпечення населення села якісним та стабільним 

водопостачанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Заміна аварійної ділянки водогону на сучасні поліетиленові 

труби, що продовжить строки експлуатації водогону на 50 років. 
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Період здійснення: з липня 2015 року -  до жовтня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

768,404 - - 768,404 

Джерела фінансування: Державний бюджет ,  місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Деріївська сільська рада - співфінансування 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 1) поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення, забезпечення населених пунктів централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації; 

Назва проекту:   Покращення водопостачання в с. Плоско – Забузьке. 

Капітальний ремонт, Вільшанський район 

Цілі проекту: Забезпечення населення питною водою с. Плоско – Забузьке. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

с. Плоско – Забузьке, Вільшанський район   

  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди: 

480 осіб жителів с. Плоско – Забузьке Вільшанського району   

 

Стислий опис проекту: На даний час для водопостачання жителів села 

використовується башня, яка експлуатується довготривалий 

період, потребує заміни, оскільки повністю знаходиться в 

аварійному стані днище башні. Вода утримується лише в 

системі, закачується в малій кількості і подається на 

користування населенню по 2-3 години на день. 

Проект передбачає проведення заміни башні, заміни гідрантів, 

заміни частини ржавих труб. 

Очікувані результати: Забезпечено населення питною водою. 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості життя населення. 

Період здійснення: 2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

215 - - 215 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, районний бюджет,  місцевий бюджет Плоско 

– Забузької сільської ради співфінансування  в розмірі 20%, 

громадська організація – співфінансування  в розмірі - 5%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Проект ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду 

(III фаза - фінансування  в розмірі 75%), а також передбачено 

співфінансування облдержадміністрації , селищного (майже 

40,0 тис.грн.),  і районного бюджету (10,0  тис.грн.) в розміні – 

20%, ГО - 5% в сумі 15,0 тис. грн 

Інше:    
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Номер та назва 

завдання 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток сільських територій та 

розбудова соціальної інфраструктури 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту   Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення 

смт. Вільшанка. Реконструкція з використанням  

ВДЄ (енергія сонця). 

Цілі проекту Поліпшення умов життєдіяльності населення смт. Вільшанка. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

смт. Вільшанка, Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Населення смт. Вільшанка – 5460 осіб. 

Стислий опис проекту 

: 

На даний час у  смт. Вільшанка вкрай обмежено освітлюються 

вулиці у нічний час, що створює незручності для населення, у 

т.ч. на вул. Комсомольська, Леніна, Кірова,  Лагонди. 

Для вирішення цієї проблеми створено ГО «Товариство 

АЛФАТАР», якою підготовлено даний проект вартістю 215 

тис.грн. Для його реалізації будуть спрямовані кошти ГО (16,0 

тис.грн.), а також передбачено співфінансування із селищного 

(майже 30,0 тис.грн.),  і районного бюджету (10,0  тис.грн.),     

Очікувані результати: встановлено вуличні ліхтарі; 

забезпечено вуличне освітлення для населення  смт. Вільшанка. 

Ключові заходи 

проекту 

встановлення вуличних фонарів з використанням ВДЄ (енергія 

сонця) по вулицях смт. Вільшанка. 

Період здійснення: 2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

215 - - 215 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, районний бюджет,  місцевий бюджет 

Вільшанської селищної ради співфінансування  в розмірі 20%, 

громадська організація – співфінансування  в розмірі - 5%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Проект ПРООН   "Місцевий розвиток орієнтований на громаду  

(III фаза, фінансування  в розмірі 75%), облдержадміністарція, 

Вільшанська райдержадміністрація , фінансування  в розмірі 

20%,  ГО фінансування  в розмірі 5% 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток аграрного бізнесу, 

підприємств сільськогосподарського виробництва,  сфери послуг 

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

Назва проекту: Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських 

угідь від шкідливої дії вод 

Цілі проекту: Розчистка малих рік з проведенням берегоукріплювальних робіт 

та реконструкції гідроспоруд з метою захисту від шкідливої дії 

вод. 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Сільські місцевості Олександрійського району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів  вигод: 

8 населених пунктів чисельністю – 8,5 тис.осіб 

Стислий опис проекту: Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

гідротехнічних споруд Інгулецького та Іванівського водосховищ. 

Розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок і водойм, виконання берегоукріплювальних робіт. 

Очікувані результати: Виконано берегоукріплення та регулювання русел річок; 

збудовано та проведено  реконструкцію гідротехнічних споруд, 

захисних дамб;  

розчищено русла річок 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення будівництва і реконструкції гідротехнічних споруд 

Інгулецького та Іванівського водосховищ; 

проведення ремонту аварійних гідроспоруд водогосподарських 

об’єктів на території району 

Період здійснення: з липня 2015 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту,тис.грн. 

 2015 2016 2017 Разом 

- 800,0 700,0 2100,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласне управління водних ресурсів 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг 

Назва проекту: «Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с.Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області» 

Цілі проекту: Всебічне охоплення молоді спортом 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

смт Вільшанка, Вільшанського району,Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

500 осіб  села Добре 

Стислий опис проекту:  Здійснення  капітального ремонту спортивного залу дасть змогу 

проводити спортивно-масові заходи на місцевому, районному та 

обласному рівні 

Очікувані результати: залучено молодь села до спортивно-масового виховання та 

покращено здоров’я населення. 
Ключові заходи 

проекту: 

Організація молоді села до спортивно-масового виховання та 

покращення здоров’я за рахунок занять спортом 
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Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015   2016   2017   Разом 

899,11  - 899,11 

Джерела фінансування: Державний бюджет, співфінансування  в розмірі 10% місцевий 

бюджет (районний бюджет та бюджет сільської ради)  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти 

райдержадміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Реконструкція Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

ім.І.Г.Ткаченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області с.Богданівка, вул. Миру,14 

Цілі проекту: Економія енергоресурсів та покращення умов навчання. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Богданівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

291 учні та 51 робітників Богданівської школи І-ІІІ ступенів, 

Стислий опис проекту: Підвищення температурного режиму, економія енергоресурсів 

та покращення умов навчання. 

Очікувані результати: Економія бюджетних коштів на енергоресурсів на 20% 

Ключові заходи проекту: Створити комфортні умови для навчання та праці. Економія 

бюджетних коштів та енергоресурсів. 

Період здійснення: З (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

12,0 2220,317 - 2232,317 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет-10%; державний бюджет-90%. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Державний фонд регіонального розвитку  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Колос» в 

с.Бережинка по вул.Миру, 57 Кіровоградського району 

Кіровоградської області (коригування)» 
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Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини дошкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну дошкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

дошкільному навчальному закладі, підвищення рівня 

охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- поліпшення матеріально-технічного стану будівлі дитячого 

садка; 

- охопити дошкільною освітою  дітей дошкільного віку; 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Мешканці села Бережинка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

  2082  мешканців    

Стислий опис проекту: планується провести капітальний ремонт покрівлі та 

виконання наступних робіт: 

- демонтажні та монтажні роботи; 

- заміна покрівлі над усім приміщенням дитячого садка  

Очікувані результати: охопити дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років; 

забезпечити здобуття доступної, повноцінної та якісної освіти 

дітьми дошкільного віку.  

Ключові заходи 

проекту: 

забезпечення енергоефективності 

Період здійснення:  з квітня 2015 року – до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

890,906   890,906 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, dідділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Бережинка  

Інше: Цей проект відібраний до переліку проектів, які пропонуються 

до фінансування за рахунок коштів ДФРРР  у 2015 році 

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Реконструкція частини приміщень Оленокосогорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під розміщення 

дошкільного навчального закладу» 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини дошкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну дошкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

дошкільному навчальному закладі, підвищення рівня 

охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

відкрити дошкільний навчальний заклад в с. Олено-

Косогорово; 

охопити дошкільною освітою  дітей дошкільного віку; 
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Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Населення  села Олено-Косогорівка  складає 227 громадян.   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

227  мешканців    

Стислий опис проекту: Проектом планується переобладнання частину приміщень 

загальноосвітньої школи під дошкільний заклад та виконання 

наступних робіт, а саме:  демонтажні та монтажні роботи; 

заміна вікон та дверей;  встановлення  зовнішніх та внутрішніх 

мереж каналізації;  водопостачання та електропостачання 

приміщень. 

Очікувані результати: Створений дошкільний навчальний заклад для 30 дітей віком 

від 3 до 6 років в с. Олено-Косогорівка . 

Ключові заходи проекту: створення сприятливих умов для розвитку кожної дитини 

дошкільного віку, забезпечення прав дітей на якісну 

дошкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

дошкільному навчальному закладі, підвищення рівня 

охоплення дітей дошкільною освітою в сільській місцевості. 

Період здійснення:  з квітня 2015 року – до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

752,424   752,424 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, Відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Олено-Косогорівка  

Інше:   

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Реконструкція частини приміщень Червоноярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під розміщення 

дошкільного навчального закладу» 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини дошкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну дошкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

дошкільному навчальному закладі, підвищення рівня охоплення 

дітей дошкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- - відкрити дошкільний навчальний заклад в с. Червоний 

Яр; 

- охопити дошкільною освітою  дітей дошкільного віку; 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Населення  села Червоний Яр  складає  814 громадян.   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

   814 мешканців    

Стислий опис проекту: Проектом планується переобладнання частину приміщень 

загальноосвітньої школи під дошкільний заклад та виконання 
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наступних робіт, а саме:  демонтажні та монтажні роботи;  заміна 

вікон та дверей;  встановлення  зовнішніх та внутрішніх мереж 

каналізації;  водопостачання та електропостачання приміщень. 

Очікувані результати: Створений дошкільний навчальний заклад для 30 дітей віком від 

3 до 6 років в с. Олено-Косогорівка . 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення  дошкільного навчального закладу. 

Період здійснення:  з квітня 2015 року – до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

729,011   729,011 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, Відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Олено-Косогорівка  

Інше: Цей проект відібраний до переліку проектів, які пропонуються 

до фінансування за рахунок коштів ДФРРР  у 2015 році 

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг 

Назва проекту: Створення навчально-виховного  комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Цілі проекту:  Забезпечення рівного доступу дітей дошкільного віку в сільській 

місцевості до якісної освіти 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Компаніївський район с. Сасівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку від 0 до 6 років – 59 осіб, сільські родини 

(батьки дітей) – 118 осіб.  

Стан демографічної ситуації. Народилось дітей у 2014 році -10, 

2015 році – 6. 

Стислий опис проекту: Реконструкція загальноосвітніх закладів під навчально-виховні 

комплекси. Охоплення дітей дошкільною освітою до 80% (станом 

на 2015 рік – 31%). 

Очікувані результати:  Завершено реконструкцію закладів освіти в с. Сасівка. 

 Охоплено дошкільною освітою 47 дітей. 

 Виділено груповий осередок для здійснення функції дошкільного 

виховання шляхом зміни внутрішнього планування приміщень, 

облаштовано їх відповідними інженерними комунікаціями, 

обладнанням. Облаштувано окрему вхідну групу з пандусом. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

влаштування інженерних мереж водопостачання, 

електропостачання, водовідведення. 

 Заміна теплогенераторів, насосної групи, трубопроводів 

котельні. 
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Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2015 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1241,0 - - 1241,0 

Джерела фінансування: 2015 рік 

Державний бюджет – 130,6 тис. грн.; 

Місцевий бюджет – 93,6 тис. грн.; 

Український фонд соціальних інвестицій – 992,8 тис. грн. 

Кошти громади -24,0 тис. грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ освіти, 

Український фонд соціальних інвестицій, управління 

капітального будівництва, управління регіонального розвитку 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг 

Назва проекту: Створення навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Цілі проекту:  Забезпечення рівного доступу дітей дошкільного віку в сільській 

місцевості до якісної освіти 

Територія на яку проект 

матиме вплив: Компаніївський район с. Виноградівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку від 0 до 6 років – 29 осіб, сільські родини 

(батьки дітей) – 58 осіб.  

Стан демографічної ситуації. Народилось дітей у 2014 році -10, 

2015 році – 5. 

Стислий опис проекту: 
Реконструкція загальноосвітніх закладів під навчально-виховні 

комплекси. Охоплення дітей дошкільною освітою до 80% (станом 

на 2015 рік – 31%). 

Очікувані результати:  Завершено реконструкцію закладів освіти в с. Виноградівка. 

 Охоплено дошкільною освітою 25 дітей. 

 Виділено груповий осередок для здійснення функції дошкільного 

виховання шляхом зміни внутрішнього планування приміщень, 

облаштування їх відповідними інженерними комунікаціями, 

обладнанням. Облаштувано окрему вхідну групу з пандусом. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

влаштування інженерних мереж водопостачання, 

електропостачання, водовідведення. 

 Заміна теплогенераторів, насосної групи, трубопроводів 

котельні. 

Період здійснення: з січеня 2016 року – до грудня  2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 1302,6  1302,6 

Джерела фінансування: Державний бюджет – 1172,6 тис. грн.; 

Місцевий бюджет – 130,0 тис. грн.; 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ освіти, 

Український фонд соціальних інвестицій, управління 

капітального будівництва, управління регіонального розвитку 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Створення навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Цілі проекту: Забезпечення рівного доступу дітей дошкільного віку в сільській 

місцевості до якісної освіти 

Територія на яку проект  

матиме вплив: 

Компаніївський район с. Гарманівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку від 0 до 6 років – 39 осіб, сільські родини 

(батьки дітей) – 78 осіб.  

Стан демографічної ситуації. Народилось дітей у 2014 році -7, 

2015 році – 5. 

Стислий опис проекту: Реконструкція загальноосвітніх закладів під навчально-виховні 

комплекси. Охоплення дітей дошкільною освітою до 80% 

(станом на 2015 рік – 31%). 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію закладів освіти в с. Гарманівка 

Охоплено дошкільною освітою 31 дітей. 

Виділено груповий осередок для здійснення функції дошкільного 

виховання шляхом зміни внутрішнього планування приміщень, 

облаштувано їх відповідними інженерними комунікаціями, 

обладнанням. Облаштувано окрему вхідну групу з пандусом. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

влаштування інженерних мереж водопостачання, 

електропостачання, водовідведення. 

 Заміна теплогенераторів, насосної групи, трубопроводів 

котельні. 

Період здійснення: з січня 2017 року  – до  грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 1276,4 1276,4 

Джерела фінансування: 2017 рік 

Державний бюджет – 1148,8 тис. грн.; 

Місцевий бюджет – 127,6 тис. грн.;  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ освіти, 

Український фонд соціальних інвестицій, управління 

капітального будівництва, управління регіонального розвитку 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  
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Номер і назва завдання:  Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Створення навчально-виховних комплексів 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Цілі проекту:  Забезпечення рівного доступу дітей дошкільного віку в сільській 

місцевості до якісної освіти 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с. Коротяк,  Компаніївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку від 0 до 6 років – 21 особа, сільські 

родини (батьки дітей) – 42 особи.  

Стан демографічної ситуації. Народилось дітей у 2014 році -7, 

2015 році – 6. 

Стислий опис проекту: Реконструкція загальноосвітніх закладів під навчально-виховні 

комплекси. Охоплення дітей дошкільною освітою до 80% 

(станом на 2015 рік – 31%). 

Очікувані результати:  Завершено реконструкцію закладів освіти в с. Коротяк 

 Охоплено дошкільною освітою 21 дитину. 

 Виділено груповий осередок для здійснення функції 

дошкільного виховання шляхом зміни внутрішнього планування 

приміщень, облаштування їх відповідними інженерними 

комунікаціями, обладнанням. Облаштувано окрему вхіднугрупу з 

пандусом. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

влаштування інженерних мереж водопостачання, 

електропостачання, водовідведення. 

 Заміна теплогенераторів, насосної групи, трубопроводів 

котельні. 

Період здійснення: з січня 2017 року до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 2961,7 2961,7 

Джерела фінансування: 2015 рік 

Державний бюджет – 2665,5 тис. грн.; 

Місцевий бюджет – 296,2 тис. грн.; 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ 

освіти,Український фонд соціальних інвестицій, управління 

капітального будівництва, управління регіонального розвитку 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Створення навчально-виховних комплексів 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Цілі проекту:  Забезпечення рівного доступу дітей дошкільного віку в сільській 

місцевості до якісної освіти 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Компаніївський район с. Полтавка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку від 0 до 6 років – 53 особи, сільські родини 

(батьки дітей) – 106 осіб.  

Стан демографічної ситуації. Народилось дітей у 2014 році -10, 

2015 році – 6. 

Стислий опис проекту: Реконструкція загальноосвітніх закладів під навчально-виховні 

комплекси. Охоплення дітей дошкільною освітою до 80% 

(станом на 2015 рік – 31%). 

Очікувані результати:  Завершено реконструкцію закладів освіти в с. Полтавка 

 Охоплено дошкільною освітою 46 дітей. 

 Виділено груповий осередок для здійснення функції 

дошкільного виховання шляхом зміни внутрішнього планування 

приміщень, облаштування їх відповідними інженерними 

комунікаціями, обладнанням. Облаштувано окрему вхідну групу 

з пандусом. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

влаштування інженерних мереж водопостачання, 

електропостачання, водовідведення. 

Заміна теплогенераторів, насосної групи, трубопроводів котельні. 

Період здійснення: з липня 2015 року   – до грудня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

  765,0 765,0 

Джерела фінансування: 2015 рік 

Обласний бюджет – 77,0 тис. грн.; 

Місцевий бюджет – 66,0 тис. грн.; 

Український фонд соціальних інвестицій – 622,0 тис. грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ освіти, 

Український фонд соціальних інвестицій, управління 

капітального будівництва, управління регіонального розвитку 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 
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Назва проекту: «Добудова залу фізкультурних та музичних занять до будівлі 

дитячого садка по вул. Леніна, 1 в с. Олександрівка, 

Олександрійського району, Кіровоградської області» 

Цілі проекту: Поліпшення побутових умов у яких перебувають діти, 

вивільнення площ для більш комфортного розміщення 62 

дітлахів, що навчаються у ДНЗ  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с. Олександрівка, Олександрійський район, Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

62 дітей, що навчаються у ДНЗ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачено реконструкцію приміщень ДНЗ та 

добудову зали музичних та фізкультурних занять 

Очікувані результати: Підвищено якість дошкільної освіти. Покращено побутові 

умови для дітей. 

Ключові заходи 

проекту: 

Реконструкція приміщень ДНЗ та добудова зали музичних та 

фізкультурних занять 

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту: 

2015 2016 2017 Разом 

- - 729,483 729,483 

Джерела фінансування: Державний бюджет 656, 535 тис. грн.. співфінансування з 

місцевого бюджету 72,95 тис. грн.. 

Ключові потенційні  

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Олександрівська сільська рада 

- замовник 

Інше Із виконавцем робіт ще не визначились 

 

Номер та назва завдання Стратегічний пріорітет: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села. 

Завдання:  
9) створення умов для соціального розвитку села, стійкої 

мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 

секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг; 

10) підвищення привабливості проживання в сільській 

місцевості, виконання програми державної підтримки молодих 

працівників, залучених до роботи в сільських населених 

пунктах 

Назва проекту   Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ I-III ст. 

Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів 

на металочерепицю 

Цілі проекту  Належне утримання споруди.  

Забезпечення  збереження теплоенергії в приміщені   3. 

Покращення умов навчання школярів 

Територія на яку проект 

матиме вплив  

с. Йосипівка, Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Школярі та педагогічний колектив с. Йосипівка Вільшанського 

району (250 чол.) 

Стислий опис проекту : Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на 

металочерепицю  

Очікувані результати:  Створено умови для енергозбереження 
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Ключові заходи проекту  Створення належних умов для перебування школярів та 

педагогічного колективу. 

Період здійснення  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.. грн  

2015 2016 2017 Разом 

- 215,0 - 215,0 

Джерела фінансування  Обласний бюджет, районний бюджет,  місцевий бюджет 

Йосипівської сільської ради співфінансування  в розмірі 20%, 

громадська організація – співфінансування  в розмірі - 5%. 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в рамках 

проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду фаза – 

III) - фінансування  в розмірі 75%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,  відділ 

освіти райдержадміністрації 

Інше   

 

Номер та назва завдання Стратегічний пріорітет: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села. 

Завдання:  
9) створення умов для соціального розвитку села, стійкої 

мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 

секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг; 

10) підвищення привабливості проживання в сільській 

місцевості, виконання програми державної підтримки молодих 

працівників, залучених до роботи в сільських населених 

пунктах 

Назва проекту   Енергозберігаючі заходи в НВК с.Вівсяники. Капітальний 

ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні 

Цілі проекту  Належне утримання споруди.  

Територія на яку проект 

матиме вплив  

с. Вівсяники, Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

200 осіб. 

Стислий опис проекту : Заміна вікон на енергозберігаючі в кількості 15 штук. 

Ремонт даху, заміна хвилястих листів на метало черепицю. 

Очікувані результати:  Створено належні умови для дітей 

Ключові заходи проекту  Створення умов для енергозбереження . 

Період здійснення  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.. грн  

2015 2016 2017 Разом 

- 215,0 - 2 15,0 

Джерела фінансування  Обласний бюджет, районний бюджет,  місцевий бюджет 

Вівсяниківської сільської ради співфінансування  в розмірі 

20%, громадська організація – співфінансування  в розмірі - 

5%. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в рамках 

проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду фаза – 

III) - фінансування  в розмірі 75%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Департамент освіти і науки ОДА,   відділ освіти 

райдержадміністрації 

Інше   
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Номер та назва завдання Стратегічний пріорітет: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села. 

Завдання:  
9) створення умов для соціального розвитку села, стійкої 

мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 

секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг; 

10) підвищення привабливості проживання в сільській 

місцевості, виконання програми державної підтримки молодих 

працівників, залучених до роботи в сільських населених 

пунктах 

Назва проекту   Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ I-III ст. 

Капітальний ремонт: ремонт  даху, заміна хвилястих листів 

на металочерепицю 

Цілі проекту  1 . Належне утримання споруди.  

2.  Забезпечення  збереження теплоенергії в приміщені   3. 

Покращення умов навчання школярів 

Територія на яку проект 

матиме вплив  

с. Йосипівка, Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Школярі та педагогічний колектив с. Йосипівка Вільшанського 

району (250 чол.) 

Стислий опис проекту : Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на 

металочерепицю  

Очікувані результати:  Створення умов для енергозбереження 

Ключові заходи проекту  Створення належних умов для перебування школярів та 

педагогічного колективу. 

Період здійснення  2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.. грн  

2015 2016 2017 Разом 

- 307,0 - 307,0 

Джерела фінансування  Обласний бюджет, районний бюджет,  місцевий бюджет 

Йосипівської сільської ради співфінансування  в розмірі 20%, 

громадська організація – співфінансування  в розмірі - 5%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в рамках 

проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду фаза – 

III) - фінансування  в розмірі 75%.  

Інше   

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села. 

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села, стійкої 

мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 

секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг; 

10) підвищення привабливості проживання в сільській місцевості, 

виконання програми державної підтримки молодих працівників, 

залучених до роботи в сільських населених пунктах. 

Назва проекту: Реконструкція приміщення НВК Перегонівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –ДНЗ 

Цілі проекту: Покращення навчального процесу, умов для викладачів та дітей   

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Перегонівка, Голованівського району 
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Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

247  учнів  

 

Стислий опис 

проекту: 

Заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін, ремонт 

підлоги, даху, фасаду 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

покращено навчальний процес, умови перебування для викладачів 

та дітей, вдосконалено навчання, забезпечено розвиток, створено 

додаткові можливості для розвитку дітей. Збережено тепло в 

опалювальний період. 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості перебування учнів та вчителів ; 

оновлення і модернізація приміщення навчального закладу  

Період здійснення: з 2016 року - до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 300,0 600,0 900,0   

Джерела 

фінансування: 

Районний бюджет, спонсорські кошти  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села. 

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг; 

10) підвищення привабливості проживання в сільській 

місцевості, виконання програми державної підтримки молодих 

працівників, залучених до роботи в сільських населених пунктах 

Назва проекту: Капітальний ремонт Головківської ЗШ І-ІІІ ступенів по 

вулиці Жовтнева, 40, с. Головківка, Олександрійський 

район, Кіровоградська область 

Цілі проекту:  Покращити соціально-побутові умови навчального процесу, 

створити належні санітарно-гігієнічних умови. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

Село Головківка Олесандрійського району 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

У закладі навчається 184 учня 

Стислий опис проекту: Ремонт даху, системи опалення , класних кімнат та коридорів, 

утеплення стін надасть можливість учням повноцінно здобувати 

повну загальну середню освіту. 

Очікувані результати: Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Виконано Комплексну державну програму з енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Оновлено матеріально-технічну базу 
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Період здійснення: з червня 2015 року –до грудня 2016 року 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом  

77,1  1500,0  - 1577,1 

Джерела фінансування: 2015 рік: 77,100 тис. грн. – місцевий бюджет. 

2016 рік: 1500 тис. грн. – державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти Олександрійської 

районної державної адміністрації  

Інше:   

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг Назва проекту: Покращення  якості умов надання освітніх послуг для 

громади   с.Буховецьке.   Першочергові заходи по 

капітальному ремонту та енергоефективності  ЗШ І-ІІІ 

ступенів, навчання громади Бобринецький район  

Кіровоградської обл. / KFW Цілі проекту: Покращення умов надання якісних освітніх послуг для громади  

с. Буховецька. Заміна дерев'яних вікон та дверей з 

використанням енергозберігаючих технологій в Буховецькій 

ЗШ  І-ІІІ ступенів, навчання громади. 

 Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Буховецька сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні та їх батьки  -120 чол., педагогічний колектив – 23 чол.,  

жителі громади – 330 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання 

обладнання, проведення навчання та консультаційних послуг 

для громади. Буховецька ЗШ І-ІІІ ступенів побудована в 1970 

році. Вікна та двері дерев'яні, дах – перекриття шифером. За 

час функціонування школи дах, вікна та двері прийшли в 

непридатний стан. Втрачається тепло, навчальний процес 

проходить при порушенні температурного режиму, що впливає 

на хід навчального та виховного процесу в шкільному закладі. 

Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення робіт по заміні даху,заміні вікон та дверей з 

використанням енергозберігаючих технологій,  що дасть 

можливість утеплення приміщення та надання якісних освітніх 

послуг для учнів школи. 

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1350,0   1350,0 

Джерела фінансування: 1080 тис.грн. – УФСІ (план), 135  тис.грн.– обласний бюджет, 

105 тис.грн. – районний бюджет, 30 тис.грн. – територіальні 

громади 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, батьківський комітет та сільська громадськість,сільська 

рада землекористувачів. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг Назва проекту: Покращення якості умов надання освітніх послуг для 

громади   с.Олексіївка.   Першочергові заходи по 

капітальному ремонту та енергоефективності  ЗШ І-ІІІ 

ступенів, навчання громади Бобринецький район  

Кіровоградської обл. Цілі проекту: Покращення надання освітніх послуг для громади с.Олексіївка.  

Заміна дерев’яних вікон та дверей з використанням 

енергозберігаючих технологій,  встановлення модульної 

котельні Олексіївської ЗОШ I-III cт., навчання громади. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Олексіївська сільська рада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні школи та їх батьки: 160 чоловік, місцеві жителі:  223 чол.   

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання 

обладнання, проведення навчання та консультаційних послуг 

для громади 

Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 
Ключові заходи 

проекту: 

На сьогоднішній день у школі, побудованій у 1986 році, 

дерев’яні вікна та двері в зв’язку з тривалим строком 

експлуатації прийшли в непридатний стан, що негативно 

відображається на тепловому режимі приміщення школи, на   

фізичному та психологічному здоров'ї учнів та працівників 

школи, успіхах у навчальному процесі. Заміна вікон та дверей 

школи  є актуальною проблемою і потребує вирішення в 

короткі терміни. Стіни школи виготовлені із керамзито-

бетонних плит, які ззовні обкладені кахельною плиткою. З 

роками плитка почала відпадати, чим створюється загроза 

життю учнів та працівників школи. В зв’язку з цим також 

порушилася   теплоізоляція стін - це значно впливає на 

погіршення теплового режиму в класних кімнатах та коридорах 

школи. Для створення належного теплового режиму школи до 

санітарних норм та приведення зовнішніх стін будівлі до 

естетичного вигляду, необхідно утеплити стіни 

теплоізоляційним матеріалом.  
Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1500,0   1500,0 
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Джерела фінансування: 1200 тис.грн. – УФСІ (план), 150  тис.грн.– обласний бюджет, 

100 тис.грн. – сільський бюджет, 50 тис.грн. – територіальні 

громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, батьківська та сільська громадськість, Олексіївська 

сільська рада, асоціація фермерів і землекористувачів 

Бобринецького району 

 Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг Назва проекту: Покращення  якості умов надання освітніх послуг для 

громади  с.Чарівне.   Першочергові заходи по капітальному 

ремонту та енергоефективності  ЗШ І-ІІІ ступенів, 

навчання громади Бобринецький район  Кіровоградської 

обл. Цілі проекту: Покращення умов надання послуг освіти для громади с.Чарівне 

. Проведення заміни покрівлі, вікон ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання 

громади.     

 Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Чарівненська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні школи – 106 чол; вчителі  та працівники школи – 21 чол; 

батьки – 212 чол. 

 

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання 

обладнання, проведення навчання та консультаційних послуг 

для громади 

Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 

Ключові заходи 

проекту: 

В зв’язку з довгостроковою експлуатацією приміщення школи 

с.Чарівне покрівля прийшла в непридатний стан, протікає. Це 

спричинило руйнуванню дерев’яних конструкцій покрівлі, а 

саме дерев’яних балок, дошок та шиферу. Необхідно провести 

заміну покрівлі та вікон.   

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1350,0   1350,0 

Джерела фінансування: 1080 тис.грн. – УФСІ (план), 135  тис.грн.– обласний бюджет, 

135 тис.грн. – територіальні громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, громада с. Чарівне, Дослідне господарство державне 

підприємство “Червоний землероб” (місцевий 

сільгоспвиробник).   

 
Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг Назва проекту: Покращення надання медичних послуг для громади 

с.Куйбишеве. Першочергові заходи по капітальному 

ремонту та енергоефективності ФАПу, навчання громади 

Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW 

Цілі проекту: Покращення умов та надання якісних медичних послуг. 

Влаштування топічної на твердому паливі, заміна вікон та 

дверей, перекриття даху, ремонт цоколя та відмостки. 

 Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Куйбишевська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення села Куйбишеве – 588 чол 

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання 

обладнання, проведення навчання та консультаційних послуг 

для громади 

Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 

Ключові заходи 

проекту: 

На території села проживає 588 людей, які потребують 

медичного огляду, На даний час є приміщення, яке потребує 

капітального ремонту, а саме : заміна вікон та дверей, ремонт 

даху, цоколя, відмостки, утеплення фасаду та горищного 

перекриття. Встановлення теплового насоса. 

 Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

550,0   550,0 

Джерела фінансування: 440 тис.грн. – УФСІ (план), 55  тис.грн.– обласний бюджет,              

45 тис.грн.- районний бюджет, 11 тис.грн. – територіальні 

громади 
Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, благодійний фонд “Рада сільгоспвиробників”, сільська 

рада та громадськість 

 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг Назва проекту: Покращення умов надання освітніх послуг для громади 

с.Кетрисанівка. Першочергові заходи по капітальному 

ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання 

громади. Бобринецький р-н Кіровоградської обл./KFW 
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Цілі проекту: Покращення умов надання освітніх послуг для громади 

с.Кетрисанівська. Заміна дерев’яних вікон та дверей з 

використанням енергозберігаючих технологій, встановлення 

модульної котельні  Кетрисанівської ЗШ I-III ст., навчання 

громади Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кетрисанівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні школи та їх батьки: 289 чоловік; 

учні ДНЗ «Пролісок» та їх батьки: 51 чоловік; 

персонал школи та ДНЗ «Пролісок»: 33 чоловіки; 

місцеві жителі:  258 чол 

Стислий опис проекту: Проведення ремонтно-будівельних робіт, проведення навчання 

та консультаційних послуг для громади 

Очікувані результати: Довготерміновий результат: істотний позитивний вплив на 

енергозбереження, гарантія забезпечення життєздатності 

соціального об’єкта не менше як 15 років 

Ключові заходи 

проекту: 

На сьогоднішній день у школі, побудованій у 1989 році, 

дерев’яні вікна та двері в зв’язку з тривалим строком 

експлуатації прийшли в незадовільний  стан, що негативно 

відображається на тепловому режимі приміщення школи, на   

фізичному та психологічному здоров'ї учнів та працівників 

школи, успіхах у навчальному процесі. Заміна вікон та дверей 

школи  є актуальною проблемою і потребує вирішення в короткі 

терміни. Стіни школи виготовлені із цегли, і перебувають в 

задовільному стані. Реконструкція системи теплопостачання 

дасть змогу зменшити витрати на енергоресурси, виключить 

можливість виходу системи з ладу, покращить тепловий режим 

у навчальних закладах та зменшить захворювання учнів на 

гострі респіраторні захворювання. 

В школі навчаються 132 учні, учителів-20 чол,  персоналу – 10 

чоловік. Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1750,0   1750,0 

Джерела фінансування: 1400 тис.грн. – УФСІ (план), 315 тис.грн.- сільський бюджет,  35 

тис.грн. – територіальні громади 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

УФСІ, батьківська та сільська громадськість, Кетрисанівська 

сільська рада, асоціація фермерів і землекористувачів 

Бобринецького району 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Реконструкція Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

ім.І.Г.Ткаченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області с.Богданівка, вул.Миру,14 

Цілі проекту: Економія енергоресурсів та покращення умов навчання. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Богданівська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

291 учні та 51 робітників Богданівської школи І-ІІІ ступенів, 

Стислий опис проекту: Реконструкція закладу дасть можливість підвищення 

температурного режиму у приміщенні, що зумовить комфортні 

умови для навчання 291 учня, покращення естетичного вигляду, 

економію витрат енергоносіїв. 

Очікувані результати: Зекономлено бюджетні кошти за рахунок енергозбереження на 

20% 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення комфортних умов для навчання та праці. Економія 

бюджетних коштів та енергоресурсів. 

Період здійснення: з 2015 року – до 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

12,0 2220,317 - 2232,317 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет-10%; державний бюджет-90%. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти  Знам’янської 

районної державної адміністрації, Державний фонд 

регіонального розвитку 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Реконструкція  Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської 

області с.Диківка, вул. Шкільна,1 

Цілі проекту: Економія енергоресурсів, поліпшення умов навчання та праці 

у Диківській школі І-ІІІ ступенів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Диківська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

123 учні та 36 робітників Диківської школи І-ІІІ ступенів, 

Стислий опис проекту: Реконструкція закладу дасть можливість підвищення 

температурного режиму у приміщенні, що зумовить комфортні 

умови для навчання 123 учнів, покращення естетичного 
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вигляду, економію витрат енергоносіїв. 

Очікувані результати: Зекономлено бюджетні кошти за рахунок енергозбереження на 

20% 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення комфортних умов для навчання та праці. Економія 

бюджетних коштів та енергоресурсів. 

Період здійснення: з 2015 року – до 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

30,0 3778,644 - 3808,644 

Джерела фінансування: 

 

Місцевий бюджет-10%; державний бюджет-90%. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти  Знам’янської 

районної державної адміністрації, Державний фонд 

регіонального розвитку 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку 

села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Реконструкція існуючої котельні з заміною зовнішніх та 

внутрішніх мереж теплопостачання Диківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам’янської 

районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул.. 

Шкільна,1 

Цілі проекту: Економія енергоресурсів, поліпшення умов навчання та праці 

Диківської школи І-ІІІ ступенів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Диківська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

123 учні та 36 робітників Диківської школи І-ІІІ ступенів, 

Стислий опис проекту: Необхідність реалізації інвестиційного проекту – 

реконструкція існуючої котельні дасть можливість зменшення 

витрат палива у опалювальний період, підвищення 

температурного режиму у приміщенні, що зумовить комфортні 

умови для навчання 123 учнів, безпеку праці робітників 

котельні. 

Очікувані результати: Зекономлено бюджетні кошти за рахунок енергозбереження на 

20% 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення комфортних умов для навчання та праці. Економія 

бюджетних коштів та енергоресурсів. 

Період здійснення: з 2015 року – до 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

38,0 2245,212 - 2283,212 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет-10%; державний бюджет-90%. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти  Знам’янської 

районної державної адміністрації, Державний фонд 

регіонального розвитку Державний фонд регіонального 

розвитку  

Інше:  
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Номер і назва завдання 

 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту "Енергозберігаючі заходи в ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. в 

с.Богданівка Знам’янського р-ну  Кіровоградської обл. 

Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на 

металопластикові" 

Цілі проекту Покращення умов навчання  171 учням. Економія 

використання енергоносіїв. Забезпечення  температурного 

режиму в закладі та покращення умов навчання. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Територія Богданівської сільської ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти шкільного віку с. Богданівка та прилеглих територій. 

Стислий опис проекту У Богданівській ЗОШ №2 навчається 171 учень. За роки 

існування закладу дерев’яні віконні блоки прийшли в 

непридатність до експлуатації, йде втрата тепла , тому 

температурний режим закладу не відповідає санітарним 

нормам. Заміна вікон та дверей на металопластикові дасть 

змогу забезпечити належний температурний режим у школі та 

зменшити витрати енергоносіїв.  

Очікувані результати Створення якісних умов навчання. 

Ключові заходи проекту Заміна вікон та дверей на металопластикові 

Період здійснення з серпня 2015 по жовтень 2015 року 

Орієнтовна  

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

280,374 - - 280,374 

Джерела фінансування Кошти бюджетів усіх рівнів 20%, кошти громади –5%; 

міжнародний донор ЕС/ПРООН -75% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

МРГ -ІІІ 

Інше  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту "Енергозберігаючі заходи в школі с.Казарня "Капітальний 

ремонт даху" Знам’янської районної ради. в с.Казарня, 

вул.Миру, 43 Знам’янського району  Кіровоградської 

області".  

Цілі проекту Покращення умов навчання  53 учнів. Покращення стану 

будівлі 
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Територія на яку 

проект матиме вплив 

Територія Казарнянської сільської ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти шкільного віку с. Казарня та прилеглих територій 

Стислий опис проекту У Казарнянській ЗОШ навчається 53 учні. З роками стан даху 

погіршився, після інтенсивних опадів наявне замокання стелі 

та дерев’яних конструкцій даху, що несе пряму загрозу життю 

дітей та педпрацівників. Виконання капітального ремонту даху 

дасть змогу покращити стан будівлі та уникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Очікувані результати Створення якісних умов навчання  та покращення стану 

будівлі. 

Ключові заходи проекту заміна дерев’яних конструкцій; 

заміна асбестоцементних листів на метало профіль; 

влаштування організованого водовідведення стічних вод. 

Період здійснення з серпня 2015 по жовтень 2015 року 

Орієнтовна  

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 275,333 - 275,333 

Джерела фінансування Кошти бюджетів усіх рівнів 20%, кошти громади –5%; 

міжнародний донор ЕС/ПРООН -75% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

 МРГ-ІІІ 

Інше  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту "Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному 

закладі "Веселка" с.Трепівка Знам’янського району  

Кіровоградської області .Капітальний ремонт – заміна 

вікон та дверей на металопластикові".  

 Цілі проекту Покращення умов перебування дітей дошкільного віку. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Територія Трепівської  сільської ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти дошкільного віку с. Трепівка та прилеглих територій 

Стислий опис проекту У ДНЗ "Веселка" виховується 60 дітей дошкільного віку. 

 За роки існування закладу дерев’яні віконні блоки прийшли в 

непридатність до експлуатації, йде втрата тепла , тому 

температурний режим закладу не відповідає санітарним 

нормам. Заміна вікон та дверей на металопластикові дасть 

змогу забезпечити належний температурний режим у школі та 

зменшити витрати енергоносіїв. 

Очікувані результати Створення якісних умов перебування дітей дошкільного віку. 

Ключові заходи проекту Заміна вікон та дверей на металопластикові 
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Період здійснення з серпня 2015 – до жовтня 2015 року 

Орієнтовна  

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

329,945 - - 329,945 

Джерела фінансування Кошти бюджетів усіх рівнів 20%, кошти громади –5%; 

міжнародний донор ЕС/ПРООН -75% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

 МРГ-ІІІ 

Інше  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту "Капітальний ремонт (зовнішне утеплення та заміна вікон) 

Петрівського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Знам’янської районної ради в с.Петрове, 

вул. Петровського, 14а Знам’янського району 

Кіровоградської області". 

Цілі проекту Покращення умов навчання  193 учнів. Покращення стану 

будівлі. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Територія Петрівської сільської ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Діти шкільного віку с. Петрове та прилеглих територій 

Стислий опис проекту У Петрівському НВК навчається 193 учні. За роки існування 

закладу дерев’яні віконні блоки прийшли в непридатність до 

експлуатації, йде втрата тепла , тому температурний режим 

закладу не відповідає санітарним нормам. Заміна вікон та 

дверей на металопластикові дасть змогу забезпечити належний 

температурний режим у школі та зменшити витрати 

енергоносіїв. а також покращить стан будівлі. 

Очікувані результати Створення якісних умов навчання, покращення стану будівлі, 

економія використання енергоресурсів. 

Ключові заходи проекту 1) заміна вікон на металопластикові у головному корпусі;  

2)утеплення фасаду головного та дошкільного корпусів. 

Період здійснення з квітня 2015 - до жовтня 2016 року 

Орієнтовна  

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

838,0 - - 838,0 

Джерела фінансування Кошти УФСІ , місцевий бюджет, кошти ГО 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

 Український фонд соціальних інвестицій 

Інше  
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Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Енергозберегаючі заходи в Бережинській загальноосвітній 

школі І-ІІІст. Капітальний ремонт -заміна вікон на 

металопластикові» 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини шкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну шкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

загальноосвітньому  навчальному закладі, підвищення рівня 

охоплення дітей  освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Мешканці села Бережинка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

   2155,0 мешканців    

Стислий опис проекту: планується провести капітальний ремонт та виконання 

наступних робіт: 

- демонтажні та монтажні роботи; 

- заміна віконних блоків  

Очікувані результати: Поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи  

Ключові заходи 

проекту: 

забезпечення енергоефективності 

Період здійснення:  серпень 2015 - грудень 2015 р  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

852,0   852,0 

Джерела фінансування: Кошти ПРООН, місцеві бюджети, кошти громадської 

організації 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Бережинка, громадська 

організація 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Енергозберегаючі заходи в   в Вишняківській ЗОШ,  

с. Вишняківка. Капітальний ремонт - заміна вікон на 

металопластикові » 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини шкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну освіту, створення належних умов для дітей в 

навчальному закладі, підвищення рівня охоплення дітей 
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шкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Мешканці села Вишняківка  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

   446,0 мешканців    

Стислий опис проекту: планується провести капітальний ремонт та виконання 

наступних робіт: 

- демонтажні та монтажні роботи; 

- заміна віконних блоків  

Очікувані результати: Поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи  

Ключові заходи 

проекту: 

забезпечення енергоефективності 

Період здійснення:  з серпня 2015 року – до грудня  2015 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

245,0 - - 245,0 

Джерела фінансування: Кошти ПРООН, місцеві бюджети, кошти громадської 

організації 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Вишняківка, громадська 

організація 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Енергозберігаючі заходи в Іваноблагодатненському 

навчально-виховному комплексі. Капітальний ремонт -

заміна вікон на металопластикові» 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини шкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну шкільну освіту, створення належних умов для дітей в 

загальноосвітньому навчальному закладі, підвищення рівня 

охоплення дітей шкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Мешканці села Іваноблагодатне 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

   698,0 мешканців    

Стислий опис проекту: планується провести капітальний ремонт та виконання 

наступних робіт: 

- демонтажні та монтажні роботи; 

- заміна віконних блоків  

Очікувані результати: Поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи  

Ключові заходи забезпечення енергоефективності 



127 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

проекту: 

Період здійснення:  з серпня 2015 року – до грудня  2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

408,0   408,0 

Джерела фінансування: Кошти ПРООН, місцеві бюджети, кошти громадської 

організації 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Івано-Благодатне, 

громадська організація 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Енергозберегаючі заходи в  Могутнянському навчально-

виховному комплексі с. Могутнє. Капітальний ремонт - 

заміна вікон на металопластикові » 

Цілі проекту: Метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку 

кожної дитини шкільного віку, забезпечення прав дітей на 

якісну освіту, створення належних умов для дітей в 

навчальному закладі, підвищення рівня охоплення дітей 

шкільною освітою в сільській місцевості. 

Цілі від реалізації проекту:  

- поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Мешканці села Могутнє 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

   824,0 мешканців    

Стислий опис проекту: планується провести капітальний ремонт та виконання 

наступних робіт: 

- демонтажні та монтажні роботи; 

- заміна віконних блоків  

Очікувані результати: Поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи  

Ключові заходи 

проекту: 

забезпечення енергоефективності 

Період здійснення:  з серпня 2015 року – до грудня  2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

349,0   349,0 

Джерела фінансування: Кошти ПРООН, місцеві бюджети, кошти громадської 

організації 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільська рада, відділ освіти Кіровоградської 

райдержадміністрації, мешканці села Могутнє, громадська 

організація 

Інше:  
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Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту:  Проведення санації (реконструкції) будівлі Свердликівської 

ЗШ І-ІІ ст. Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області. 

Цілі проекту:  Заощадження коштів за рахунок  енергозберігаючих 

технологій. 

Територія на яку 

проект матиме вплив:  

 Територія Свердликівської сільської ради 

26113 с. Свердликове. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

738 мешканців, що проживають на території сільської ради. 

Стислий опис проекту:  Планується провести зовнішнє утеплення стін школи, даху, 

фундаменту, замінити  віконні та дверні блоки на 

енергозберігаючі. 

Органами місцевого самоврядування надається фінансова 

допомога щодо покращення умов навчання дітей села 

Свердликове та збереження будівлі школи. На даний час 

розроблено проект щодо виведення топкової котельні на 

безпечну відстань від приміщення школи згідно СНІП. 

Прослідковується перспектива росту учнівського контингенту 

на наступні 5 років. 

Очікувані результати:  Знижено тепловитрати на опалення будівлі школи на 37,36 

КВТ х год./м³, що за рік становитиме 298 Г калорій або це 

становитиме 46,62 тон  умовного палива за рік.  

Ключові заходи 

проекту:  

Створення  рівних умов доступу до якісної освіти учасникам 

навчально- виховного процесу. 

Період здійснення:  з 2016 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2900,0 1055,492 3955,492 

Джерела фінансування:  Інвестиції із державного, обласного, районного, місцевого 

бюджетів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Департамент освіти і науки ОДА, Новоархангельський відділ 

освіти.  

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Енергозберігаючі заходи в загальноосвітній школі с.Семенасте 

Новоукраїнського району. Капітальний ремонт: заміна вікон та 

дверей  на металопластикові.  

Цілі проекту: Проведення енергозберігаючих заходів в загальноосвітній 
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школі, покращення умов навчального процесу, економія палива 

в зимовий період.   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

С.Семенасте та с.Нерубаївка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

650 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення заходів з енергозбереження, а саме  заміна вікон та 

дверей на металопластикові. 

Очікувані результати: Проведено заміну вікон і дверей на металопластикові   

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заходів з енергозбереження: заміна вікон  та дверей 

на металопластикові в  загальноосвітній школі 

Період здійснення: з липня  2015 року  - до грудня 2015 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

181,87   181,87 

Джерела фінансування: Обласний бюджет – 20 тис.грн., Районний бюджет – 20 тис.грн., 

Сільський бюджет – 20 тис.грн., громада – 9,1 тис.грн. Проект 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 

105,875 тис.грн., спонсори – 6,895 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», громадська організація «Дитяча надія» 

Семенастівської сільської ради. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Інноваційні енергоефективні заходи в дитячому 

дошкільному закладі «Сонечко» с.Приют Новоукраїнського 

району. Капітальний ремонт системи опалення з 

встановленням піролізного котла.  

Цілі проекту: Проведення енергоефективних заходів в дитячому дошкільному 

закладі «Сонечко» с.Приют, покращення умов навчального 

процесу, економія палива в зимовий період.   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с.Приют, с.Куликова Балка та с.Вюнки Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

750 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення енергоефективних заходів в дитячому дошкільному 

закладі «Сонечко» с.Приют та ремонт системи опалення із 

встановленням піролізного котла поліпшить температурний 

режим та якість перебування дітей у закладі. 

Очікувані результати: Відремонтовано системи опалення з встановленням піролізного 

котла 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

Ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла 
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Період здійснення: з вересня  2015 року  - до грудня 2016 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

150 153,23  306,23 

Джерела фінансування: Обласний бюджет – 50 тис.грн., Районний бюджет – 20 тис.грн., 

Сільський бюджет – 10 тис.грн., громада – 5 тис.грн. Проект 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 

221,23 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Новоукраїнській відділ освіти, 

проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», громадська організація «Приютівське джерело»  

Приютівської сільської ради. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Інноваційні енергоефективні заходи у дисадку 

с.Комишувате. Капітальний ремонт системи опалення з 

встановленням піролізного котла.  

Цілі проекту: Проведення енергоефективних заходів в дитсадку, покращення 

умов навчального процесу, економія палива в зимовий період.   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с.Комишувате, Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

750 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення енергоефективних заходів в дитячому дошкільному 

закладі с.Комишувате, ремонт системи опалення встановлення 

піролізного котла. 

Очікувані результати: Ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла 

Ключові заходи 

проекту: 

Ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла 

Період здійснення: з січня  2016 року  - до грудня 2016 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 442,5  442,5 

Джерела фінансування: Обласний бюджет – 50 тис.грн., Районний бюджет – 20 тис.грн., 

Сільський бюджет – 10 тис.грн., громада – 5 тис.грн. Проект 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 

331,845 тис.грн, спонсори  - 5,655 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», громадська організація «Гіталовський край»  

Комишуватської сільської ради. 

Інше: -  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, 

модернізація виробничих потужностей, запровадження енерго-

ефективних технологій. 

Назва проекту: Будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії № 7  

Цілі проекту: Виготовити проектно-кошторисну документацію та збудувати 

котельню в Новоукраїнській гімназії №7, покращити умови 

навчального процесу.   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м.Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1450 чол. 

Стислий опис проекту: Планується виготовлення проектно-кошторисну документації та 

будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії №7. 

Очікувані результати: Збудовано котельню в Новоукраїнській гімназії №7 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної  документації та 

будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії №7 

Період здійснення: з липня  2015 року  - до грудня 2017 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 940,0 - 940,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет- кошти фонду регіонального розвитку 810 

тис.грн,  районний бюджет – 130 тис.грн., 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Новоукраїнській відділ освіти 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Будівництво вугільної котельні для Новопразького НВК по 

вулиці Червоноармійська, 21, смт Нова Прага, 

Олександрійський район, Кіровоградська область 

Цілі проекту:  Покращити соціально-побутові умови навчального процесу, 

створити належні санітарно-гігієнічні умови, а також виконати 

Комплексну державну програму з енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

смт Нова Прага 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається 333 учня.  
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Стислий опис проекту: Будівництво вугільної котельні, встановлення 

високопродуктивного малопотужного електрообладнання 

надасть можливість учням повноцінно здобувати повну 

загальну середню освіту. 

Очікувані результати: Збудовано вугільну котельню. Покращено соціально-побутові 

умови навчального процесу. Створено належні санітарно-

гігієнічні умови. Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Встановлення котлів та котельного обладнання. 

Період здійснення: з червня 2015 року  –до червня 2016 року ): 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

83,940 2460,7  2544,64 

Джерела фінансування: 2015 рік: 83,940 тис. грн. – місцевий бюджет. 

2016 рік: 2460,7 тис. грн. – державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації  

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: « Будівництво котельні на альтернативному паливі на 

території дитячого садка «Світлячок» в смт Приютівка » 

Цілі проекту: Диверсифікація джерел енергопостачання, зменшення 

навантаження на місцевий бюджет. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

смт. Приютівка, Олександрійський район, Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Приютівська селищна рада 

Стислий опис проекту: Проектом передбачено реконструкцію котельні ДНЗ шляхом 

встановлення котла на твердому паливі. 

Очікувані результати: Диверсифікація джерел енергопостачання, зменшення 

навантаження на місцевий бюджет. 

Ключові заходи 

проекту: 

встановлення котла на твердому паливі. 

Період здійснення: 2016  рік 

Орієнтовна вартість 

проекту тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

 1032,0  1032,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет 929 тис. грн.. співфінансування з місцевого 

бюджету 130 тис. грн.. 

Ключові потенційні  

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Приютівська селищна - 

замовник 

Інше Із виконавцем робіт ще не визначились 
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Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Бутівського НВК 

на альтернативні види палива – будівництво котельні 

Цілі проекту:  Будівництво котельні для Бутівського НВК спрямовано на 

пріоритетний  економічний розвиток з впровадження сучасних 

енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Будівництво котельні на альтернативному виді палива 

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на зменшення 

споживання природного газу та витрат по виробництву, 

передачі та споживанню теплової енергії. А також для 

покращення соціально-побутових умов навчального процесу, 

створення належних санітарно-гігієнічних умов, а також для 

виконання Комплексної державної програми з 

енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Бутівське, Бутівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -59 учнів та 12 дітей дошкільного 

віку    

Стислий опис проекту: Переведення Бутівського НВК на альтернативні види палива - 

будівництво котельні. Демографічна ситуація у закладі 

становить: 2016   – 57 учнів та 12 дітей дошкільного віку, 2017   

– 59учнів та 12 дітей дошкільного віку, 2018   – 60 учнів та 12 

дітей дошкільного віку, 2019   – 62 учня та 12 дітей 

дошкільного віку, 2020   – 65 учнів та 12 дітей дошкільного 

віку  

Очікувані результати: Переведено Бутівський НВК на альтернативні види палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 

освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Будівництво котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 2700,0 2700,0 

Джерела фінансування: 2017 рік: 540 тис. грн. – місцевий бюджет. 
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                2160 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації  

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Комінтернівського НВК на альтернативні 

види палива - будівництво котельні.  

Цілі проекту:  Будівництво котельні для Комінтернівського НВК  спрямовано 

на пріоритетний  економічний розвиток з впровадження 

сучасних енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Будівництво котельні на альтернативному виді палива  

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на зменшення 

споживання природного газу та витрат по виробництву, 

передачі та споживанню теплової енергії. А також  для 

покращення соціально-побутових умов навчального процесу, 

створення належних санітарно-гігієнічних умов, а також для 

виконання Комплексної державної програми з 

енергозбереження. 

Територія на яку 

проект матиме вплив:  

с. Комінтерн, Комінтернівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -74 учня та 17 дітей дошкільного 

віку  

Стислий опис проекту: Переведення  Комінтернівського НВК на альтернативні види 

палива - будівництво котельні. Демографічна ситуація у 

закладі становить: у 2016   – 70 учнів та 19 дітей дошкільного 

віку, 2017   – 75 учнів та 19 дітей дошкільного віку, 2018   – 77 

учнів та 12 дітей дошкільного віку, 2019   – 79 учнів та 19 дітей 

дошкільного віку, 2020   – 79 учнів та 19 дітей дошкільного 

віку 

Очікувані результати: Переведено Комінтернівський НВК на альтернативні види 

палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, максимально 

охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з енергозбереження 
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Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Будівництво котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

  2700,0 2700,0 

Джерела фінансування: 2017 рік: 540 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                2160 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Косівської ЗШ І-ІІІ ступенів на 

альтернативні види палива - будівництво котельні. 

Цілі проекту:  Реконструкція котельні для Косівської ЗШ  спрямовано на 

пріоритетний  економічний розвиток з впровадження сучасних 

енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Реконструкція котельні на альтернативному виді палива  

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на зменшення 

споживання природного газу та витрат по виробництву, 

передачі та споживанню теплової енергії. А також  для 

покращення соціально-побутових умов навчального процесу, 

створення належних санітарно-гігієнічних умов, а також для 

виконання Комплексної державної програми з 

енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Косівка, Косівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -148 учнів 

Стислий опис проекту: Переведення Косівської ЗШ І-ІІІ ст. на альтернативні види 

палива - будівництво котельні. Демографічна ситуація у 

закладі становить: у 2016   – 151 учень, 2017   – 153 учня, 2018   

– 152 учня, 2019   – 154 учня, 2020   – 156 учнів 

Очікувані результати: Переведено Косівську ЗШ  І-ІІІ ст. на альтернативні види 

палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 
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освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Реконструкція котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання. 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

 670,0  670,0 

Джерела фінансування: 2016 рік: 134 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                536 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Куколівського НВК на альтернативні види 

палива – реконструкція котельні 

Цілі проекту:  Реконструкція котельні для Куколівського НВК  спрямована 

на пріоритетний  економічний розвиток з впровадження 

сучасних енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Реконструкція котельні на альтернативному виді палива  

направлена на  здійснення заходів, спрямованих на зменшення 

споживання природного газу та витрат по виробництву, 

передачі та споживанню теплової енергії. А також  для 

покращення соціально-побутових умов навчального процесу, 

створення належних санітарно-гігієнічних умов, а також для 

виконання Комплексної державної програми з 

енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Куколівка, Куколівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -65 учнів та 22 дитини 

дошкільного віку   

Стислий опис проекту: Переведення  Куколівського НВК на альтернативні види 

палива - будівництво котельні. Демографічна ситуація у 

закладі становить: у 2016   – 64 учня та 22 дитини дошкільного 

віку, 2017   – 65 учнів та 22 дитини дошкільного віку, 2018   – 

67 учнів та 22 дитини дошкільного віку, 2019   – 69 учнів та 22 

дитини дошкільного віку, 2020   – 70 учнів та 22 дитини 

дошкільного віку 
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Очікувані результати: Переведено Куколівський НВК на альтернативні види палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 

освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження.  

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Реконструкція котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

  670,0 670,0 

Джерела фінансування: 2017 рік: 134 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                536 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Лікарівської ЗШ І-ІІІ ступенів на 

альтернативні види палива - будівництво котельні 

Цілі проекту:  Реконструкція котельні для Лікарівської ЗШ  спрямовано на 

пріоритетний  економічний розвиток з впровадження 

сучасних енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Реконструкція котельні на альтернативному виді палива  

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на 

зменшення споживання природного газу та витрат по 

виробництву, передачі та споживанню теплової енергії. А 

також  для покращення соціально-побутових умов 

навчального процесу, створення належних санітарно-

гігієнічних умов, а також для виконання Комплексної 

державної програми з енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Лікарівка, Лікарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -73 учня  

Стислий опис проекту: Переведення  Лікарівської ЗШ І-ІІІ ст.на альтернативні види 

палива - реконструкція котельні. Демографічна ситуація у 
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закладі становить: у 2016   – 74 учня, 2017   – 73 учня, 2018   – 

72 учня, 2019   – 75 учнів, 2020   – 77 учнів 

Очікувані результати: Переведено Лікарівську ЗШ  І-ІІІ ст. на альтернативні види 

палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 

освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Реконструкція котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання. 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

  670,0 670,0 

Джерела фінансування: 2017 рік: 134 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                536 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Недогарського НВК на альтернативні види 

палива - будівництво котельні.  

Цілі проекту:  Будівництво котельні для Недогарського НВК  спрямовано на 

пріоритетний  економічний розвиток з впровадження 

сучасних енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Будівництво котельні на альтернативному виді палива  

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на 

зменшення споживання природного газу та витрат по 

виробництву, передачі та споживанню теплової енергії. А 

також  для покращення соціально-побутових умов 

навчального процесу, створення належних санітарно-

гігієнічних умов, а також для виконання Комплексної 

державної програми з енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Недогарки, Недогарський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 
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Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -69 учнів та 20 дітей дошкільного 

віку  

Стислий опис проекту: Переведення Недогарського НВК на альтернативні види 

палива - будівництво котельні. Демографічна ситуація у 

закладі становить: у 2016   – 73 учнів та 22 дитини 

дошкільного віку, 2017   – 75 учнів та 24 дитини дошкільного 

віку, 2018   – 77 учнів та 24 дитини дошкільного віку, 2019   – 

76 учня та 24 дитини дошкільного віку, 2020   – 79 учнів та 24 

дитини дошкільного віку 

Очікувані результати: Переведено Недогарський НВК на альтернативні види палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 

освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Будівництво котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

 2700,0  2700,0 

Джерела фінансування: 2016 рік: 540 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                2160 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Переведення Протопопівської ЗШ І-ІІІ ступенів на 

альтернативні види палива - будівництво котельні.  

Цілі проекту:  Будівництво котельні для Протопопівської ЗШ  спрямовано на 

пріоритетний  економічний розвиток з впровадження 

сучасних енергоефективних технологій з використанням 

альтернативних джерел енергії - біомаси  соломи, пелетів та 

паливних брикетів. 

Будівництво котельні на альтернативному виді палива  

направлене на  здійснення заходів, спрямованих на 

зменшення споживання природного газу та витрат по 

виробництву, передачі та споживанню теплової енергії. А 

також  для покращення соціально-побутових умов 
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навчального процесу, створення належних санітарно-

гігієнічних умов, а також для виконання Комплексної 

державної програми з енергозбереження. 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

с. Протопопівка, Протопопівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

В закладі навчається  2015 р -212 учнів  

Стислий опис проекту: Переведення Протопопівської ЗШ І-ІІІ ст. на альтернативні 

види палива - будівництво котельні. Демографічна ситуація у 

закладі становить: у 2016   – 206 учнів, 2017   – 210 учнів, 

2018   – 213 учнів, 2019   – 215 учнів, 2020   – 219 учнів 

Очікувані результати: Переведено Протопопівська ЗШ  І-ІІІ ст. на альтернативні 

види палива. 

Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Надано можливість повноцінно здобувати повну загальну 

середню освіту. 

Підвищено ефективність дошкільного виховання, 

максимально охоплено дітей від 1 до 6 років дошкільною 

освітою. 

Виконано Комплексну державну програму з 

енергозбереження. 

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Будівництво котельні з встановленням котлів та котельного 

обладнання. 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

 2700,0  2700,0 

Джерела фінансування: 2016 рік: 540 тис. грн. – місцевий бюджет. 

                2160 тис. грн.. – державний бюджет       

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти 

Олександрійської районної державної адміністрації 

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Балахівській ЗШ 

I-III ступенів 

Цілі проекту: Забезпечити права жителів смт Балахівка та інших близько 

розташованих населених пунктів Новостародубської та 

Чечеліївської сільських рад (с. Новий Стародуб,  

с. Олександрівка, с. Чечеліївка) на здобуття їхніми дітьми 

права на повну загальну середню освіту. 

Зменшити споживання енергоносіїв та, відповідно, отримати 

економію бюджетних коштів на їх оплату. 
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Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Балахівська селищна, Чечеліївська, Новостародубська сільські 

ради Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

4,6 тис. жителів Балахівської селищної, Чечеліївської та 

Новостародубської сільських рад; 

91 учень Балахівської ЗШ I-III ступенів; 

32 вчителів та обслуговуючого персоналу Балахівської ЗШ I-

III ступенів. 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією більшість дерев’яних 

віконних рам приміщення Балахівської ЗШ I-III ступенів 

непридатні для подальшого використання та потребують 

заміни. Це призводить до перевитрат енергоресурсів при 

експлуатації будівель під час осінньо-зимового 

опалювального сезону та відповідного збільшення витрат 

бюджетних коштів. Також у школі не витримується 

оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Балахівській ЗШ I-III ступенів 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  

спрямованих на впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотриманно Балахівською ЗШ I-III ступенів Державних 

санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН 

В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти вугілля на 11,6 т; 

зекономлено бюджетні кошти в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 33,0 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 

закладу в сумі близько 15,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по 

фарбуванню та експлуатації вікон. При капітальному ремонті 

віконних прорізів будуть  використовуватися екологічно чисті 

матеріали – віконні енергозберігаючі склопакети, які не 

будуть спричиняти негативного впливу на навколишнє 

середовище та учнівсько-педагогічний колектив Балахівської 

ЗШ I-III ст. 

Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

(заміні) 68 віконних прорізів загальною площею 245,0 кв. м 

Балахівської ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: З червня 2016 року до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 384,881  384,881 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Петрівський відділ освіти, 

підрядні організації (виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  



142 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Луганській ЗШ I-

III ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів с. Луганка та інших близько 

розташованих населених пунктів Луганської та 

Червонокостянтинівської сільських рад (с. Братське, с. 

Баштине, с. Краснопілля, с. Лелеківка, с. Новопетрівка) на 

здобуття їхніми дітьми права на повну загальну середню 

освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Луганська та Червонокостянтинівська сільські ради 

Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

2,0 тис. жителів Луганської та Червонокостянтинівської 

сільських рад; 

136 учнів Луганської ЗШ I-III ступенів; 

42 вчителів та обслуговуючого персоналу Луганської ЗШ I-

III ступенів. 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією більшість віконних рам 

приміщення Луганської ЗШ I-III ступенів непридатні для 

подальшого використання та потребують заміни. Це 

призводить до перевитрат енергоресурсів при експлуатації 

будівель під час осінньо-зимового опалювального сезону та 

відповідного збільшення витрат бюджетних коштів. Також у 

школі не витримується оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Луганській ЗШ I-III ступенів 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  

спрямованих  на  впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Луганською ЗШ I-III ступенів Державних санітарні 

правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 5,4 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 52,2 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 

закладів в сумі близько 15,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по 

фарбуванню та експлуатації вікон. 
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Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

(заміні) 157 віконних прорізів загальною площею 537,0 кв. м 

Луганської ЗШ I-III ст. 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив Луганської ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: з червня 2016 року до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

 965,378  965,378 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Петрівській 

 ЗШ I-III ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення прав жителів с. Петрівське та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської та Йосипівської 

сільських рад (с. Олександро-Мар’ївка, с. Зелений Гай,  

с. Лани, с. Йосипівка) на здобуття їхніми дітьми права на 

повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Петрівська та Йосипівська сільські ради Петрівського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

1,3 тис. жителів Петрівської та Йосипівської сільських рад; 

105 учнів Петрівської ЗШ I-III ступенів; 

32 вчителів та обслуговуючого персоналу Петрівської ЗШ I-

III ступенів. 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією більшість дерев’яних 

віконних рам приміщення Петрівської ЗШ I-III ступенів 

непридатні для подальшого використання та потребують 

заміни. Це призводить до перевитрат енергоресурсів при 

експлуатації будівлі під час осінньо-зимового опалювального 

сезону та відповідного збільшення витрат бюджетних коштів. 

Також у школі не витримується оптимальний температурний 

режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Петрівській ЗШ I-III ступенів 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  
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спрямованих  на  впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Петрівською ЗШ I-III ступенів Державних 

санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН 

В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 7,7 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 69,1 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 

закладу в сумі близько 4,5 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по 

фарбуванню та експлуатації вікон. 

Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

(заміні) 130 віконних прорізів загальною площею 500,0 кв. м 

Петрівської ЗШ I-III ст. 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив Петрівської ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: з червня 2017 року до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

  1195,968 1195,96

8 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в 

Червонокостянтинівській ЗШ I-III ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення прав жителів с. Червонокостянтинівка та інших 

близько розташованих населених пунктів 

Червонокостянтинівської та Луганської сільських рад (с. 

Баштине, с. Новопетрівка, с. Братське, с. Лелеківка,) на 

здобуття їхніми дітьми права на повну загальну середню 

освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 
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Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Червонокостянтинівська та Луганська сільські ради 

Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

1,3 тис. жителів Червонокостянтинівської та Луганської 

сільських рад; 

136 учнів Червонокостянтинівської ЗШ I-III ступенів; 

33 вчителів та обслуговуючого персоналу 

Червонокостянтинівської ЗШ I-III ступенів. 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією більшість дерев’яних 

віконних рам приміщення Червонокостянтинівської ЗШ I-III 

ступенів непридатні для подальшого використання та 

потребують заміни. Це призводить до перевитрат 

енергоресурсів при експлуатації будівлі під час осінньо-

зимового опалювального сезону та відповідного збільшення 

витрат бюджетних коштів. Також у школі не витримується 

оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Червонокостянтинівській ЗШ 

I-III ступенів шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

програм,  спрямованих  на  впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Червонокостянтинівською ЗШ I-III ступенів 

Державних санітарні правила і норми влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-

01, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 4,9 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 44,0 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 

закладу в сумі близько 3,5 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по 

фарбуванню та експлуатації вікон. 

Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

(заміні) 94 віконних прорізів загальною площею 342,0 кв. м 

Червонокостянтинівської ЗШ I-III ст. 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив Червонокостянтинівською ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: з червня 2017 року до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

  985,751 985,751 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Департамент науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  
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проекту: 

Інше: Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Чечеліївській ЗШ 

I-III ступенів Чечеліївська, Малинівська сільські ради 

Балахівська селищна рада Петрівського району 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів с. Чечеліївка та інших близько 

розташованих населених пунктів Чечеліївської, Малинівської 

сільських, Балахівської селищної рад (с. Олександрівка,  

с. Малинівка, смт Балахівка) на здобуття їхніми дітьми права 

на повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Чечеліївська, Малинівська сільські ради Балахівська селищна 

рада Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

2,2 тис. жителів Балахівської селищної, Чечеліївської та 

Новостародубської сільських рад; 

104 учні Чечеліївської ЗШ I-III ступенів; 

40 вчителів та обслуговуючого персоналу Чечеліївської ЗШ I-

III ступенів. 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією близько половини 

дерев’яних віконних рам приміщення Чечеліївської ЗШ I-III 

ступенів непридатні для подальшого використання та 

потребують заміни. Це призводить до перевитрат 

енергоресурсів при експлуатації будівель під час осінньо-

зимового опалювального сезону та відповідного збільшення 

витрат бюджетних коштів. Також у школі не витримується 

оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Чечеліївській ЗШ I-III 

ступенів шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  

спрямованих  на  впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Чечеліївською ЗШ I-III ступенів Державних 

санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН 

В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшення споживання закладом освіти вугілля на 15,5 т; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 44,2 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 
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закладу в сумі близько 16,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по 

фарбуванню та експлуатації вікон. 

Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

(заміні) 54 віконних прорізів загальною площею 138,0 кв. м 

Чечеліївської ЗШ I-III ст. 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив Чечеліївської ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: з липня 2015 року  до вересня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

328,114   328,114 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше: У 2013 році Чечеліївська сільська рада взяла участь у 

Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування в Україні та стала переможцем з 

проектом «Світло, тепло, і затишок шкільному дому – 

здоров’я поколінню молодому». Обсяг фінансування проекту 

становив на той час 233,7 тис. грн. Проектом передбачалась 

повна заміна вікон на енергозберігаючі в Чечеліївській 

 ЗОШ I-III ступенів.  

Станом на 01 липня 2015 року проведено часткову заміну 

 56 віконних прорізів фасадної частини приміщення закладу 

на суму 156,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету 

Чечеліївської сільської ради. 

На сьогоднійшній день у приміщенні Чечеліївської ЗШ I-III 

ступенів залишились незамінені 54 вікна, які знаходяться з 

північної сторони, які внаслідок тривалої експлуатації 

прийшли в неналежний технічний стан. Тому актуальним 

виникло питання щодо участі в  проекті у зв’язку з значним 

подорожчанням матеріалів та комплектуючих. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів у Володимирівській 

ЗШ I-III ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів с-ща Володимирівка та інших 

близько розташованих населених пунктів Ганнівської та 

Петрівської сільських рад (с. Ганнівка, с. Олександро-

Мар’ївка) на здобуття їхніми дітьми права на повну загальну 

середню освіту; 
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зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Ганнівська та Петрівська сільські ради Петрівського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

2,7 тис. жителів Ганнівської та Петрівської сільських рад; 

108 учнів Володимирівської ЗШ I-III ступенів; 

32 вчителів та обслуговуючого персоналу Володимирівської 

ЗШ I-III ступенів. 

Стислий опис проекту: Через відсутність фінансування м’яка покрівля 

Володимирівської ЗШ I-III ступенів 5 років не ремонтувалась. 

Покрівля із руберойду на бітумній мастиці не відповідає 

будівельним і санітарним вимогам. З причини постійного 

затікання під час дощів і танення снігу в класах і коридорах 

другого поверху має місце підвищена вологість, що створює 

передумови для виникнення  гострих респіраторних 

захворювань у учнів та інших учасників навчально-виховного 

процесу, внаслідок чого санепідемстанцією неодноразово 

припинявся навчально-виховний процес.  

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Володимирівській ЗШ I-

III ступенів шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

програм,  спрямованих  на  впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Володимирівською ЗШ I-III ступенів Державних 

санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН 

В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 4,1 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 39,6 тис. грн. 

Ключові заходи проекту: Виконання будівельних робіт по реконструкції 2138,0 кв. м 

даху Володимирівської ЗШ I-III ступенів.  

Інноваційна спрямованість проекту полягає в застосуванні 

екологічно чистих матеріалів при реконструкції даху 

Володимирівської ЗШ I-III ступенів. 

Основні проектні рішення:  

горищний дах запроектовано двох- і односкатний з покрівлею 

із азбестоцементних хвилястих листів або профнастилу; 

опорна система даху: крокви – дерев’яні, лати – металеві; 

дах по контуру огороджено огорожею; 

покрівлю запроектовано з організованим зовнішнім 

водовідведенням. 

Період здійснення: з червня 2016 року до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

 1061,491  1061,49 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації 

(виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному 

закладі «Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів смт Петрове та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської селищної, 

Іванівської, Богданівської та Водянської сільських рад  

(с. Новомануйлівка, с. Покровка, с. Олександродар,  

с. Іванівка, с. Богданівка, с. Солдатське, с. Малоганнівка,  

с. Водяне, с. Маловодяне, с. Сабадашеве) на здобуття їхніми 

дітьми права на повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Петрівська селищна, Іванівська, Богданівська та Водянська 

сільські ради Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

9,1 тис. жителів Петрівської селищної, Іванівської, 

Богданівської та Водянської сільських рад; 

509 учнів КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія»; 

66 вчителів та обслуговуючого персоналу КЗ «Петрівський НВК 

«ЗШ I-III ступенів – гімназія». 

Стислий опис проекту: Через відсутність фінансування м’яка покрівля приміщення КЗ 

«Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія» тривалий час 

не ремонтувалась. Покрівля із руберойду на бітумній мастиці не 

відповідає будівельним і санітарним вимогам, тому виходячи з 

фінансових можливостей декілька разів виконувались її часткові 

ремонти. З причини постійного затікання під час дощів і 

танення снігу в класах і коридорах третього поверху має місце 

підвищена вологість, що створює передумови для виникнення 

гострих респіраторних захворювань у учнів та інших учасників 

навчально-виховного процесу, внаслідок чого 

санепідемстанцією неодноразово припинявся навчально-

виховний процес. Спеціально створеною комісією у 2006 році 

визнано потребу термінової реконструкції даху КЗ «Петрівський 

НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія». 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в комунальному закладі 

«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа I-III ступенів – гімназія» шляхом реалізації інвестиційних 

проектів і програм,  спрямованих  на  впровадження новітніх 
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енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія» 

Державних санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 

«Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 6,7 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 65,0 тис. грн. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по реконструкції 2569,0 кв. м даху 

КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія».  

Інноваційна спрямованість проекту полягає в застосуванні 

екологічно чистих матеріалів при реконструкції даху КЗ 

«Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія». 

Основні проектні рішення:  

реконструкція м’якої покрівлі на шатрову шиферну із 

азбестоцементних хвилястих листів; 

опорна система даху: крокви – дерев’яні і металеві ферми, лати 

– дерев’яні і металеві прогони; 

дах по контуру огороджено огорожею; 

покрівлю запроектовано з організованим зовнішнім 

водовідведенням. 

Період здійснення: з червня 2016 року до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

 1894,852  1894,852 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації 

(виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Капітальний ремонт Петрівського ДНЗ «Колосок» 

Цілі проекту: забезпечення  прав жителів с. Петрівське та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської та Йосипівської 

сільських рад (с. Олександро-Мар’ївка, с. Зелений Гай,  

с. Лани, с. Йосипівка) на здобуття їхніми дітьми права на 

дошкільну освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Петрівська та Йосипівська сільські ради Петрівського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість Близько 2,5 тис. жителів Петрівської та Йосипівської сільських 
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одержувачів вигод: рад 

Стислий опис проекту: Приміщення Петрівського ДНЗ «Колосок» побудоване в 60-х 

роках минулого століття. Покрівля, вікна, двері, каналізаційна 

система та система опалення перебувають в незадовільному 

стані та потребують заміни. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

дошкільного навчально-виховного процесу в Петрівському 

ДНЗ «Колосок» шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

програм,  спрямованих  на  впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

завдяки впровадженню заходів з енергозбереження 

забезпечено належного температурного режиму в  

дошкільному навчальному закладі  згідно із вимогами 

санітарних норм, що призведе до зменшення захворюваності 

серед дітей та персоналу на респіраторні захворювання та інші 

вірусні інфекції в осінньо-зимовий період; 

покращено естетичного вигляду та технічного стану будівлі 

ДНЗ, продовження терміну його експлуатації, пов’язаної з 

функціональним призначенням 

зменшено споживання закладом дошкільної освіти природного 

газу на 2,6 тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 23,3 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання 

закладу в сумі близько 3,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по фарбуванню 

та експлуатації вікон. 

Ключові заходи 

проекту: 

капітальний ремонт покрівлі; 

капітальний ремонт (заміна) віконних прорізів та дверей; 

капітальний ремонт каналізаційної системи; 

капітальний ремонт системи опалення; 

утеплення фасаду. 

Період здійснення: з квітня 2017 року - до листопада 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

  1000,0 1000,0 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації 

(виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 
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Назва проекту: Здійснення енергоефективних заходів у комунальному 

закладі «Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 

Цілі проекту: Забезпечення  прав жителів смт Петрове та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської селищної, 

Іванівської, Богданівської та Водянської сільських рад  

(с. Новомануйлівка, с. Покровка, с. Олександродар,  

с. Іванівка, с. Богданівка, с. Солдатське, с. Малоганнівка,  

с. Водяне, с. Маловодяне, с. Сабадашеве) на здобуття їхніми 

дітьми права на повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Петрівська селищна, Іванівська, Богданівська та Водянська 

сільські ради Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

9,1 тис. жителів Петрівської селищної, Іванівської, 

Богданівської та Водянської сільських рад; 

509 учнів КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія»; 

66 вчителів та обслуговуючого персоналу КЗ «Петрівський 

НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія». 

Стислий опис проекту: У зв’язку з тривалою експлуатацією (починаючи з 1982 року) 

значна частина теплової системи приміщення КЗ «Петрівський 

НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія» стала придатною для 

подальшого використання та потребує заміни. Це призводить 

до перевитрат енергоресурсів при експлуатації будівлі під час 

осінньо-зимового опалювального сезону та відповідного 

збільшення витрат бюджетних коштів. Також у школі не 

витримується оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-

III ступенів – гімназія» шляхом реалізації інвестиційних 

проектів і програм,  спрямованих  на  впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

Очікувані результати: Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія» 

Державних санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 

«Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 6,7 

тис. куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 65,0 тис. грн. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту 

теплової системи протяжністю 2030,0 п. м у КЗ «Петрівський 

НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія».  

При капітальному ремонті теплосистеми будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – сталеві 

радіатори, труби опалення, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив навчального закладу. 
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Період здійснення: з червня 2017 року -  до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

  999,971 999,971 

Джерела фінансування: Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, підрядні організації 

(виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку 

села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Проведення санації будівлі Микільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Світловодського району 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Покращення температурного режиму в будівлі Микільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, збереження тепла та 

економія бюджетних коштів, особливо в зимовий період під час 

опалювального сезону 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Світловодський район, Микільська 

сільська рада, с.Микільське 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Громада села Микільське та учні Микільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

(середня кількість учнів – 130) 

Стислий опис проекту Проведення утеплення зовнішніх стін будівлі Микільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів негорючими 

мінераловатними базальтоволокнистими плитами, утеплення 

покриття (горища), заміна заповнень зовнішніх віконних 

прорізів, заміна заповнень зовнішніх дверних прорізів 

Очікувані результати: Санація будівлі Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, покращено температурний режим та збережено тепло 

в приміщенні школи, зекономлено бюджетні кошти, особливо в 

зимовий період під час опалювального сезону. 

Ключеві заходи 

проекту: 

Проведення утеплення зовнішніх стін будівлі Микільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів негорючими 

мінераловатними базальтоволокнистими плитами, утеплення 

покриття (горища), заміна заповнень зовнішніх віконних 

прорізів, заміна заповнень зовнішніх дверних прорізів 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 1390,749 1390,749 2781,498 

Джерела фінансування Державний бюджет та інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством Департамент освіти і науки ОДА, 

Світловодський відділ освіти, 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Світловодський відділ освіти, 

громада села Микільське. 

Інше  
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Номер і назва завдання Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Проведення санації будівлі Подорожненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодського 

району Кіровоградської області 

Цілі проекту: Покращення температурного режиму в будівлі 

Подорожненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

збереження тепла та економія бюджетних коштів, особливо в 

зимовий період під час опалювального сезону 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Світловодський район, 

Подорожненська сільська рада, с.Подорожнє 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Громада села Подорожнє та учні Подорожненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (середня кількість учнів 

– 120) 

Стислий опис проекту Проведення утеплення зовнішніх стін будівлі Подорожненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів негорючими 

мінераловатними базальтоволокнистими плитами, утеплення 

покриття (горища), заміна заповнень зовнішніх віконних 

прорізів, заміна заповнень зовнішніх дверних прорізів 

Очікувані результати: Санація будівлі Подорожненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, покращено температурний режим та збереженотепло 

в приміщенні школи, зекономлено бюджетні кошти, особливо в 

зимовий період під час опалювального сезону 

Ключеві заходи 

проекту: 

Проведення утеплення зовнішніх стін будівлі Подорожненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів негорючими 

мінераловатними базальтоволокнистими плитами, утеплення 

покриття (горища), заміна заповнень зовнішніх віконних 

прорізів, заміна заповнень зовнішніх дверних прорізів 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 1313,026 1313,025 2626,051 

Джерела фінансування Державний бюджет та інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Світловодський відділ освіти, 

громада села Подорожнє 

Інше  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу у 

с.Котовське 

Цілі проекту: Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, 

підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку 

дошкільною освітою 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Котовська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

70 чоловік ( вихованці дошкільного навчального закладу та їх 

батьки) 

Стислий опис проекту: Завершення реконструкції будівлі дошкільного навчального 

закладу у с.Котовське дасть змогу забезпечети конституційне 

право дітей дошкільного віку і державні гарантії щодо 

доступності здобуття дошкільної освіти 

Очікувані результати: Забезпечено конституційне право дітей дошкільного віку і 

державні гарантії щодо доступності здобуття дошкільної освіти 

Ключові заходи 

проекту: 

Завершення реконструкції  

Період здійснення: з червня 2015 року - до серпня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016  2017  Разом 

250,0 0 0 250,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Котовська сільська рада 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Реконструкція котельні Олександрівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1» 

Цілі проекту: Зменшення обсягів споживання природного газу на 83,0 тис м3, 

створення умов для зменшення енергозалежності  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

смт. Олександрівка, Олександрівського району Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

даний проект поширюється на 331 особу, яка перебуває в 

навчальному закладі протягом навчального року 

Стислий опис проекту: Пріоритетним напрямком політики районної влади є вирішення 

нагальних соціально-економічних проблем громади в тому 

числі і забезпечення належних умов перебування дітей в 

закладах освіти. Від дотримання температурного режиму,  
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санітарних умов залежить якість навчання. А одним з 

пріоритетних завдань шкільної освіти є збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.  

 Приміщення загальноосвітніх шкіл району побудовані в 

50-60 роках  минулого століття і потребують значних 

капіталовкладень для проведення поточних та капітальних 

ремонтів, впровадження заходів з енергозбереження.   

Враховуючи вищевикладене, Олександрівською районною 

державною адміністрацією було прийнято рішення про 

встановлення  в окремому приміщенні існуючої котельні 

загальноосвітньої школи I-III №1 котлів на твердому паливі, що 

дозволить повністю відмовитись від використання газових 

котлів в закладі, в результаті чого буде зменшено споживання 

природного газу на 83,0 тис. м3 . 

Крім того, реалізація проекту дасть можливість забезпечити 

належний температурний режим та комфортні умови для 

персоналу та учнів навчального закладу, кількість яких 

становить 331 особа. 

Перелік заходів проекту: 

- влаштування фундаментів під котли; 

- встановлення 2-х додаткових котлів тривалого горіння на 

твердому паливі (дрова, брикети); 

- придбання та встановлення теплоакомулюючої ємності; 

- монтаж насосів та трубопроводів; 

- влаштування димової труби; 

- електромонтажні та опоряджувальні роботи в існуючому 

приміщенні котельні; 

- підключення до існуючої системи опалення. 

Очікувані результати: Зменшено споживання природного газу на 83,0 тис. м3  шляхом 

заміщення альтернативним паливом на суму 945,502 тис. грн; 

раціональне використання природних енергетичних ресурсів; 

підвищено енергетичну ефективність будівлі школи; створено 

комфортні умови для навчання дітей та праці вчителів; 

знижено соціальну напругу.  

Ключові заходи 

проекту: 

Переведення газової котельні на альтернативні види палива 

Період здійснення: з листопада 2014 року до листопада 2015 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис грн. 

2015 2016 2017 Разом 

340,4 - - 482,62* 

Джерела фінансування: Державний та місцевий бюджети;  

частка співфінансування реалізації проекту з місцевого  

бюджету в 2015 році 34,4 тис. грн, що становить 10%. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Олександрівська районна 

державна адміністрація – проведення співфінансування 

проекту;  

відділ освіти Олександрівської райдержадміністрації - 

реалізація проекту, розпорядник коштів; 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації – 

реалізація частини проекту, розпорядник коштів. 

Інше: * проект фінансувався в 2014 році за рахунок  коштів субвенції 



157 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

з державного бюджету на соціально-економічний розвиток в 

сумі 142,220 тис грн. в т. ч з державного бюджету 139,326 тис 

грн. та місцевого бюджету 2,894 тис грн 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: «Реконструкція котельні та системи опалення 

Михайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів с Михайлівка з 

встановленням обладнання для заміщення споживання 

природного газу» 

Цілі проекту: Зменшення обсягів споживання природного газу на   95,92 тис 

м
3
; створення умов для зменшення енергозалежності  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Михайлівка, Олександрівського району Кіровоградської 

області.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Даний проект поширюється на 237 осіб які перебувають в 

навчальному закладі протягом навчального року 

Стислий опис проекту: Пріоритетним напрямком політики районної влади є вирішення 

нагальних соціально-економічних проблем громади в тому 

числі і забезпечення належних умов перебування дітей в 

закладах освіти. Від дотримання температурного режиму,  

санітарних умов залежить якість навчання. А одним з 

пріоритетних завдань шкільної освіти є збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.  

Приміщення загальноосвітніх шкіл району побудовані в 50-60 

роках  минулого століття і потребують значних 

капіталовкладень для проведення поточних та капітальних 

ремонтів, впровадження заходів з енергозбереження.   

Враховуючи вищевикладене, Олександрівською районною 

державною адміністрацією було прийнято рішення замінити 

газове опалення в Михайлівській загальноосвітній школі I-III 

ступенів на альтернативне, що дозволить повністю відмовитись 

від використання газових котлів в закладі, в результаті чого 

буде зменшено споживання природного газу на 95,92 тис. м3 . 

Крім того, реалізація проекту дасть можливість забезпечити 

належний температурний режим та комфортні умови для 

персоналу та учнів навчального закладу, кількість яких 

становить  237 осіб. 

Актуальність проекту полягає в створенні оптимальних умов 

для функціонування освітнього закладу, вирішенні проблеми 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та 

зменшенні питомих витрат на їх оплату, економії бюджетних 

коштів.  

Перелік заходів проекту: 

-   влаштування теплогенератора модульного; 

-  монтаж системи опалення; 

-   влаштування зовнішньої теплотраси. 
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Очікувані результати: Зменшено споживання природного газу на 95,92 тис. м3 в рік 

шляхом заміщення альтернативним паливом на суму  1092,682 

тис. грн; раціональне використання природних енергетичних 

ресурсів; підвищено енергетичну ефективність будівлі школи; 

створено комфортні умови для навчання дітей та праці 

вчителів; знижено соціальну напругу. 

Ключові заходи 

проекту: 

Переведення газової котельні на альтернативні види палива 

Період здійснення: з листопада 2014 року - до листопада 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис грн. 

2015 2016 2017 Разом 

746,374 - - 1199,4* 

Джерела фінансування Державний та місцевий бюджети, частка співфінансування 

реалізації проекту з місцевого бюджету в 2015 році – 75374 грн, 

що становить 10% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Олександрівська районна 

державна адміністрація – проведення співфінансування 

проекту;  

відділ освіти Олександрівської райдержадміністрації - 

реалізація проекту, розпорядник коштів; 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації – 

реалізація частини проекту, розпорядник коштів. 

Інше: * проект фінансувався в 2014 році за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету на соціально-економічний розвиток в 

сумі 453,026 тис грн. в т. ч з державного бюджету  443,555 тис 

грн. та місцевого бюджету 9,471 тис грн 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання: 2) формування системи надання медичної допомоги 

населенню на селі на основі пріоритетного розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, 

поліпшення спеціалізованої, швидкої та невідкладної медичної 

допомоги, що надається сільському населенню, шляхом 

оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасним 

лікувально-діагностичним обладнанням та спеціальними 

автотранспортними засобами;  

 9) Створення умов для соціального розвитку села, стійкої 

мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 

секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг 

Назва проекту: "Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії 

с.Диківка. Капітальний ремонт. Заміна внутрішніх мереж 

електропостачання та перепланування приміщень" 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту приміщення дасть можливість 

покращити надання медичних послуг населенню села Диківка та 

покращити умови праці медперсоналу  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Жителі с.Диківка (1396 жителів), Знам'янського району. Крім 

того, послугами амбулаторії користуються жителі с.Макариха ( 

428 жителів). 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1396 жителі с.Диківка, та 428 жителів с.Макариха, які 

знаходяться на обслуговувані медичної амбулаторії. 
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Стислий опис проекту: Диківська амбулаторія загальної практики знаходиться в старому 

приміщенні, яке є одним старіших споруд населеного пункту 

(1923 рік),Чисельність населення села складає 1396 осіб. 

Очікувані результати: Реалізація мікропроекту "Покращення медичних послуг в 

медичній амбулаторії с.Диківка. Капітальний ремонт. Заміна 

внутрішних мереж електропостачання та перепланування 

приміщень" спрямована на покращення надання медичних послуг 

пацієнтів та умов праці персоналу. 

Ключові заходи проекту: У рамках реалізації даного проекту планується встановити 

блочно-модульну котельню на твердопаливних котлах. 

Ступінь будівельної готовності об'єкту-нове будівництво. 

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

307,875 - - 307,875 

Джерела фінансування: Кошти бюджетів усіх рівнів 20%, кошти громади –5%; 

міжнародний донор ЕС/ПРООН -75% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

МРГ -ІІІ 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Капітальний  ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського 

пункту в с. Гарманівка  Компаніївського району 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Реалізація даного проекту дасть змогу  ефективно 

використовувати паливно-енергетичні ресурси у закладі, та 

дотримуватись відповідного теплового режиму. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

С.Гарманівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

690 чоловік 

Стислий опис проекту: В рамках проекту передбачається заміна покрівлі фельдшерсько-

акушерськоо пункту в с.Гарманівка що змогу  ефективно 

використовувати паливно-енергетичні ресурси у закладі, та 

дотримуватись відповідного теплового режиму.  

Виготовлено проектно-кошторисної документації та 

експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Кіровоградській області від 09.04.2015 року №12-0090к-15  

Реалізація проекту передбачається із залученням коштів за 

рахунок Державного фонду регіонального розвитку –  

167,934 тис.грн. та співфінансування з місцевого бюджету –  

18,66 тис.грн. 

Очікувані результати: Забезпечено раціональне використання енергії і природних 

енергетичних ресурсів, економія бюджетних коштів; 
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підвищення енергетичної ефективності будівлі ФАПу; створено  

комфортні умови для роботи персоналу; зменшено соціальну 

напругу. 

Ключові заходи проекту: Організація заходів з енергозбереження (заміну покрівлі). 

Зниження втрат теплової енергії та протікання покрівлі 

Період здійснення: з липня  2015 року - до грудня  2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 

186,6 - - 186,6 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Державний фонд регіонального розвитку та спів фінансування з 

районного бюджету. 

Інше:                           

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 

села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Інноваційні енергоефективні заходи в ФАПі с.Чечеліївка. 

Капітальний ремонт системи опалення з встановленням 

піролізного котла 

Цілі проекту: забезпечення конституційного права жителів Чечеліївської 

сільської ради на охорону здоров’я та медичну допомогу; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Чечеліївська сільська рада Петрівського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

705 жителів с. Чечеліївка, з них – 335 чоловіків, 370 жінок, з 

них 181 пенсіонер, дітей шкільного віку - 110, дошкільного віку 

– 31. 

Стислий опис проекту: Будівля Чечеліївського фельшерсько-акушерського пункту 

одноповерхова, загальною площею  72  м. кв., введена в дію в  

1967 році. Будівля цегляна, перестінки цегляні, фундамент 

бутовий, дах шиферний, товщина стін 380 мм.  

ФАП розташований на відстані 15 км. від Петрівської ЦРЛ, 

автотранспортом не забезпечений радіус обслуговування 

населення 15 км.. 

За період експлуатації приміщення значних руйнувань не було. 

Щороку проводились косметичні ремонти та поточні ремонти 

за рахунок коштів місцевого бюджету. Стан будівлі на даний 

час задовільний, але внаслідок довготривалої експлуатації 

приміщення потребує капітального ремонту: заміни покрівлі 

даху, утеплення стін, встановлення піролізного котла, водяного 

опалення, дверей.  

На сьогоднішній день в приміщенні  ФАПу використовується 

пічне опалення.  

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 
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медичного обслуговування населення в Чечеліївському ФАПі 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  

спрямованих  на  впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій. 

Очікувані результати: повна відмова від використання вугілля (на 5 т на суму 19,0 

тис. грн.), збільшення споживання дров (на 8,3 куб. м на суму 

2,3 тис. грн.), що в цілому дасть економію на загальну суму16,7 

тис. грн.; 

зменшення обсягів споживання електроенергії на 800 кВт, що 

дасть економію в сумі 960 грн.; 

переведення амбулаторії на альтернативні види опалення 

(тріска, пелети, брикети,дрова); 

покращення енергозбереження приміщення, покращення 

температурного режиму на 6 – 8 °С (в даний час – 10 – 15 °С, 

після виконання робіт – 18 – 21 °С) та загального санітарного 

режиму в закладі; 

поліпшення технічного стану будівлі медичного закладу, 

продовження терміну його експлуатації, пов’язаної з 

функціональним призначенням; 

 покращення естетичного вигляду будівлі, збереження  мережі 

лікарських закладів району. 

Ключові заходи 

проекту: 

В рамках мікропроекту планується впровадити наступний 

комплекс заходів: 

встановити нову систему опалення, яка опалюватиме всю 

площу ФАПу і складатиметься з опалювального чавунного 

секційного водогрійного котла на твердому паливі 

теплопродуктивністю до 0,06 МВт (0,05 Гкал/год.), агрегату 

опалювального водогрійного автоматизованого ПК-12, баку 

розширювального, насосу відцентрового з електродвигуном, 2 

насосів Wilo Star RS 15/4, фільтру для очищення води, 

опалювальних радіаторів сталевих «Termogross» H-500, 

термостатів, мережі опалення з труб та інших елементів;  

встановлення віконних і дверних металопластикових блоків, 

індивідуальних металевих дверей неутеплених та дверей 

сталевих утеплених, поґрунтованих і пофарбованих, 

протипожежних дверей з тепловою ізоляцією в цегляних 

перегородках;  

мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли та 

зовнішніх простих стін; 

виконання робіт з ремонту підлоги; 

утеплення перекриттів, покриття мінеральною ватою, 

встановлення балок із брусів, улаштування підшивки 

горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними 

листами; 

виконання робіт з реконструкції покрівлі, а саме: улаштування 

прогонів із брусів та крокв, укладання рейки прижимної, 

улаштування прокладної пароізоляції (плівка «Гідробар’єр»), 

монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 

(профнастил оцинкований), кріплення лобової дошки, 

підшивання карнизів, нанесення вогнезахисного покриття з 

антипірену ДСА на горизонтальні і вертикальні поверхні 
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дерев’яних конструкцій, улаштування з листової сталі 

карнизних звисів та конькової деталі, улаштування з листової 

сталі фартуха навколо димної труби, влаштування ходового 

мостика з дощок для обслуговування крокв’яної ситеми; 

внутрішнє опорядження (внутрішні укоси, шпаклювання стін 

мінеральною шпаклівкою «Cerezit» та фарбування стін); 

зовнішнє опорядження (утеплення фасаду плитами 

теплоізоляційними з пінопласту полістирольного товщиною 

100 мм з опорядженням декоративним розчином за 

технологією «Cerezit», улаштування зовнішніх укосів, 

улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів); 

мурування димової труби з вентиляційними каналами. 

Період здійснення: з серпня 2015 року  - до листопада 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

481,68   481,68 

Джерела фінансування: Проект МРГ-III – 317,625 тис. грн. 

Районний бюджет – 15,0 тис. грн. 

Обласний бюджет – 50,0 тис. грн. 

Сільський бюджет – 74,955 тис. грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підрядні організації (виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше: З самого початку створення ГО «Надія плюс 2020» стала 

учасником І фази Проекту МРГ та в 2011 році реалізувала 

мікропроект «Шкільний автобус». Внески розподілилися таким 

чином: 58400,00 грн. – за рахунок коштів Проекту МРГ, 

5840,00 грн. – ГО «Надія плюс 2020», Петрівського районного 

бюджету – 15000,00 грн., Чечеліївської сільради – 6400,00 грн., 

спонсорський внесок – 31160,00 грн., при загальній вартості 

проекту -  116800,00 грн. 

До реалізації мікропроекту школярам  щодня  доводилося  

долати  відстань  від   3,5  до 7 км до  школи. Кількість  дітей, 

що  потребувала  додаткового  перевезення,  складала  51  чол.  

З 2006 року  підвіз  дітей  здійснював  автобус,  який  надавало  

ТОВ «Малинівське». Та  згодом автобус  вийшов  із  ладу. 

Придбання  шкільного  автобуса  дало  можливість  встановити  

графік  підвезення,  який  відповідає  віковим  категоріям  

дітей. В результаті вирішення цієї проблем зменшилася 

захворюваність вихованців, підвищився рівень виховного 

процесу та якість обслуговування дітей. Реалізація даного 

проекту вплинула на самоорганізацію населення і дала 

додатковий поштовх для вирішення інших не менш важливих 

проблем. 

Завдяки цьому за кошти громади та місцевого бюджету у 2012 

році було проведено першу чергу робіт по термомодернізації 

будівлі Чечеліївського ФАПу: 

встановлено 5 металопластикових вікон,  

замінено 1  вхідні двері на металеві площею 2,5 кв. м. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний напрям: 3. Розвиток соціальної інфраструктури 
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села 

Завдання 9) Створення умов для соціального розвитку села, 

стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в 

аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері 

послуг 

Назва проекту: Інноваційні енергоефективні заходи в фельдшерсько-

акушерському пункті  с.Кропивницьке Новоукраїнського 

району. Капітальний ремонт системи опалення з 

встановленням піролізного котла. 

Цілі проекту: Проведення енергоефективних заходів в фельдшерсько-

акушерському пункті  с.Кропивницьке, покращення умов  праці 

та надання якісних медичних послуг.   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с.Кропивницьке, с.Вільні Луки та с.Трудолюбівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

850 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення енергоефективних заходів в фельдшерсько-

акушерському пункті  с.Кропивницьке, ремонт системи 

опалення з встановленням піролізного котла 

Очікувані результати: Ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла 

Ключові заходи проекту: Проведення заходів з енергоефективності :  ремонт системи 

опалення з встановленням піролізного котла. 

 

Період здійснення: з вересня  2015 року  - до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

50 250  300 

Джерела фінансування: Обласний бюджет – 20 тис.грн., Районний бюджет – 15 тис.грн., 

Сільський бюджет – 20 тис.грн., громада – 15 тис.грн. Проект 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 220 

тис.грн., спонсори – 10 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», громадська організація «Кропивницьке майбутнє» 

Кропивницької сільської ради. 

Інше: -  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: : 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села Завдання: 3) забезпечення розвитку 

закладів культури та сприяння широкому доступу до них 

сільських жителів, активне пропагування історико-культурної 

спадщини області; 

Назва проекту:  «Капітальний ремонт комунального закладу 

«Голованівський районний будинок культури» 

Цілі проекту:  - забезпечення населення якісними культурними послугами; 

- збільшення кількості проведення культурно-мистецьких 

заходів; 

- розвиток художньої самодіяльності та народного аматорського 

мистецтва; 

- покращення умови дозвілля для молоді та її залучення до 

проведення та участі  у мистецьких заходах. 

Територія на яку проект смт. Голованівськ Голованівського району і прилеглі села 
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матиме вплив: (с.Межирічка, с.Шепилове,  с.Олександрівка, с.Грузьке) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

близько 14000 осіб різних соціальних груп. 

Стислий опис проекту: - створення належних умов для збереження, відродження та 

розвитку культури району; 

- створення належних умов для діяльності майстрів народного 

мистецтва у районі; 

- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до 

культурних надбань; 

- створення можливостей активної участі громадян у 

культурній-мистецьких заходах, особливо молоді; 

- створення сприятливих умов для розвитку професійного 

мистецтва і аматорської творчості. 

Очікувані результати: - створення умов для розвитку культури району; 

- надання якісних культурних послуг населенню; 

- належний естетичний вигляд закладу; 

- збільшення кількості проведення культурно-мистецьких 

заходів, як районного так і обласного рівнів.  

Ключові заходи 

проекту: 

- ремонт районного будинку культури; 

- підвищення рівня надання культурних послуг; 

- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної 

бази закладу культури; 

- покращення іміджу району. 

Період здійснення: з 01.2016 - до 12.2016 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 337.00   337.00 

Джерела фінансування: Державний бюджет, районний бюджет.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної адміністрації (фінансування 

і реалізація проекту) 

Інше: - 
 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: : 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання: 3) забезпечення розвитку закладів культури та 

сприяння широкому доступу до них сільських жителів, активне 

пропагування історико-культурної спадщини області; 

Назва проекту Будівництво шатрової покрівлі над будинком культури у                        

с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської 

області   

Ціль, що буде досягнута 

внаслідок реалізації 

проекту та стислий опис 

проблеми, яка 

вирішується 

внаслідок реалізації проекту буде значно поліпшено санітарно-

гігієнічні умови праці, покращено надання соціально-побутових 

послуг для населення, а також дасть можливість зберегти 

історичні та культурні цінності території Розумівської сільської 

ради, оскільки в даному приміщенні знаходяться наступні 

установи: сільський будинок культури з актовим залом на 450 

місць, Народний музей історії села Розумівка, спортивний зал, 

сільська бібліотека, адміністративне приміщення сільської ради, 

поштове відділення, та житлово-комунальне підприємство   с 

Розумівка. 

Ключові заходи проекту будівництво шатрової покрівлі над будинком культури 
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для досягнення цілі 

Кількість населення, на 

яке поширюється 

проект 

постійне перебування - 50 осіб,  тимчасове перебування – 500 

осіб 

Показники успішності 

проекту 

поліпшено санітарно-гігієнічні умови праці,  

зменшено витрати на опалення закладу 

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2416,817 - - 2416,817 

Джерела та частки 

фінансування 

державний та місцевий бюджети; частка співфінансування 

реалізації проекту з місцевого  

бюджету в 2015 році 241,817 тис. грн, що становить 10%. 

Ключові учасники 

реалізації проекту 

Олександрівська районна державна адміністрація – проведення 

співфінансування проекту;  

Розумівська сільська рада - реалізація проекту, розпорядник 

коштів. 

Інша інформація щодо 

проекту (за потребою) 

Розумівською сільською радою було профінансовано   15,656 

тис грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, 

проведення експертизи проекту, та коригування кошторисної 

документації в цінах 2014 року. 

Проект діє з 2008 року, всього передбачено коштів у сумі  

2432,473 тис.грн. 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: : 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання: 3) забезпечення розвитку закладів культури та 

сприяння широкому доступу до них сільських жителів, активне 

пропагування історико-культурної спадщини області; 

Назва проекту:  Капітальний ремонт сільського будинку культури,  

пров. Шкільний 2,  с. Комишувате Новоукраїнського району 

Кіровоградської  області. 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту сільського будинку культури 

с.Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с.Комишувате, с.Водяне та с.Софіївка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1000 чол. 

Стислий опис проекту: Проведення  капітального ремонту сільського будинку культури 

с.Комишувате, а саме ремонт покрівлі, заміна вікон, проведення 

штукатурних робіт,  ремонт полу. 

Очікувані результати: Завершено капітальний ремонт сільського будинку культури 

Ключові заходи проекту: Проведення ремонту покрівлі, полу,  штукатурних робіт та  

заміна вікон. 

Період здійснення: з липня  2015 року  - до грудня 2015 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1334,59   1334,59 

Джерела фінансування: Державний бюджет- кошти фонду регіонального розвитку 

852,04 тис.грн,  районний бюджет – 133,5 тис.грн.,  спонсори – 

349,05 тис.грн. 

Ключові потенційні Сільська рада, ТОВ «АПК ім..Гіталова» 
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учасники реалізації 

проекту: 

Інше: -  
 

Проекти напряму "1.D. Підвищення ролі та функціональних 

можливостей міст  у подальшому розвитку області" 
 

Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6. залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу 

для мешканців південного мікрорайону та працівників 

обласної бальнеологічної лікарні по вул. Макаренко в 

м. Знам’янка Кіровоградської області 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності мешканців південної частини 

міста 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Знам'янка, с.Петрове 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

7000 

Стислий опис проекту: На даний час мешканці південного мікрорайону, працівники та 

пацієнти обласної бальнеологічної лікарні (близько 180-200 осіб) 

не мають змоги зручно, безпечно та швидко, не користуючись 

транспортом, пересуватись з північного району міста до району 

залізничного вокзалу. Реалізація проекту дозволить наблизити 

населення села Петрово та південного мікрорайону до соціально 

важливих об’єктів міста Знам’янки. Ідея втілити вказаний проект 

в життя, виникла досить давно. Дане питання неодноразово 

піднімалась під час зустрічей міського голови м. Знам’янка та 

сільського голови с. Петрово з мешканцями територіальних 

громад. Тематика проекту відповідає пріоритетам, що визначені 

Державною стратегією регіонального розвитку на період  

до 2015 року 

Очікувані результати: покращено умови життєдіяльності мешканців південної частини 

міста Знамянка, працівників і пацієнтів обласної бальнеологічної 

лікарні, мешканців села Петрово, яке межує з містом,; 

наближено населення мікрорайону до соціально важливих 

об’єктів міста; 

Ключові заходи 

проекту:  

Виконання організаційно-технічних заходів з реконструкції 

пішохідного переходу з вулиці Макаренко до залізничного 

вокзалу   с.Петрове.    

Період здійснення:  2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

397,36 - - 397,36 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту 

Знам’янська міська рада, Державний фонд регіонального розвитку 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання:  3. створення умов доступності об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури 

Назва проекту: Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам’яті Героїв, 3,  

м. Світловодськ, Кіровоградської обл. 

Цілі проекту: Поліпшення охоплення дітей дошкільною освітою у 

м.Світловодську 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Хмельницький мікрорайон м. Світловодська  Кіровоградської 

області  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 мешканців Хмельницького району м. Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проект передбачає відновлення цільового призначення будівлі, а 

саме: дитячого навчального закладу для дітей дошкільного віку. 

Вирішується проблема підготовки дітей до навчання у школі 

Хмельницького району м. Світловодськ. 

Дитячий навчальний захід №24 розташований у м. Світловодськ, 

яке має статус обласного значення. У місті проживає 45 тисяч 

осіб. 

Будівля ДНЗ існуюча, побудована на початку 60-х років                          

XX століття, за призначенням останні 8 років не експлуатувалась. 

Проектом передбачається реконструкція будівлі дитячого садка  

на 60 місць з урахуванням вимог ДБН В.2.-4-97 "Будівлі та 

споруди дитячих дошкільних закладів" 

Реконструкція передбачає: 

прибудову до кухонних приміщень, у яких розташовуються 

побутові приміщення кухні та склад продуктів харчування; 

 прибудову до будівлі, у якій розташовуються електрощитова та 

пральня; 

улаштування нових зовнішніх драбин з 1-го та 2-го поверху; 

внутрішню обробка існуючої будівлі згідно до ДБН В.2.2-4-37 та 

СанПін 3231-85; 

Очікувані результати: проведено прибудову 2-х приміщень до інших приміщень цієї 

будівлі; 

відновлено функціонального призначення будівлі як дитячого 

садка; 

забезпечено функціонування дитячого навчального акладу; 

поліпшено рівень охоплення дітей дошкільною освітою 

Ключові заходи 

проекту: 

організація робіт із проведення реконструкції існуючої будівлі під 

дитячий навчальний заклад 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 4867,020 - 4867,020 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський місьвикоком, підрядник: тендерна пропозиція  

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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Назва і номер завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6. залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград 

Цілі проекту Покращення якості стану комунальних  доріг та 

внутрішньодворових доріг м. Кіровоград 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

240,6 тис.осіб 

Стислий опис проекту Передбачається провести капітальний ремонт: 

доріг по вул. Пролетарській, Верхній Биківській, Кіровоградській, 

Башкірській,  Садовій, Прирічній до пров. Кар’єрного, Віктора 

Чміленка, Тимірязєва, по провул. Кар’єрному до р. Сугоклеї, від 

вул. Садової до вул. Прирічної; навколо площі Богдана 

Хмельницького;  окремих внутрішньодворових доріг  

Очікувані результати Проведено капітальний ремонт 17 об”єктів дорожнього 

господарства  м. Кіровоград: 11 комунальних доріг та                               

6 внутрішньодворових доріг 

Ключові заходи 

проекту 

Визначення виконавця робіт, 

Проведення капітального ремонту доріг 

Період здійснення з травня 2015 року  до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

25412 - - 25412 

Джерела фінансування державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградський  міськвиконком, Служба автомобільних доріг у 

Кіровоградській області 

Інше Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих  територій (постанова КМУ від 05.08.2015 року №547, 

від 03.08.2015 року №543)  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання:  3. створення умов доступності об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури 

Назва проекту: Реконструкція господарчого блоку полового будинку по вул. 

Олени Журливої 1, під житловий будинок. 

Цілі проекту: Забезпечення житлом громадян міста   

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

63 особи 

 

Стислий опис проекту: У відповідності з результатами обстеження будівельних 

конструкцій господарчого блоку пологового будинку, з метою 

безпечної експлуатації існуючої будівлі і надбудови 3-го поверху, 

проектом передбачається виконання наступних робіт:  

підсилення цегляних стін та перестінків; 
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розбирання покрівельного покриття та горища; 

кладка стін 3-го поверху;  

розбирання існуючих перегородок 1-2 поверхів; 

монтаж конструкцій сходів; 

влаштування горища та покрівлі; 

встановлення віконних та дверних блоків, лоджій, огорож лоджій, 

сходин; 

оздоблювальні роботи; 

утеплення горища, стін; 

встановлення індивідуального газового опалення 

Очікувані результати: Введено в експлуатацію 21 квартирний будинок та забезпечено 

житлом 63 осіб. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення конкурсних торгів, будівництво житлового будинку, 

введення об’єкта в експлуатацію 

Період здійснення:  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 11804,093  11804,093 

Джерела фінансування: Державний та місцевий бюджети, кредитні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва  

Кіровоградської міської ради. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 1. сприяння забезпеченню будівництва швидкісних 

автомобільних доріг загального користування за пріоритетними 

напрямами розвитку доріг, що поєднує швидкісні дороги з 

туристичними об’єктами, рекреаційними зонами, а також 

будівництво об’їзних доріг навколо міст 

Назва проекту: Завершення будівництва автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення в обхід м. Знам’янки 

Цілі проекту: Розбудова та модернізація дорожнього господарства області, 

забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху,  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

 м.Знамʼянка , Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980,1 тис. осіб. 

 

Стислий опис проекту: У 2007 році розпочато будівництво автомобільної дороги в обхід 

м.Знам’янки. Дана дорога з’єднала між собою автодорогу 

Знам’янка-Луганськ-Ізварине та Знам’янка-Подорожнє, але не 

розвантажила вулиці міста від транзитного транспорту у повному 

обсязі. Першу чергу будівництва об’їзної дороги, довжиною 4,4 км, 

завершено та введено в експлуатацію у 2010 році. У 2011 році 

розпочато будівництво другої черги на ділянці км 0+000-км 

6+400. Завершення будівництва 6,358 км та введення в 

експлуатацію дороги планувалося  у 2014 році, але у зв'язку з 

відсутністю фінансування роботи не здійснювались. 

Очікувані результати: Розвантажено  вулиці м.Знамʼянка  від транзитного транспорту; 

підвищено інвестиційну привабливість області, збільшено обсяг 
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вантажо- та пасажироперевезень  

Ключові заходи 

проекту: 

Підготовка запиту щодо виділення коштів з державного 

бюджету; проведення тендерних процедур, визначення 

виконавця  

Період здійснення:  з червня 2016 року до січня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 90000 - 90000 

Джерела фінансування: Державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Знамʼянський міськвиконком, Служба автомобільних дорік в 

Кіровоградській області  

Інше: - 
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5.2. Проекти програми "2.  Територіальна соціально-економічна інтеграція 

і просторовий розвиток" 

 

Проекти напряму "2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу" 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Розвиток залізничного 

транспорту 

Завдання: 2) здійснення реконструкції станційної 

інфраструктури  

Назва проекту: Розвиток інфраструктури залізничного транспорту  

Знамʼянської дирекції залізничних перевезень Одеської 

залізниці  

Цілі проекту: Розбудова та модернізація залізничного господарства, 

поліпшення якості  надання послуг, забезпечення належного 

рівня безпеки руху   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980,1 тис. осіб. 

Стислий опис проекту:  

Очікувані результати: Створено належні умови для доступу людей до об’єктів 

інфраструктури;  

збільшено рівень  та якість обслуговування пасажирів; 

поліпшено умови праці; 

підвищено інвестиційну привабливість області,  

збільшено обсяг вантажо- та пасажироперевезень  

Ключові заходи 

проекту: 

розробка Програми регіонального розвитку інфраструктури 

залізничного транспорту  на 2015 рік по Одеській залізниці в 

Кіровоградській області; 

забезпечення ремонту рухомого складу та об'єктів залізничного 

транспорту,  

модернізації рейкового господарства,  

проведення технічних заходів, зокрема  технічного 

переоснащення, капітальних та поточних ремонтів  у  об'єктах  

(будівлі, вежи,сховища, цехи дільниці тощо) залізничної 

інфраструктури  

Період здійснення:  з червня 2016 року до січня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

135500 - - 135500 

Джерела фінансування: Державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Знамʼянський міськвиконком, Знамʼянська дирекція залізничних 

перевезень Одеської залізниці 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 4. Розвиток авіаційного транспорту 

Завдання: 1) завершення будівництва злітно-посадкової смуги 

аеропорту "Кіровоград" та розбудова наземної інфраструктури 

авіаційного транспорту;  

Назва проекту: Відродження авіаційного сполучення  

Цілі проекту: Відновлення міжнародного аеропорту та аеропортової діяльності 

у м. Кіровограді.  Перевезення пасажирів та вантажів авіаційним 

транспортом   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області - 980,1 тис. осіб. 

 

Стислий опис проекту: На території аеропорту м.Кіровоград знаходиться злітно-

посадкова смуга (ЗПС), яка перебуває на балансі Кіровоградської 

льотної академії Національного авіаційного університету 

довжиною  1400 м (МК 1180/2980), технічна можливість якої не 

дозволяє здійснювати прийом літаків середньої 

вантажопідйомності. З метою здійснення регулярних 

пасажирських авіаційних перевезень необхідно провести ремонт 

даної злітно-посадкової смуги. У 2013 році ДП "Украеропроект" 

виготовлена проектно-кошторисна документація щодо ремонту 

злітно-посадкової смуги МК 1180/2980  і передана на виконання 

Льотній академії . 

Очікувані результати: Підвищено інвестиційну привабливість області, 

збільшено обсяг пасажироперевезень  

Ключові заходи проекту: врегулювання питань фінансування заходів щодо проведення 

добудови ЗПС, приведення у належний технічний стан 

інфраструктури для забезпечення аеропортової діяльності. 

проведення ремонту злітно-посадкової смуги аеродрому 

Кіровоград; 

здійснення регулярних пасажирських авіаційних перевезень 

Період здійснення:  2015-2016 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

 22581,529  22581,529 

Джерела фінансування: Державний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного 

університету  

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5.Розвиток річкового транспорту 

Завдання:1. збільшення вантажних та пасажиропотоків 

внутрішніми водними шляхами області, розширення географії 

надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів 

Назва проекту: Відновлення перевезень річковим транспортом. 

Цілі проекту: Перевезення вантажів, у тому числі сільськогосподарської 

продукції, річковим транспортом.  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980,1 тис.осіб 

Стислий опис 

проекту: 

В області функціонує Світловодський річковий термінал, який 

здатний приймати і відправляти вантажі річками. 

 Проект передбачає використання річкового транспорту для 

завантаження та перевезення сільськогосподарської продукції до 

Херсонського порту з метою подальшого її перевантаження на 

морські судна та відправки на експорт   

Очікувані результати: збережено покриття автомобільних доріг загального користування 

та колій залізниць,  

збільшено обсяг реалізації послуг із вантажоперевезень; 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення днопоглиблювальних робіт на лімітуючих перекатах в 

Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах 

Період здійснення:  2015-2016 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

50,0 100,0 100,0 250,0 

Джерела 

фінансування: 

Державні  кошти, власні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях", 

Світловодський річковий термінал 

Інше:  

 

Проекти напряму "2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи 

постіндустріального поступу" 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання 5. проведення робіт, спрямованих на забезпечення 

жителів Долинського району питною водою шляхом 

будівництва Долинського групового водопроводу 

 Назва проекту: Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Створення незалежного джерела водопостачання для сталого 

забезпечення водою населення та об’єктів соціальної 

інфраструктури міста, забезпечення населення м.Долинська 

якісною питною водою, зменшення собівартості питної води  
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Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м.Долинська   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

11250 жителів  м.Долинська 

Стислий опис проекту: ДП "Дирекція КГЗКОР" є надавачем послуг з централізованого 

водопостачання для мікрорайону міста Долинська. 

Реконструкцію мереж водопостачання Долинського міського 

водоканалу розпочато ще в 2005 році. Термін експлуатації 

переважної кількості вуличних водопроводів перевищений в 2-

2,5 раза.  

Проектом передбачається реконструкція системи 

водопостачання мікрорайону м. Долинська із відключенням 

існуючих кільцевих мереж мікрорайону від водогонів КГЗКОРу 

та підключення до додатково запроектованих свердловин. 

Система водопостачання – об’єднання господарчо-питна і 

протипожежна, система водопостачання старого міста 

залишається без змін. ПКД на будівництво групового 

водопроводу виготовлено у 2012 році, кошторисна документація 

перерахована у 2015 році, вартість становить 25,7 млн.грн. 

експертний звіт № 12-031к-15 від 13.07.2015 р. Очікувані результати: завершено будівництво Долинського групового водопроводу 

водопостачання; 

забезпечено гарантоване водопостачання жителів і підприємств, 

закладів м.Долинська; 

зменшено тарифи на послуги водопостачання для населення за 

рахунок зменшення загальноворобничих витрат порівняно з 

витратами КГЗКОРу 

Ключові заходи 

проекту: 

виділення коштів із місцевого бюджету на проведення 

коригування ПКД на проект; 

направлення документів для включення даного проекту до 

фінансування за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2016 році, а також для залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги; 

передбачення у міському бюджеті м.Долинська коштів на                 

співфінансування проекту у 2016  році (не менше 10%); 

 проведення тендеру; 

 

 

 

 

 

Період здійснення: 2015 - 2016 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015  2016  2017  Разом 

23,7 25 728 -- 25751,3 

Джерела фінансування: Державний бюджет (ДФРР), міський бюджет м.Долинська, 

кошти із інших джерел.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконком Долинської міської ради 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання 3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція 
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Цілі проекту : Недопущення забруднення навколишнього природного 

середовища в житловій зоні міста  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Ульяновка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

6,1 тис. осіб жителів м. Ульяновка 

Стислий опис проекту: Наявна система водовідведення призаводської частини міста 

була прив’язана до очисних споруд  Ульяновського цукрового 

заводу. Після ліквідації заводу вона перестала діяти.  

У центральній частині міста нечистоти збираються у вигрібні 

ями, звідки їх вивозять асенізаційні машини, які зношені до 

90%.  

Очікувані результати: завершено реконструкцію системи водовідведення 

м.Ульяновка; 

забезпечено видалення рідких  побутових відходів в 

трьохкілометрову зону від житлових масивів міста Ульяновка; 

поліпшено умови життєдіяльності населення міста; 

поліпшено екологічну ситуацію у місті; 

Ключові заходи: виділення коштів із місцевого бюджету на проведення 

коригування ПКД на проект; 

направлення документів для включення даного проекту до 

фінансування за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2016 і 2017 роках, а також для 

залучення коштів міжнародної технічної допомоги; 

передбачення у міському бюджеті м.Ульяновка коштів на                 

співфінансування проекту у 2016 і 2017 році (не менше 10%);  

будівництво централізованої каналізаційної системи міста; 

забезпечення  роботи централізованої каналізаційної системи 

міста 

Період здійснення: з травня 2016 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 

2015  2016  2017  Разом 

- 7331,2 4673,0 12004,2 

Джерела фінансування: Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Ульяновська міська рада 

Інше: Завершення проекту – червень 2018 року 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет  1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 7. проведення реконструкції та капітального ремонту 

житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих 

технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та 

заміни ліфтів 

Назва проекту: Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку 

по  вул. Привокзальна, 10 в м. Знам'янка Кіровоградської 

області 

Цілі проекту: Збереження житлового фонду та поліпшення умов проживання 

мешканців 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Мешканці будинку – 149 осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає: 

 проведення реконструкції даху багатоповерхового житлового 

будинку по вул. Привокзальна, 10 в м. Знам'янка; 

встановлення шатрової покрівлі на цьому будинку 

Очікувані результати: відновлено покрівлю будинку; 

створено належні умови проживання мешканців у будинку; 

вжито заходи щодо стимулювання створення ОСББ 

Ключові заходи 

проекту:  

 виконання організаційно-технічних заходів по реконструкції 

покрівлі будинку;  

проведення будівельних робітз реконструкції покрівлі будинку 

та встановлення шатрової покрівлі; 

Період здійснення:  2015 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

815,758 - - 815,758 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту 

Знам’янська міська рада  

Інше   - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет  1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання:3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. 

Гагаріна від ТК42 до ТК43 а/8, м. Кіровоград, з заміною на 

попередньо ізольовані труби Д=300мм, L=0,516км 

Цілі проекту: Зменшення втрат теплової енергії, попередження виникнення 

техногенних аварій та економія природного газу. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград  (лівобережна частина міста)  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

По тепловій мережі подається теплопостачання мешканцям                         

68 будинків, 3 дитячих садочків, 2 медичним установам. 

Стислий опис проекту: На даний час існуючі теплові мережі через довгострокову 

роботу (33 роки) не придатні для користування. Ізоляція 

трубопроводів порушена із-за постійних поривів на 

трубопроводах. Теплопостачання будинків здійснюється з 

перебоями в аварійному режимі.  

Очікувані результати: зменшено втрати теплоносіїв; 

 зекономлено природний газ; 

попереджено виникнення надзвичайних ситуацій під час 

проходження опалювального сезону. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення реконструкції магістральних теплових мереж з 

заміною існуючої теплової мережі, арматури, сальникових 

компенсаторів на нові попередньо теплоізольовані труби з 
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системою аварійної сигналізації. 

завершення реконструкції до початку опалювального сезону. 

Період здійснення: з березня 2016 року - до листопада 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 7180,3 - 7180,3 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

До реалізації проекту можуть бути залучені;                              

УКБ Кіровоградської ОДА, УКБ Кіровоградської міської ради, 

КП "Теплоенергетик" 

Інше: - 

 
Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет  1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у                   

м. Кіровоград 

Цілі проекту: Зменшення втрат теплової енергії, попередження виникнення 

техногенних аварій та економія природного газу. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград - лівобережна частина міста (2-га черга 

магістральних теплових мереж). 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

По тепловій мережі подається теплопостачання мешканцям              

85 будинків, 2 дитячих садочків, 2 школам, 34 іншим 

споживачам. 

Стислий опис проекту: На даний час існуючі теплові мережі через довгострокову 

роботу (38 років) не придатні для користування. Ізоляція 

трубопроводів порушена із-за постійних поривів на 

трубопроводах. Теплопостачання будинків здійснюється з 

перебоями в аварійному режимі.  

Очікувані результати: зменшено втрати теплоносія; 

 зекономлено природний газ; 

попереджено виникнення надзвичайнї ситуації під час 

проходження опалювального сезону. 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення робіт із реконструкції магістральних теплових 

мереж з заміною існуючої теплової мережі, арматури, 

сальникових компенсаторів на нові попередньо теплоізольовані 

труби з системою аварійної сигналізації; 

завершення реконструкції до початку опалювального сезону. 

Період здійснення: з березня 2015 року до листопада 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

7180,333 5801,878 - 12982,211 

Джерела фінансування:  Державний та  місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

До реалізації проекту можуть бути залучені; УКБ 

Кіровоградської ОДА, УКБ Кіровоградської міської ради, КП 

"Теплоенергетик" 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет  1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання:7. проведення реконструкції та капітального ремонту 

житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих 

технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та 

заміни ліфтів 

Назва проекту: Капітальний ремонт житлового фонду у  м. Знам’янка  

(заміна вікон на енергозберігаючі в під’їздах житлових 

будинків) 

Цілі проекту: Впровадження заходів енергозбереження, зменшення втрат 

тепла, ремонт за збереження житлового фонду міста, поліпшення 

житлових умов. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м.Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Мешканці багатоповерхових будинків, в яких заплановані 

ремонтні роботи – 1565 осіб. 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення: 

 реконструкції і капітальних ремонтів житлових будинків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання; 

заміни вікон на енергозберігаючі в під’їздах житлових будинків. 

Очікувані результати: проведено капітальний ремонт житлови будинків; 

забезпечено оновлення житлового фону міста, покращено його 

естетичний вигляд; 

впроваджено енергоефективні заходи; 

зменшено втрати тепла та обсяг коштів на опалення. 

Ключові заходи 

проекту : 

Проведення капітального ремонту житлового фонду міста 

Знам’янка з заміною вікон в під’їздах на енергозберігаючі та 

ремонт відкосів. 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017 Разом 

- 665,682 - 665,682 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту: 

Знам’янська міська рада  

Інше: - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет  1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання:7. проведення реконструкції та капітального ремонту 

житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих 

технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та 

заміни ліфтів 

Назва проекту: Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по 

провулку Толстого 12/36 в м. Знам’янка Кіровоградської 

області 

Цілі проекту: Збереження житлового фонду, полі пшення умов проживання 

мешканців 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м.Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Мешканці будинку – 125 осіб. 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення капітального ремонту покрівлі на 

житловому будинку по провулку Толстого 12/36 в м. Знам’янка із 

встановленням шатрової покрівлі.    

Очікувані результати: збережено житловий фонд; 

поліпшено умови проживання мешканців будинку; 

вжито заходи щодо стимулювання створення ОСББ 

Ключові заходи 

проекту:  

 виконання організаційно-технічних заходів по реконструкції 

покрівлі,  

проведення будівельних робіт з реконструкції покрівлі будинку 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 602,940  602,940 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет 

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту 

Знам’янська міська рада  

Інше: - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Забезпечення жителів окремих населених пунктів району якісною 

питною водою.  
 Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Місто Мала Виска, село Мануйлівка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

629 жителів м. Мала Виска (вулиці Тобілевича, Осипенка, 

Матросова та с. Мануйлівка (вул. Берегова)  

Стислий опис проекту: На даний час вода в колодязях не відповідає нормам наказу МОЗ 

України від 12 травня 2010 року №400 "Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною" 

Проект передбачає: 

будівництво нової артезіанської свердловини з дебітом води 4,4 

куб. м/годину, водонапірної башти ємністю бака 50 куб. м та 

водопровідної мережі 

Очікувані результати: завершено будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска; 

поліпшено умови життєдіяльності населення; 

забезпечено якісною питною водою 629 осіб (362 двори); 

збільшено обсяг реалізації послуг населенню   

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення будівництва нової артезіанської свердловини, 

водонапірної башти 
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Період здійснення: з червня 2016 року - до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2234,951 - 2234,951 

Джерела фінансування: державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Маловисківська райдержадміністрація, Маловисківська міська 

рада, Мануйлівська сільська рада, КП «Мала Виска Водоканал» 

Інше: - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 3.  проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Налагодження якісного водопостачання для споживачів 

питної води смт Петрове Петрівського району 

Цілі проекту: Забезпечення прав жителів смт Петрове на  достатній  життєвий  

рівень  та  екологічну  безпеку     

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

7,3 тис. жителів смт Петрове Петрівського району 

Кіровоградської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення ІІІ черги реконструкції з 

водопровідної мережі у смт Петрове, оскільки внаслідок тривалої 

експлуатації водогону (більше 30 років) відбуваються часті 

пориви, що призводить до неякісного надання послуг з 

водопостачання населенню смт Петрове, збільшення витрат на 

виробництво послуг, погіршення якості питної води. Через 

значну зношеність водопровідних мереж відбуваються часті 

відключення водопостачання через ремонти водомережі, що 

створює соціальну напругу серед населення.  Також через 

відсутність стабільного необхідного тиску води в мережі 

неможливе підключення додаткових абонентів та розширення 

сфери надання послуг. 

Очікувані результати: підвищено якість питної води на 23 %; 

зменшено втрати питної води при її транспортуванні з 40 – 60 % 

до 3 %; 

підвищено тиск подачі води з 4 атм. до 6 атм., що забезпечить 

подачу води до всіх абонентів; 

підключено до водопостачання додатково 520 абонентів; 

зменшено збитковість КП «Петрівське»  надавача послуг 

населенню з водопостачання (на 1184,2 тис. грн.)  

Ключові заходи 

проекту: 

виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції 

водопровідної мережі довжиною 2,2 км по вул. Леніна  

смт Петрове; 

застосування передових наукових технологій при будівництві, 

зокрема у застосуванні поліетиленових труб та використанні 

збірного залізобетону 
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Період здійснення: з липня 2015 року до жовтня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

2222,3 1097,528 - 3319,828 

Джерела фінансування: Державний та місцевий бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

управління капітального будівництва Кіровоградської 

облдержадміністрації (замовник); 

підрядні організації (виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше: Станом на 01 липня 2015 року виконані роботи по І та ІІ черзі 

реконструкції на загальну суму 3229,193 тис.грн. за кошти 

державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з 

місцевого бюджету 

 
Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет:1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту Реконструкція системи водопостачання  Голованівським 

ККП 

Цілі проекту Покращення якісного водопостачання води населенню селища, 

надання якісних житлово – комунальних послуг  

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

смт.Голованівськ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Населення Голованівського району – споживачі води 1945 осіб 

Стислий опис проекту Проект передбачає: 

 проведення реконструкція водомережі смт.Голованівськ; 

встановлення автоматики на насосну станцію центральної 

водобашні, яка постачатиме  воду споживачам по вулицях 

Леніна, Енгельса, Шевченка,  Піонерська, Міклея, Пушкіна, 

Поштова, інш.  

Очікувані результати проведено реконструкцію водомережі смт.Голованівськ; 

забезпечено безперебійну та автоматичну подача  води 

населенню 

збільшено обсяг реалізації послуг населенню 

Ключові заходи 

проекту 

 проведення робіт із реконструкції водомережі 

смт.Голованівськ; 

введення в експлуатацію водоморежі після реконструкції 

Період здійснення: з липня 2015 року до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

998,4 - - 998,4 

Джерела фінансування Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Голованівська селищна рада, 

Голованівський комбінат комунальних послуг 

Інше: - 

 

 

 

 



182 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг 

Завдання: 3. проведення реконструкції та капітального ремонту 

водопровідних, каналізаційних та теплових мереж 

Назва проекту: Реконструкція тепломережі від котельні КП «Онуфріївка- 

Теплокомуненерго» до споживачів в смт Онуфріівка 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Суттєве зменшення витрат теплової енергії при ії 

транспортуванні від котельні до споживачів за рахунок заміни 

існуючої мережі на попередньо ізольовані труби. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Онуфріївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

19 організацій та установ 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення робіт із реконструкції 

тепломережі у смт Онуфріївка шляхом заміни існуючої мережі на 

попередньо ізольовані труби. 

Очікувані результати: замінено наявні труби на попередньо ізольовані труби; 

 зменшено споживання природного газу;  

поліпшено рівень обслуговування споживачів. 

Ключові заходи проекту: Заміна труб аварійної теплотраси на попередньо ізольовані, що 

зменшить втрати теплової енергії при її транспортуванні на 5%. 

Період здійснення: з липня 2015 року до жовтня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1712,868 - - 1712,868 

Джерела фінансування: державний бюджет, власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

КП «Онуфріівка-Теплокомуненерго» - співфінансування  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1 Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград" із залученням коштів міжнародної 

технічної допомоги;  

Назва проекту: Реконструкція Дніпровської водоочисної станції 

МРВ "Дніпро – Кіровоград" 

Цілі проекту: 

 

Поліпшення якості питної води 

Територія , на яку 

проект матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 400 тисяч жителів Кіровоградської області 

 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: 

проведення реконструкції очисних споруд із застосуванням 
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новітніх технологій; 

будівництво нових змішувачів коагулянту; 

 модернізацію системи збору мулу, нове завантаження фільтрів 

та реконструкцію реагентного господарства 

Очікувані результати: підвищено ефективність очищення води; 

 скорочено витрати, пов’язані з використанням хімічних реагентів 

та стратами води 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення інфраструктури, що необхідна для покращення якості 

питної води відповідно до українських стандартів. 

Підвищення ефективності очищення води і скорочення витрат, 

пов’язаних з використанням хімічних реагентів. 

Період здійснення: з січня 2016 року  до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

 24000 50000 74000 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: Проект реалізується до лютого 2019 року на суму 80 млн.грн., 

всього передбачено - 154 млн.грн. 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1 Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград" із залученням коштів міжнародної 

технічної допомоги;  

Назва проекту: Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації 

Цілі проекту: 

 

Впровадження єдиної системи автоматизації і моніторингу 

технологічних параметрів 

Територія , на яку 

проект матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 400 тисяч жителів Кіровоградської області 

 

Стислий опис проекту: На даний час на підприємстві відсутня єдина система 

автоматизації і моніторингу технологічних параметрів, що 

значно збільшує час на прийняття оперативних рішень з 

ліквідації аварій 

Очікувані результати: зменшено кількість експлуатаційного персоналу; 

зменшено  витрати електроенергії; 

підвищено якість надання послуг споживачам 

Ключові заходи 

проекту: 

Впровадження єдиної системи автоматизації і моніторингу 

технологічних параметрів для прийняття оперативних рішень з 

ліквідації аварій та при збої в роботі обладнання 

Період здійснення: з жовтня 2017 року  до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- - 10000,0 10000,0 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні Світовий банк реконструкції та розвитку 
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учасники реалізації 

проекту: 

 

Інше: Проект реалізується до жовтня 2019 року на суму 43856 

тис.грн., всього передбачено – 53856 тис.грн. 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1 Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання  

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" із залученням коштів міжнародної 

технічної допомоги 

Назва проекту: Реконструкція каналізаційних очисних споруд  

м. Кіровоград 

Цілі проекту: Покращення біологічної та механічної очистки стічних вод 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232,0 тис. жителів м. Кіровоград 

Стислий опис проекту: Реконструкція системи аерації аеротенків, капітальний ремонт 

гратового відділення очисних споруд та основних споруд  

Очікувані результати: доведено стан стічних вод до нормативів ГДС;  

знижено витрати на електроенергію. 

Ключові заходи 

проекту: 

Заміна застарілого обладнання на сучасне енергозберігаюче, 

капітальний ремонт споруд та приміщень. 

Період здійснення: з січня 2016 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 42500 42500 85000 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку "Розвиток міської 

інфраструктури – 2" 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: Проект реалізується до грудня 2019 року на суму 85 млн.грн., 

всього передбачено- 170 млн.грн. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4) проведення модернізації обладнання ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" із залученням коштів міжнародної технічної 

допомоги 

Назва проекту: Закупівля спеціальної техніки 

Цілі проекту: Підвищення ефективності проведення ремонтних робіт, 

забезпечення належних умов для працівників 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 450 тисяч жителів 
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Стислий опис проекту: Наявна техніка морально та технічно застаріла, в зв’язку з чим 

виникає необхідність її заміни на більш сучасну 

Очікувані результати: Підвищена оперативність усунення аварійних ситуацій на системах 

водопостачання та водовідведення  

Ключові заходи проекту: Придбання спецавтотранспорту, екскаваторів, погрузчиків та 

іншої техніки 

Період здійснення: 2016 рік: 
Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 26 400,0 - 26 400,0 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання  

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" із залученням коштів міжнародної 

технічної допомоги 

Назва проекту: Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок 

водогону "Дніпро-Кіровоград" 

Цілі проекту: Поліпшення рівня надання послуг водопостачання  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 400 тисяч жителів Кірровоградської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає проведення заміни найбільш зношених 

трубопроводів. 

Мережа водопостачання складається з 216 км. водогону “Дніпро-

Кіровоград” та 811,1 км трубопроводів м. Кіровограда. Більш ніж 

75 % трубопроводів має фізичний знос більше 74 %.  

Очікувані результати: Зменшено втрати в системах водопостачання; 

зменшено витрати на експлуатацію мереж водопостачання; 

зменшено потенційну вірогідність переривів у наданні послуг з 

водопостачання; 

підвищено ефективність діяльності підприємства 

Ключові заходи проекту: Заміна найбільш зношених трубопроводів в м. Кіровограді та на 

водогоні “Дніпро-Кіровоград” 

Період здійснення: з лютого 2016року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 52 000,0 52 000,0 104000 
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Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: Проект реалізується до лютого 2019  року на суму 50 млн.грн., 

всього передбачено – 154 млн.грн. 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" із залученням коштів міжнародної технічної допомоги 

Назва проекту: Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій 

Цілі проекту: Поліпшення якості надання послуг водопостачання 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 400 тисяч жителів Кіровоградської області 

Стислий опис проекту: Насосні станції знаходяться в найнепридатнішому стані з усього 

обладнання в системі водопостачання, оскільки більшість з них 

вже досягли кінця терміну їх корисного ресурсу. 

Проект передбачає заміну обладнання насосних станцій  

Очікувані результати: Зменшено фізичний знос насосів; 

зменшено витрати електроенергії через переваги приводів зі 

змінною швидкістю 

Ключові заходи проекту: Придбання сучасного насосного обладнання з приводами зі 

змінною швидкістю та його встановлення і введення в 

експлуатацію 

Період здійснення: з січня 2016 року до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 110 000,0 110 000,0 220 000,0 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" із залученням коштів міжнародної технічної 

допомоги 

Назва проекту: Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій 

Цілі проекту: Підвищення ефективності діяльності підприємства і рівня 

надання послуг споживачам   

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Біля 232,0 тисяч жителів міста Кіровоград 

Стислий опис проекту: Каналізаційні насосні станції знаходяться в аварійному стані, 

оскільки більшість з них вже досягли кінця терміну їх корисного 

ресурсу. 

Проект передбачає закупівлю і встановлення обладнання у 

каналізаційних насосних станціях підприємства  

 

 

Очікувані результати: значно зменшено споживання електричної енергії; 

встановлено атоматизовану систему управління на каналізаційних 

насосних станціях 

Ключові заходи проекту: придбання сучасного насосного обладнання з приводами зі 

змінною швидкістю; 

встановлення автоматизованої системи управління на 

каналізаційних насосних станціях підприємства 

Період здійснення: з травня 2016 року до  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 66 000,0 66 000,0 132 000,0 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: Проект реалізується до травня 2018 року, загальна  сума коштів - 

132 млн.грн. 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1 Надання якісних житлово-

комунальних послуг: 

Завдання 4. проведення модернізації обладнання ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" із залученням коштів міжнародної технічної допомоги 

Назва проекту: Закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води) 

Цілі проекту: Поліпшення якості питної води та екологічної ситуації  
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Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, м. Олександрія, м. Знамʼянка,  

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

біля 400 тисяч жителів Кіровоградської області 

Стислий опис проекту: Проект передбачає заміну лабораторного обладнання, оскільки:: 

існуючі лабораторні споруди є застарілими; 

 устаткування не відповідає технічним умовам згідно з 

стандартними процедурами лабораторії з водопостачання та 

водовідведення, які вводяться з 2015 року 

Очікувані результати: підвищено надійність контролю води; 

 зменшено ризик отримання помилкових негативних результатів 

Ключові заходи проекту: Придбання лабораторного обладнання відповідно до "Державних 

санітарних норм і правил" 2.2.4-171-10 для визначення санітарно-

токсикологічних показників, здійснення санітарно-

бактеріологічного контролю 

Період здійснення: 2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 5 500,0 - 5 500,0 

Джерела фінансування: Позика в рамках проекту Світового банку  “Розвиток міської 

інфраструктури-2” 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світовий банк реконструкції та розвитку 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:  4. Розвиток регіонального ринку 

інформаційних і комунікаційних послуг  

Завдання: 1. збереження високих темпів розвитку 

інфраструктури зв’язку, вдосконалення мережі телекомунікацій, 

поштового зв’язку, створення сприятливих умов доступу 

широких верств населення до світових інформаційних ресурсів; 

 
Назва проекту: Автоматизація надання фінансових послуг в 

Кіровоградській дирекції УДППЗ «Укрпошта»  

Цілі проекту: Впровадження мережі ресайклінгових АТМ 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980 тис. жителів Кіровоградської області  
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Стислий опис проекту: Існує ряд проблем у сфері надання фінансових послуг, 

зокрема: 

мінімальний рівень автоматизації праці, 

відсутність можливості самообслуговування, 

відсутність сучасних фінансових сервісів, 

високі витрати та ризики через необхідність доставляти  

готівку у віддалені пункти 

Реалізація проекту передбачає вирішення питання шляхом 

розвинення мережі ресайклінгових АТМ, забезпечення 

сучасних фінансових сервісів, розширення функціоналу АТМ 

поштовими послугами 
Очікувані результати: Можливість здійснення більшості фінансових операцій у 

відділеннях в режимі самообслуговування та операції в «2 

руки» (із залученням оператора); фінансові операції в 

рейтингових місцях та у віддалених пунктах 

Ключові заходи 

проекту: 

Організаційна підготовка щодо реалізації проекту,  

Встановлення банкоматів у відділеннях пошти,  

Банкомати на автомобілях: 

 Період здійснення: 3 липня 2015 року до січня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

52500,0 105000,0 - 157500,0 
Джерела фінансування: Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Реалізація: УДППЗ «Укрпошта» 

Партнерство: Управління Пенсійного Фонду; Управління 

праці та соціального захисту населення 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання:7) проведення модернізації каналізаційних очисних 

споруд на підприємствах ЖКГ 

Назва проекту: Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Знам’янка, 

вул. Будьонного, 207 

Цілі проекту: Збільшити швидкість проходження стоків через очисні споруди 

для недопущення загнивання органічних речовин, забезпечення 

очистки стічних вод в повній мірі. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Знам’янка  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

23,7 тис. жителів м.Знам’янка 

Стислий опис проекту: Наявні очисні споруди спроектовані на об’єм 15000м³/на добу, а 

фактично надходить 3000м³/ на добу. 

Тим самим створюються умови для загнивання органічних 

речовин, погіршується екологічна ситуація. 

Проект передбачає проведення реконструкції очисних споруд з 

використанням новітніх технологій та сучасного 

енергозберігаючого обладнання. У 2015 році з ДФОНПС 
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виділено кошти на розробку ПКД. 

Очікувані результати: зменшено енерговитрати; 

поліпшено нормативні показники якості очищення стічних вод. 

Ключові заходи 

проекту: 

придбання та установка нового енергозберігаючого обладнання 

на зменшений об’єм прийому стічних вод; 

впровадження новітніх технологій очищення стічних вод; 

підготовка екологічного запиту на виділення у 2016 році і                

2017 році коштів із Державного фонду охорони навколишньогоо 

природного середовища (далі – ДФОНПС) на реалізацію даного 

проекту; 

направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2016 і 2017 роках 

та супроводження його розгляду і врахування потреб області; 

Період здійснення: з січня 2015 року по грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

998, 4 4500 4500 9998, 4 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 7) проведення модернізації каналізаційних очисних 

споруд на підприємствах ЖКГ 

Назва проекту: Реконструкція каналізаційних очисних споруд в                         

м. Світловодську, Кіровоградської області "Корегування". 

Цілі проекту: Покращення якості очистки стічних вод. Забезпечити очищення 

забруднених вод і надати можливість відведення очищених 

стічних вод по системі штучного поновлення підземних вод. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Світловодськ, Світловодський район. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

46,4 тис. жителів 

Стислий опис проекту: Каналізаційні очисні споруди у м.Світловодську 

експлуатуються з 1972 року. Споруди було побудовано 

потужністю 35 тис. м³/ на добу. Скид очищених стічних вод 

здійснюється по колектору довжиною 10 км. в р. Дніпро. 

У 2006 році було розроблено ПКД на реконструкцію КОС. 

Метою якого є зменшення потужності до 10 тис. м³/ на добу та 

зміни джерела скиду. Проект частково реалізовано, побудовано 

біоінженерні споруди, частково побудовано споруди штучного 

поповнення підземних вод. Необхідно виконати реконструкцію 

споруд біологічної очистки та добудувати споруди штучного 

поповнення підземних вод. 

У наявності ПКД  вартістю – 10,2 млн..грн. у цінах 2014 року, 

експертиза. 

Очікувані результати: припинено прямий скид води в р. Дніпро; 
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поліпшено екологічну ситуаціюу басейні р.Дніпро;  

витрати енергоресурсів знижено на 50%. 

Ключові заходи 

проекту: 

підготовка екологічного запиту на виділення у 2016 році і                

2017 році коштів із Державного фонду охорони навколишньогоо 

природного середовища (далі – ДФОНПС) на реалізацію даного 

проекту; 

направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2016 і 2017 роках 

та супроводження його розгляду і врахування потреб області; 

реконструкція основних споруд каналізаційних очисних споруд 

Період здійснення: з січня 2015 року по грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

3430, 5 3412 3412 10254, 5 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6. Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 11) упровадження заходів з озеленення населених 

пунктів області  

Назва проекту: Створення базового розсадника та теплиць  

Цілі проекту: Поліпшення екологічної ситуації в області  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Підприємства, установи, організації всіх форм власності та 

населення області 

Стислий опис проекту: Створення базового розсадника та будівництво теплиць. Це 

дає змогу вирощувати значну кількість стандартних сіянців та 

декоративного садивного матеріалу для реалізації, що в свою 

чергу сприяє покращенню екологічної ситуації в області 

шляхом створення нових лісів, відновлення та створення 

нових полезахисних лісових смуг, озеленення населених 

пунктів. Проект реалізується із 2015 року  

Очікувані результати: Покращено екологічну ситуацію в області; 

поліпшено стан озеленення населених пунктів; 

збільшено вирощування стандартних сіянців та декоративного 

садивного матеріалу 

Ключові заходи проекту: Створення базового розсадника та будівництво теплиць 

створення нових лісових насаджень 

відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг 

Період здійснення: з червня 2015 року – до червня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1550,0 1310,0 500,0 3360,0 

Джерела фінансування: Власні кошти державного підприємства "Чорнолісь ке лісове 

господарство" 

Ключові потенційні Обласне управління лісового і мисливського господарства, 
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учасники реалізації 

проекту: 

Державне підприємство "Чорноліське лісове господарство", 

органи місцевого самоврядування, населення 

Інше: - 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6. Раціональне використання 

природно-ресурсного  потенціалу  та найцінніших природних 

територій: 

Завдання: 8) проведення заходів щодо очищення русел річок,  

збільшення  водної пропускної спроможності річок області 

Назва проекту: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р. Березніговатої в смт Петрове  

Цілі проекту: Забезпечення охорони і раціонального використання водних 

ресурсів району 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Петрівський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

24,4 тис. жителів Петрівського району 

Стислий опис проекту: Річка Березніговата відноситься до басейну р. Інгулець і є її 

лівою притокою. Водозабірна площа річки – 61,9 кв. км, 

довжина – 12 км. У літній період річка пересихає. 

Очікувані результати: Поліпшено природний гідрологічний, гідрохімічного та 

гідробіологічний режиму р. Березніговатої; 

збережено самовідновлювальну здатність  р. Березніговатої; 

здійснено комплекс природоохоронних заходів; 

покращено санітарно-гігієнічні та рекреаційні умови 

Ключові заходи 

проекту: 

Розчищення 100 м берегової зони водойми р. Березніговатої; 

габіонне кріплення укосів розчищеної зони; 

влаштування з вийнятого ґрунту вздовж зони розчищення 

горизонтального майданчика і закріплення його посівом трав; 

влаштування вздовж розчищеної зони по окремому проекту 

тротуарної доріжки 

Період здійснення: з вересня 2015 року - до листопада 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1275,0 - - 1275,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Петрівська райдержадміністрація, підрядні організації 

(виконавці будівельно-монтажних робіт)  

Інше: - 
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Проекти напряму "2.C. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання". 
 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею  

Завдання:  5) розширення мережі закладів нового типу 

(гімназій, ліцеїв, колегіумів) та створення мережі профільних 

навчальних закладів для навчання обдарованих дітей сільської 

місцевості, відкриття нових профільних класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах, міжшкільних профільних 

груп;  

Назва проекту: Дистанційна очно-заочна школа Малої академії наук 

учнівської молоді 

Цілі проекту: Поліпшення рівня якості знань учнів, створення додаткових 

можливостей для духовного, інтелектуального розвитку осіб, які 

бажають здобути якісну позашкільну освіту. 

Залучення якомога більшої кількості обдарованих учнів та 

педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та 

професійних закладів, викладацько – професорського складу 

вищих навчальних закладів кожного районного центру та 

міста Кіровоградської області до науково-дослідницької 

діяльності в рамках МАН України 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Районні центри та міста Кіровоградської області, а також обласні 

загальноосвітні школи-інтернати 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Школярі 8-11 класів районних центрів та міст Кіровоградської 

області (близько 4500 учнів) 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: 

удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов 

для діяльності позашкільних навчальних закладів як 

координаційних центрів виховної та організаційно - методичної 

роботи в мікрорайоні, районі, місті області; 

створення філій МАН з дистанційною формою навчання у 

кожному районі (місті) області та загальноосвітніх школах-

інтернатах обласного підпорядкування (всього 30 центрів), що 

дасть можливість школярам того чи іншого міста (району) 

реалізувати свої творчі здібності, модернізувати навчальний 

процес, а також стати координаційним центром роботи з 

обдарованою молоддю в сфері ІТ-технологій. 

Для реалізації проекту необхідно: 

створення на базі Кіровоградського облкомплексу (гімназія-

інтернат-школа мистецтв)  сучасного мультимедійного 

комплексу  для координації роботи районних (міських) центрів 

дистанційної школи МАН з апаратним (3 інтерактивні дошки,  

3 монітора, 3 комп’ютера, 3 акустичні системи, 3 веб-камери, 

периферійні пристрої) та програмним забезпеченням (операційна 

система Windows, Microsoft Office, антивірус ); 

виділення пристосованого приміщення на базі 

загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу 
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району (міста) для створення дистанційного центру; 

створення у кожному дистанційному центрі мультимедійного 

комп’ютерного комплексу з апаратним (проекційний екран, 

проектор, монітор, комп’ютер, акустична система, веб-камера, 

периферійні пристрої) та програмним забезпеченням (операційна 

система Windows, Microsoft Office, антивірус), а також 

підключенням до високошвидкісного Інтернету;  

введення в штатний розпис закладу посаду спеціаліста з 

обслуговування комп’ютерної техніки 

Очікувані результати: покращено реалізацію державної політики у сфері 

позашкільної освіти щодо виявлення, розвитку, підтримки 

обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, 

розвитку дослідницької діяльності школярів у сфері ІТ-

технологій; 

завершено формування матеріально-технічної бази відділень; 

організовано навчання учнів за очною та заочною формами у 

дистанційній школі МАН 

Ключові заходи 

проекту: 

аналіз учнівського контингенту та визначення кількості 

бажаючих навчатися в МАН за дистанційною формою; 

створення банку даних досвідчених викладачів відділень з 

числа педагогів загальноосвітніх, позашкільних та викладачів 

вищих навчальних закладів міста, району; 

забезпечення Дистанційної школи МАН приміщеннями на базі 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району 

(міста) або централізовано, якщо районний центр має вільне 

приміщення; 

організація активної співпраці з навчальними закладами, 

науковими установами, громадськими організаціями, які є 

базовими для реалізації освітньої програми; 

отримання згоди на надання фінансової підтримки для:  

забезпечення класних кімнат, де проходять заняття секцій 

МАН новітніми ІТ засобами навчання; 

формування методичного забезпечення навчання за освітніми 

проектами; 

проведення досліджень, необхідних для практичної освітньої 

програми; 

відвідування настановчих сесій при Кіровоградському 

територіальному відділенні МАН. 

Період здійснення: з січня  2016 р.  до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 1 900,0 1200,0 3 100,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, партнери проекту 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, 

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат-школа мистецтв), Мала академія наук 

учнівської молоді, відділи (управління) освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, Кіровоградський державний 

педагогічний університет ім.В.Винниченка, Кіровоградський 

національний технічний університет, Кіровоградська льотна 

академія НАУ, громадські організації 
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Інше Даний проект має надзвичайну важливість для розвитку 

інтелектуального потенціалу області, для модернізації 

навчального процесу в закладах та підвищення рівня якості 

знань учнів 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею  

Завдання:  5) розширення мережі закладів нового типу 

(гімназій, ліцеїв, колегіумів) та створення мережі профільних 

навчальних закладів для навчання обдарованих дітей сільської 

місцевості, відкриття нових профільних класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах, міжшкільних профільних 

груп;  

Назва проекту: Кабінет фізики 

Цілі проекту: Забезпечення формування системи навчальних закладів для 

надання високоякісних освітніх послуг з використанням 

наявних ресурсів  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Учні Кіровоградської області, які виявили бажання навчатися в 

профільних класах Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 

Слухачі Малої академії наук секції фізика та астрономія. 

Стислий опис проекту: Проект передбачає створення кабінетів для забезпечення 

оптимальних умов організації навчально-виховного процесу 

відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 січня 2004 року за № 24. 

Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення 

передумов для: 

організації індивідуального та диференційованого навчання; 

реалізації практично-дійової і творчої складових змісту 

навчання; 

забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого                     

навчання; 

індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його 

науково-методичного рівня. 

Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із 

загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв'язаних 

електричних пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі 

змінного трифазного струму (з фазною напругою 127 В або 220 

В) та однофазного (від 5 В до 250 В), постійного струму з 

напругою від 0 до 100 В. У лаборантській встановлюється 

центральний щиток, від якого подається однофазний і 

трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і 

регулятором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою). 

До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний 

електричний струм (до 42 В). 
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Учні Кіровоградської області, які виявили бажання навчатися в 

гімназії-інтернаті, не можуть отримати необхідних практичних 

навиків при вивченні фізики. Це пов’язано з відсутністю 

матеріальної бази кабінету.  

Очікувані результати: створено кабінет фізики; 

забезпечено якість та доступність освіти; 

підвищено якість знань  учнів та їх конкурентоспроможність; 

створено профільні класи для навчання обдарованих дітей з 

сільської місцевості; 

створено міжшкільні профільні групи для вивчення фізики та 

підготовки учасників обласних та всеукраїнських олімпіад з 

фізики, учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

з фізики 

Ключові заходи 

проекту: 

створення кабінету фізики; 

оснащення кабінету фізики необхідною технікою і обладнанням; 

Період здійснення: з січня 2016 р. по грудень 2016 р.:2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 500,0  - 500,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська 

обласна рада, Департамент освітиі науки Кіровоградської 

облдерж адміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний  пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання:  5) розширення мережі закладів нового типу (гімназій, 

ліцеїв, колегіумів) та створення мережі профільних навчальних 

закладів для навчання обдарованих дітей сільської місцевості, 

відкриття нових профільних класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, міжшкільних профільних груп;  

Назва проекту:  Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназії-

інтернат-школи мистецтв) в м. Олександрії по вул. 

Діброви,25 

Цілі проекту:  Забезпечення формування системи навчальних закладів для 

надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних 

ресурсів  

Територія на яку 

проект матиме вплив:  

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

Забезпечення якісного навчання обдарованих дітей сільської 

місцевості Кіровоградської області 

Стислий опис проекту:  Проект передбачає забезпечення  реалізації  права  громадян  на  

загальну  середню освіту,   формування   і   розвиток   соціально   

зрілої,  творчої особистості  з  усвідомленою  громадянською   

позицією,   почуттям національної   самосвідомості,   

підготовленої   до   професійного самовизначення,  а також 

створення умов  для  оволодіння  системою наукових знань про 
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природу, людину і суспільство. 

Очікувані результати:  проведено капітальний ремонт закладу; 

створено належні умови для  надання освітних послуг учням і 

педагогічним працівникам закладу; 

підвищено рівень якості навчання у закладі. 

Ключові заходи 

проекту:  

виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її 

експертизи проектно-кошторисної документації,  

проведення технічного та авторського нагляу за виконанням 

будівельних робіт,  

оголошення і проведення тендеру на виконання будівельних 

робіт;  

проведення капітального ремонту закладу, зокрема:   

підсилення фундаменту корпусу № 2; 

проведення теплосанації; 

 підсилення стін тяжами; 

заміна віконних блоків та вхідної групи; 

перепланування корпусу з обладнанням інженерних мереж; 

замість існуючої тимчасової будівлі, що з’єднує корпуси  

№ 1 та № 2, будівництво двоповерхової споруди для 

улаштування гардеробних та технічних приміщень, санітарних 

вузлів для учнів та вчителів; 

заміна нагрівальних приладів; 

заміна освітлювальних приладів  та електромережі; 

проведення опоряджувальних робіт, а саме: 

влаштування перегородок; 

реконструкція існуючих зовнішніх інженерних мереж; 

заміна покрівельного матеріалу на покрівлі; 

відновлення фонарів; 

улаштування робочих приміщень на горищному об’ємі; 

реконструкція санітарних вузлів на першому поверсі; 

демонтаж існуючої димової труби. 

Період здійснення:  з березня 2016 року -  до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

– 6 000 8 000 14 000 

Джерела фінансування:  Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська 

обласна рада, Департамент освіти і науки Кіровоградської 

облдерж адміністрації. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська 

обласна рада, Департамент освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Інше:   

 
 
 
 
 
 
 
 



198 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Послаблення негативних 

демографічних тенденцій 

Завдання 2) сприяння розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

Назва проекту: Розвиток сімейних форм виховання  

Цілі проекту: Реалізація права дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на сімейні форми виховання 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вимог 

1800 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

Стислий опис проекту: Станом на 01 липня 2015 року на первинному обліку служб у 

справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

перебуває 3172 дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування.  Із загальної кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою, 

піклуванням громадян виховується 2183 дитини (аналогічний 

період 2014 року -    2142 дитини), у  219 прийомних сім'ях та 

44 дитячих будинках сімейного типу виховується 688 дітей 

(аналогічний період 2014 року – 216 прийомних сімей, 43 

дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується 662 

дитини). Сімейними формами виховання в області охоплено 

2871 дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського 

піклування, що становить 90,5% (аналогічний період 2014 року 

- 2804 дитини, що становило 88%) від загальної кількості дітей 

зазначеної категорії. Всеукраїнський показник охоплення 

сімейними формами виховання становить 87%. 

Вжиття заходів щодо популяризації сімейних форм виховання, 

пошук кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі, дасть можливість 

збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, охоплених сімейними формами 

виховання. 

Очікувані результати: Зменшення  кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються  в інтернатних 

закладах області.  

Збільшення відсотку охоплення сімейними формами виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

93% 

Ключові заходи проекту: Своєчасно надано юридично-підтверджений статус 1060 дітям, 

зареєстровано 250 звернень кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни, піклувальники,  взято на облік та 

проведено навчання для   210 осіб кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, з питань 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, підібрано  для 1130 дітей родини. 

Період здійснення: з вересня 2015 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015  2016  2017  Разом 

12017,7 39785,9 51032,9 102836,5 
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Джерела фінансування: Державний бюджет: 

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                    

від 31 січня 2007 року №81 “Про  затвердження Порядку 

призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей 

– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші 

ходять за дитиною”. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Служба у справах дітей облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, прийомні батьки, 

батьки-вихователі 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Послаблення негативних 

демографічних тенденцій  

Завдання: 4) утвердження у молодіжному середовищі здорового 

способу життя та організації змістовного проведення дозвілля. 

Назва проекту: «Реконструкція покрівлі фізкультурно-оздоровчого 

комплексу по вул. Північній, 34-а  в смт. Вільшанка, 

Кіровоградської області» 

Цілі проекту: Всебічне охоплення молоді та дорослого населення спортом 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

смт Вільшанка, Вільшанського району,Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

7000 осіб  району 

Стислий опис проекту: Завершення реконструкції покрівлі дасть змогу покращення 

фізично-масової роботи для населення, проведення спортивно-

масових заходів на місцевому, районному та обласному рівні 

Очікувані результати: проведено реконструкцію покрівлі фізкультурно-оздоровчого  

комплексу, тим самим створено умови для збереження 

комплексу та використання його за призначенням; 

залучено молодь району до спортивно-масового виховання та 

покращено стан здоров’я населення району. 

Ключові заходи проекту: визначення виконавця робіт із реконструкції комплексу; 

проведення рекоснтрукції покрівлі фізкультурно-оздоровчого  

комплексу, 

отримання документів на завершення робіт із реконструкції 

комплексу; 

організація молоді району до спортивно-масового виховання та 

покращення здоров’я за рахунок занять спортом. 

Період здійснення: з квітня 2015 року – до січня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

523,5 - - 523,5 
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Джерела фінансування: Державний бюджет, співфінансування  в розмірі 10% 

місцевий бюджет (бюджет селищної ради)  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Вільшанська райдержадміністрація 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та 

забезпечення роботи опорних шкіл. 

Назва проекту: Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ 

ст. (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по 

вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області   Цілі проекту: Покращення умов перебування та навчання учнів школи, 

економія паливно-енергетичних ресурсів 

 Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Місто Мала Виска 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1450 учнів 

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 

призведе до покращення технічного стану будівлі, покращення 

умов перебування та навчання учнів в школі та економії 

паливно-енергетичних ресурсів 

 

 
Очікувані результати: Завершено капітальний ремонт Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ 

ст. 

Покращено технічний стан будівлі. 

Забезпечено покращення умов перебування та навчання учнів 

школи. Ключові заходи 

проекту: 

Проведення  утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей 

Період здійснення: з липня  2015 року – до грудня  2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

0 3888,9 3661,3 7550,19 

Джерела фінансування: 2015 рік: 3500,0 - державний бюджет, 388,9 тис. грн. – місцевий 

бюджет 

2016 рік: 3295,09 - державний бюджет, 366,2 тис. грн. – 

місцевий бюджет 
Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти Маловисківської 

районної державної адміністрації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту: «Реконструкція будівлі дитячого садка «Зернятко» по  вул. 

Мира, 5 у м. Новоукраїнка Кіровоградської області» І, ІІ 

черга  

Цілі проекту: Відновити роботу дитячого садка «Зернятко» по  вул. Мира, 5 у 

м. Новоукраїнка Кіровоградської області 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

450 чол. 

Стислий опис проекту: Планується будівництво теплогенераторної, провести заміну 

вікон та ремонт покрівлі, передбачено у двох чергах реалізації 

проекту, що поліпшить якість перебування дітей у садочку. 

Очікувані результати: Проведено реконструкцію дошкільного навчального закладу   

Ключові заходи проекту: Будівництво тепло генераторної, заміна віконних блоків,  ремонт 

покрівлі, влаштування димової труби тепло генераторної 

Період здійснення: з липня  2017 року  - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 1333,2 1333,2 

Джерела фінансування: Державний бюджет- кошти фонду регіонального розвитку 1199,9 

тис.грн,  міський бюджет – 133,3 тис.грн., 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Новоукраїнській відділ освіти 

Інше: Проект  пройшов Державну будівельну експертизу та отримав 

позитивний звіт від 04.10.2013 року № 12-0963к-13 

 

Номер і назва завдання  Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 6) придбання та ремонт шкільних меблів, 

оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними навчально- 

комп’ютерними комплексами та підключення їх до мережі 

Інтернет 

Назва проекту:  Інформатизація освіти та комп’ютеризація навчального 

процесу 

Цілі проекту : Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

навчальними комп'ютерними комплексами. 

Створення рівних умов доступу до якісної освіти учасникам 
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навчально-виховного процесу в місті та селі. 

Підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів та учнів 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

с. Петрівське , смт, Балахівка, с.Іскрівка,  

с. Володимирівка 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод:  

98 педпрацівників ДНЗ  

291 вчитель  навчальних закладів  

2113 учнів навчальних  закладів  

810  дітей ДНЗ 

Стислий опис проекту: Сьогодні інформаційні технології є важливим інструментом 

поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено 

розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології.  

Одним із найважливіших питань реалізації проекту є  

інформатизація освіти та  матеріальне забезпечення установ та 

закладів освіти сучасною  комп’ютерною технікою.  

Розв’язання проблем інформатизації освіти району 

сприятимуть на покращення стану інформатизації та 

комп’ютеризації закладів освіти, піднесенню їх  на якісно 

новий рівень роботи по запровадженню інформаційних і 

комунікаційних технологій в освітній процес, підвищенню 

інформаційної культури вчителя та учня.  

Очікувані результати: Створено умови для виконання державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу 

загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту 

шкільної освіти, забезпечити у загальноосвітніх навчальних 

закладах району якісний супровід навчально-виховного 

процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й 

науки, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти, 

педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й 

підтримки талановитих дітей і підлітків, стимулювання 

розвитку їх творчого потенціалу. 

Підвищено доступність якісної, конкурентоспроможної освіти 

для громадян Петрівщини відповідно до вимог інноваційного 

сталого розвитку суспільства, економіки, кожного 

громадянина. 

Забезпеченоособистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі 

навчання упродовж життя. 

Ключові заходи 

проекту: 

2015 рік – придбання навчально - комп’ютерного 

комплексу(10+1) для Петрівської ЗШ І – ІІІ ступенів на суму  

77 тис. грн.   

2016 рік – придбання навчально – комп’ютерного комплексу 

(10+1) для Балахівської ЗШ І – ІІІ ступенів на суму 77 тис. грн.  

2017 рік – придбання навчально – комп’ютерних комплексів 

(10+1) + (10+1) для Іскрівської та Володимирівської  

ЗШ І – ІІІ ступенів на суму 154 тис. грн. 

2015- 2016 рр. –. переоснащення у загальноосвітніх навчальних 

закладах швидкісного зв'язку мережі Інтернет (Чечелівська,  

Балахівська, Іскрівська ЗШ, Ганнівська,  

Зеленська ЗШ І – ІІІ ступенів) 
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Період здійснення : 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

 

2015  2016  2017  Разом 

77,0 77,0 154,0 308,0 

Джерела фінансування: Кошти районного бюджету, кошти бюджетів сіл, селищ, кошти 

не бюджетних джерел 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Структурні підрозділи 

Петрівської районної державної адміністрації, сільські 

(селищні) ради, відділ освіти Петрівської райдержадміністрації, 

керівники навчальних закладів Петрівського району   

Інше:   

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту: Капітальний ремонт ДНЗ № 6 «Сонечко» м. Знам’янка,  

вул. Чайковського,27 Кіровоградської області. 

Цілі проекту : Забезпечення у приміщенні стабільного температурного режиму 

незалежно від кліматичних умов, скорочення витрат коштів на 

теплозабезпечення шляхом комплексної реабілітації будівлі. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Знам'янка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

250 дітей міста. 

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт ДНЗ № 6 «Сонечко» м. Знам’янка, вул. 

Чайковського,27 Кіровоградської області. Заміна вікон, 

утеплення фасадів, капітальний ремонт діючої газової котельні, 

будівництво котельні для альтернативних видів палива, заміна 

усіх мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостачання). 

Очікувані результати: Забезпечено температурний режим в закладі, виконано заходи з 

енергоефективності., оновлено мережу закладу, збережено 

заклад освіти. 

Ключові заходи 

проекту:   

Створення сприятливих умов для виховання дітей. Підвищення 

енергоефективності приміщення. 

Період здійснення:  2015-2016 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 7500,0 7500,0 

Джерела фінансування: Міський бюджет – 10%. 

Державний фонд регіонального розвитку  – 90% 

Ключові учасники  

реалізації проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Знам’янська міська рада, 

Державний фонд регіонального розвитку   

Інша інформація щодо 

проекту (за потребою) 

 



204 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів.  

Назва проекту: Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам’яті Героїв, 3  

м. Світловодськ, Кіровоградської обл. 

Цілі проекту: Відновлення цільового призначення будівлі, а саме: дитячий 

навчальний заклад для дітей дошкільного віку. Вирішується 

проблема підготовки дітей до навчання у школі Хмельницького 

району м. Світловодськ. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, Кіровоградської області Хмельницький 

мікрорайон 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 мешканців Хмельницького району м. Світловодськ 

Стислий опис проекту: Дитячий навчальний захід №24 розташований у районному 

центрі Кіровоградської області, м. Світловодськ. Місто має 

обласне підпорядкування. Чисельність мешканців – 45 тисяч. 

Будівля ДНЗ існуюча, побудована на початку 60-х років XX 

століття. По призначенню будівля останні 8 років не 

експлуатувалась. 

Проектом передбачається реконструкція будівлі дитячого садка  

на 60 місць з урахуванням вимог ДБН В.2.-4-97 «Будівлі та 

споруди дитячих дошкільних закладів» 

Реконструкція передбачає: 

- прибудову до кухонних приміщень, у яких розташовуються 

побутові приміщення кухні та склад продуктів харчування; 

- прибудову до будівлі у якій розташовуються електрощитова та 

пральня; 

- улаштування нових зовнішніх драбин з 1-го та 2-го поверху; 

- внутрішню обробку існуючої будівлі згідно до ДБН В.2.2-4-37 

та СанПін 3231-85; 

Очікувані результати: Повне відновлення функціонального призначення будівлі як 

дитячого садка 

Ключові заходи 

проекту: 

Організація проведення реконструкції існуючої будівлі під 

дитячий навчальний заклад 

Період здійснення:  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 4867,020 - 4867,020 

Джерела фінансування: Державний бюджет + міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею. 

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів 

Назва проекту: Капітальний ремонт покрівлі Кіровоградського обласного 

ЦДЮТ 

Цілі проекту: Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов здійснення 

навчально-виховного процесу в Кіровоградському обласному 

ЦДЮТ. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградський обласний ЦДЮТ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

3500 вихованців Кіровоградського обласного ЦДЮТ. 

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт м’якої покрівлі з рулонних матеріалів 

загальною площею 1844 м².  

Очікувані результати: Капітальний ремонт покрівлі дозволить забезпечити санітарно-

гігієнічні умови та комфортне навчання 3500 вихованців та 

створить умови для просвітницької діяльності закладу, що 

поширюються на дітей Кіровоградської області та обласного 

центру. 

Ключові заходи 

проекту: 

Розробити проектно-кошторисну документацію для 

капітального ремонту покрівлі. 

Виконати капітальний ремонт м’якої покрівлі. 

Період здійснення: з червня 2015 року – до  серпня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

300,0 - - 300,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

Кіровоградський обласний ЦДЮТ, «Кіровоградбудпроект», 

ТОВ «ІНПРОМСНАБ» 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини. 

Назва проекту: Реставрація внутрішнього інтер’єру будівлі  

по вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Налагодження ефективної організації обслуговування, 

задоволення інформаційних запитів користувачів бібліотеки. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

17 500 осіб (молодь віком від 15 до 28 років) 
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Стислий опис проекту:      Протягом багатьох років експлуатації будівлі прикладено 

багато зусиль щодо підтримки її в належному стані, але при 

пориві зношених труб теплопостачання, що проходять по 

горищі, приміщення бібліотеки неодноразово заливало гарячою 

водою, що є найважливішою проблемою, оскільки у великому 

читальному залі по всьому периметру потріскався гіпсовий 

карниз, два метри якого обвалились, зруйнувалася паркетна 

підлога. Замокання стелі у службових кімнатах призвело до  

відшарування та часткового відпадання штукатурки. Стіни по 

всій бібліотеці вражені грибком та висолами.  

  У 2010 році виготовлено проектно-кошторисну документацію 

на об’єкт "Реставрація внутрішнього інтер’єру будівлі по 

вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді" (загальна вартість  6592,967 

тис.грн.). У 2011 році були розпочаті роботи з реставрації  та 

освоєно 900,0 тис.грн. з обласного бюджету.  

Очікувані результати:  завершено реконструкцію будівлі бібліотеки; 

створено умови для збереження культурної спадщини; 

забезпечено комфортний доступ користувачів бібліотеки до 

швидкісного інтернету; 

покращено якість надання послуг користувачам бібілотеки; 

Ключові заходи 

проекту: 

відновлення пошкоджених елементів будівлі – пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація дворового фасаду, 

фарбування стін та ліпнини читального залу, влаштування 

паркетної підлоги; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: проведення 

капітального ремонту приміщень відділу мистецтв (2 читальних 

зали) і відділу автоматизації та комп’ютерних технологій; 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: 

капітальний ремонт системи електропостачання, влаштування 

внутрішніх та зовнішніх технічних засобів охорони, 

автоматичної систем пожежної сигналізації. 

Період здійснення: з травня 2016 по жовтень 2016 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- 5415,5 - 5415,5 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку,  

обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва ім.О.М.Бойченка 

Інше: Цей проект відібраний до переліку проектів, які пропонуються 

до фінансування за рахунок коштів  

ДФРРР  у 2016 році 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання  11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в 

регіоні «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій». 

Цілі проекту: Зміцнення суспільного значення бібліотек у процесі соціальної 

адаптації молоді, підвищення її загального культурного та 

духовного рівня, залучення юнацтва та молоді до участі в 

культурному житті регіону, популяризації української книги та 

читання, організація змістовного дозвілля молоді.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій» 

проводиться на центральній вулиці міста. Фестиваль 

представляє собою наметове містечко різнопланових заходів, 

виставок, розваг, конкурсів, презентацій, квестів тощо. В його 

рамках відбуваються презентації українських та кіровоградських 

видавництв, автограф-сесії письменників, виступи 

представників владних структур, творчих колективів, 

спортивних організацій міста, майстер-класи відомих майстрів, 

виступи письменників-земляків, інтелектуальні вікторини, 

спортивні змагання тощо.  

Очікувані результати: підвищено культурний та інтелектуальний рівень мешканців і 

гостей міста; 

створено умови для організованого змістовного сімейного 

дозвілля; 

залучено до участі в заходах акції близько 40 навчальних 

закладів міста (шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів та ВНЗ) 

залучено більше 30 організацій-партнерів до участі в організації 

«фестивального простору»; 

збільшено популяризацію читання та українського 

книговидавництва; 

привернуто увагу громадськості міста до проблем 

книговидавництва  

Ключові заходи 

проекту: 

організація проведення презентації книжкових магазинів та 

книговидавництв Кіровоградщини та України; 

проведення автограф-сесії письменників; 

організація і проведення книжкових виставок, презентацій 

новинок молодіжної літератури. 

голосні читання та виступи письменників-земляків; 

проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу»; 

облаштування читальної зали під відкритим небом; 

презентації молодіжних громадських організацій; 

проведення майстер-класів; 
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організація виставок творчих робіт, малюнків, фото-виставок; 

виступи творчих колективів, виконавців, танцювальних студій; 

показові виступи спортивних організацій тощо; 

підбиття підсумків та нагородження переможців бібліотечних 

конкурсів; 

вручення сюрпризів від організаторів та партнерів. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до  вересня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

– 30,0 35,0 65,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської ОДА, мешканці міста, користувачі та партнери 

бібліотеки 

Інше: - 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження  культурної 

спадщини. 

Завдання 7) забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

діючих заповідників "Хутір Надія", та інших; 

Назва проекту: Капітальний ремонт будівель і споруд заповідника-музею 

І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія" 

Цілі проекту: Увічнення пам’яті видатного українського драматурга, актора, 

театрального і громадського діяча Івана Карповича Тобілевича.  

Територія, на яку 

проект  матиме вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Залучення до відвідування не менше 25 % населення області, в 

тому числі учнівської, студентської молоді, мешканців                            

м. Кіровограда, Кіровоградської області та гостей області різних 

категорій. 

Стислий опис проекту: Заповідник-музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір 

Надія – одна з визначних пам’яток історико-культурної та 

природної спадщини українського народу, Мекка для широкого 

кола театральних діячів. 

Інтенсивна господарська експлуатація території, деструктивний 

техногенний вплив призвели до загрози часткової втрати 

вищезгаданого об’єкту. 

У 2011 році фахівцями ПрАТ "Кіровоградський інститут 

"Міськбудпроект" було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт будівель і споруд філії 

обласного краєзнавчого музею – заповідника-музею "Хутір 

Надія". 

Протягом 2012-2013 років за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету виконано робіт на 1027,5 тис.грн., а саме: 

ремонт літньої театральної сцени (заміна покрівлі, стелі,  

підлоги, фарбування стін); покрівлі батькової хати (демонтаж, 

очищення та влаштування керамічної черепиці) та підсилення 

стін; частковий ремонт адміністративного будинку (ремонт 

внутрішніх приміщень, заміна вікон, влаштування санвузла, 
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утеплення фасаду);  розпочато ремонт покрівлі будинку-музею 

І.К.Тобілевича (влаштування металочерепиці).  

Залишок неосвоєних коштів склав 619,2 тис.грн. у цінах 2011 

року. 

У 2015 році планується продовжити роботи за рахунок коштів 

обласного бюджету у сумі 619,2 тис.грн., зокрема, завершити 

ремонт Батькової хати та покрівлі  будинку-музею 

І.К.Тобілевича. 

Очікувані результати: збережено історико-культурну спадщину  видатного 

українського драматурга, актора, театрального і громадського 

діяча Івана Карповича Тобілевича; 

забезпечено належні умови зберігання предметів Музейного 

фонду України; 

розширено  асортимент та покращено якість надання культурно-

мистецьких та туристичних послуг; 

Ключові заходи 

проекту: 

проведення ремонту покрівлі, фасаду, заміни вікон та дверей, 

ремонту внутрішніх приміщень, підлоги, реконструкції системи 

опалення та електропостачання  будинку-музею І.К.Тобілевича; 

проведення ремонту покрівлі, влаштування електричної системи 

опалення, освітлення, оздоблення внутрішніх приміщень 

адміністративного будинку 

Період здійснення: з вересня 2015 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

619,2 100,0 1000,0 1719,2 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, інші 

джерела не заборонені чинним законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації.  

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. 

 

Інше - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження  культурної 

спадщини. 

Завдання 13) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області. 

Назва проекту: Реставраційні роботи «Оформлення відділу природи 

Кіровоградського обласного краєзнавчого музею по                             

вул. Дворцовій, 40  в  м. Кіровоград» 

Цілі проекту: Збереження унікальних об’єктів природи краю, зникаючих видів 

флори та фауни. 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Кіровоградщини, екологічна освіта.  

Територія, на яку 

проект  матиме вплив:   

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість До 70 тисяч на рік, з них: 40 тисяч учнівської та студентської 
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отримувачів вигод: молоді області, мешканців м. Кіровограда, Кіровоградської 

області та гостей області різних категорій –20-30 тисяч ва рік. 

Стислий опис проекту: Протягом 2013-2014 років за рахунок коштів обласного бюджету 

у сумі 98,2 тис.грн.  фахівцями ПрАТ "Кіровоградський інститут 

"Міськбудпроект" виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на оформлення відділу природи Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею (замовник - обласний 

краєзнавчий музей). 

Вартість проекту у цінах станом на 21 жовтня 2014 року складає 

2025,0 тис.грн. (експертний  звіт від 26 листопада 2014 року). 

Співробітники відділу природи Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею планують створити експозицію у шести 

залах за темами: №1 «Фізико – географічне положення області», 

№2 «Вчені – земляки та дослідники нашого краю», №3 

«Палеонтологія та корисні копалини», №4 «Рослини, ґрунти, 

водні ресурси та клімат», №5 «Птахи і комахи», №6 «Тваринний 

світ області» згідно з розробленим маршрутом огляду експозиції. 

Основними принципами оформлення даного об’єкту є 

науковість, відповідність до  сучасних вимог технічного та 

художнього оформлення, що створюють специфічно музейний 

образ природних та суспільних явищ,  дотримання оптимальних 

умов збереження предметів музейного фонду. 

Використовуватимуться інноваційні прилади, які б могли 

вмикатися і працювати автономно. 

Суть музейної експозиції відділу природи зводиться до 

демонстрації предметів природничого характеру з конкретних 

музейних зібрань. Для розміщення  експозиційних матеріалів 

буде використано комп’ютерну техніку, плазмові екрани, 

систему  горизонтальних та вертикальних вітрин з «холодним», 

безпечним для предметів освітленням. В оформленні експозиції 

переважатимуть об’ємні форми, які включають декорування 

частини стін, декорування стель, діарамні та панорамні 

композиції, складні структурні розробки карт та схем для 

більшої атрактивності, створення яскравих емоційних вражень у 

відвідувачів. 

Очікувані результати: ознайомлено відвідувачів з природними комплексами 

Кіровоградщини; 

підвищено у населення рівень знань з природничих дисциплін, 

екологічна освіта; 

популяризовано природоохоронні заходи по збереженню 

природних ресурсів краю для майбутніх поколінь; 

Ключові заходи 

проекту: 

виконання ремонтно-будівельних робіт: 

влаштування нових цегляних перегородок, оздоблення стін 

панелями МДФ, заміна покриття підлоги (гранітні плити), 

влаштування підвісної стелі із світодіодним освітленням в 

коридорах та експозиційних залах; 

дизайнерське оформлення експозиційних залів відділу природи: 

виготовлення та монтаж виставкового обладнання і експозиції: 

вітрини, подіуми, декоративні панелі, інформаційні стенди, 

діорами, карти природних ресурсів з об’ємними елементами, 

макети, опудала; 
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створення оновленої експозиції відділу природи: 

влаштування світодіодного освітлення вітрин і залів; 

влаштування системи контролю температурно-вологісного 

режиму в експозиційних залах ; 

монтаж і підключення акустичних систем для створення 

звукових ефектів; 

демонтаж та монтаж наявних приладів автоматичної охоронної 

сигналізації.  

Період здійснення: з серпня 2015 року  - до  травня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

1600,0 2829,716 - 4429,716 

Джерела фінансування: обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини,  

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 

управління капітального будівництва,  

Товариство з додатковою відповідальністю «Інтерресурси», 

дизайнерське оформлення експозиції – РА «Явір».  

Інше  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання 4) підтримка розвитку фестивального та конкурсного 

руху в регіоні. 

Назва проекту: Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі 

самоцвіти» 

Цілі проекту: Розвиток національної свідомості, духовного збагачення, 

патріотичного виховання, естетичних та художніх смаків 

глядачів. популяризація театрального мистецтва в Україні та 

області. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 3,5 тис. осіб, переважно діти від 3 до 12 років. 

Стислий опис проекту: Кіровоградщина по праву вважається колискою українського 

професійного театру, театру-корифеїв. Саме тому кіровоградська 

благодатна земля вже четверте десятиліття поспіль збирає 

митців з різних куточків країни на яскраву і знакову подію у 

культурно-мистецькому житті України -  всеукраїнське свято 

театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». 

Співорганізатором і учасником цього свята є Кіровоградський 

академічний обласний театр ляльок, який кожного року на 

театральне дійство запрошує колективи театрів ляльок з усієї 

України.  

На проведення свята потрібні відповідні фінансові кошти для 

проведення на належному рівні свята, а саме:  

забезпечення проживання учасників запрошених колективів в 

готелі; 

виготовлення друкованої та сувенірної продукції. 

Очікувані результати: створено умови для:показу вистав запрошених театрів ляльок 

України,   творчих зустрічей, обміну досвідом; 



212 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

залучено глядачів до 3,5 тис. осіб; 

поліпшено рівень популяризації театрального мистецтва в 

області. 

Ключові заходи 

проекту: 

показ вистав; 

 організація творчих зустрічей, майстер класів; 

обмін досвідом в театрі та на території Кіровоградської області. 

Період здійснення: з березня 2016 - до грудня 2017 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 70,00 90,00 160,00 

Джерела фінансування:  Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок. 

Інше:  - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини  

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Колишня дільниця поліції» 

по вул. Преображенська, 3 у м.Кіровоград 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

60 тисяч осіб, переважно діти від 3 до 12 років на рік. 

Стислий опис проекту: Будівля академічного обласного театру ляльок побудована в 

середині ХІХ століття і є пам’яткою містобудування та 

архітектури місцевого значення. Останній капітальний ремонт 

було проведено у жовтні 1976 року. 

У листопаді 2014 року працівниками Кіровоградського 

академічного обласного театру ляльок було виявлено 

деформацію дверного прорізу задньої стіни сценічної частини 

будівлі. Після демонтажу гіпсокартонної обшивки стіни  

виявлено значні тріщини, випадання цегляної кладки та 

руйнування штукатурного шару.  

За результатами обстеження, виконаного фахівцями 

комунального підприємства "Кіровоградський науковий 

технічно-лабораторний центр спеціальних видів робіт у 

будівництві", через наявність критичних пошкоджень технічний 

стан стіни класифіковано як аварійний (категорія ІV) та  

рекомендовано провести демонтаж і перемурування стіни з 

підсиленням фундаменту. 

У грудні 2014 року проведено першочергові заходи з усунення 

аварійності: демонтовано частину аварійних конструкцій,  

проведено геологічні вишукування, обстежено фундаменти та 

визначено обсяги ремонтно-реставраційних робіт 

За розрахунками фахівців вартість протиаварійних заходів 

складає 1083 тис. гривень. 
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Очікувані результати: забезпечено надійність та безпечну експлуатацію будівлі 

Кіровоградського академічного обласного театру ляльок; 

збережено об’єкт культурної спадщини області - пам’ятки 

архітектури місцевого значення "Колишня дільниця поліції"; 

збільшено кількість показу вистав та інших культурно-

мистецьких акцій для дітей та дорослих у т.ч. для глядачів з 

особливими потребами (діти-інваліди, діти позбавлені 

батьківського піклування, діти – батьки яких загинули під час 

проведення АТО та інших); 

розширено популяризацію театрального мистецтва в області та 

Україні. 

Ключові заходи 

проекту: 

підсилення конструкцій стін та фундаментів; 

проведення робіт із гідроізоляції фундаментів; 

проведення реконструкції  приміщень аварійної частини будівлі; 

влаштування гримерних кімнат, костюмерної кімнати, 

приміщення для виготовлення декорацій. 

Період здійснення: з вересня 2015 року - до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- 100,00 983,00 1083,00 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок. 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:4) підтримка розвитку фестивального та конкурсного 

руху в регіоні;  

Назва проекту: Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні 

ритми» 

Цілі проекту: Збереження, розвиток та популяризація народного 

хореографічного мистецтва, творчих та фізичних здібностей 

молоді, підвищення виконавської майстерності та сценічної 

культури аматорських хореографічних колективів, поповнення їх 

репертуару новими високохудожніми постановками. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2015 рік  – 3207 учасників. 

Стислий опис проекту: Обласний огляд-конкурс хореографічного мистецтва «Весняні 

ритми» проводиться у квітні один раз на два роки серед 

колективів народного, бального, класичного та естрадно-

спортивного танцю клубних закладів системи Міністерства 

культури України. 

У конкурсі беруть участь кращі аматорські хореографічні 

колективи, солісти, ансамблі пісні і танцю районних, міських, 

сільських клубних закладів, початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів області системи Міністерства 
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культури України, які попередньо визначаються журі під час 

проведення відбіркових турів у районах та містах області. 

Програмою конкурсу передбачається урочисте відкриття та 

конкурсний перегляд колективів, вручення нагород переможцям. 

Конкурс є базою проведення обласних семінарів-практикумів, 

теоретичних та практичних занять, майстер-класів для 

керівників хореографічних колективів, методистів з 

хореографічного жанру районних будинків культури, на яких 

піднімаються найактуальніші питання розвитку хореографії на 

Кіровоградщині. 

За час існування конкурсу 18 кращих хореографічних колективів 

області отримали почесне звання «народний», «зразковий». 

Тісна співпраця з обласним осередком Національної 

хореографічної спілки України дає можливість проводити захід 

на високому організаційно-творчому рівні. 

Очікувані результати: Завдяки проведенню обласного конкурсу хореографічного 

мистецтва «Весняні ритми» зростає плеяда молодих 

хореографів, які зберігають творчі здобутки своїх попередників, 

втілюють у життя нові ідеї, створюють сучасні постановки та 

композиції, виховують творчу талановиту молодь. 

«Весняні ритми» сприяють залученню талановитої молоді до 

змістовної організації дозвілля, розвитку та популяризації 

сільської хореографії, підвищенню фахового рівня методистів з 

хореографічного жанру та керівників хореографічних колективів 

області. 

Переможці обласного конкурсу хореографічного мистецтва 

«Весняні ритми» створюють позитивний імідж області на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Ключові заходи проекту: У рамках реалізації проекту передбачено: 

проведення відбірних турів у районах та містах області 

відповідно до Положення про обласний конкурс 

хореографічного мистецтва «Весняні ритми»; 

проведення заключного туру за участі переможців районних та 

міських відбірних турів; 

нагородження переможців. 

Період здійснення: з березня 2015 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2,2 3,0 32,0 37,2 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, рекламно-

інформаційної та фінансової підтримки; 
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Назва проекту: Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Калиновий розмай» у рамках проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Калиновий спів» 

Цілі проекту: Популяризація творчості досвідчених народних умільців, 

художників-аматорів районних осередків обласного  творчого 

об’єднання «Дивосвіт», виявлення  молодих та залучення до 

виставкової діяльності з метою подальшого  розвитку 

традиційних та сучасних видів народного мистецтва в області. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1500 учасників  Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-

хорового мистецтва «Калиновий спів» мають можливість 

переглянути виставку 

Стислий опис проекту: На обласній виставці декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Калиновий розмай», в рамках проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Калиновий спів», щорічно свій творчий потенціал 

представляє  один з районів області та готує презентацію  

кращих художніх виробів майстрів районного осередку 

обласного творчого об’єднання «Дивосвіт».  

Ця естафета з року в рік передається від одного до іншого 

району, її учасниками були майстри декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва з Кіровоградського, 

Новомиргородського, Олександрійського, Олександрівського, 

Новоархангельського, Онуфріївського, Новоукраїнського, 

Добровеличківського, Долинського, Вільшанського, 

Маловисківського районів районів та м. Знам’янки. 

Перед початком Всеукраїнського фестивалю проходить урочисте 

відкриття виставки «Калиновий розмай»  та нагородження 

дипломами  департаменту культури, туризму, культурної 

спадщини обласної державної адміністрації майстрів та 

художників-аматорів – учасників виставки. 

«Калиновий розмай» – це вдале поєднання декоративно-

ужикового, образотворчого та хлібопекарського мистецтва, адже 

виставка короваїв з усіх районів області щороку супроводжує 

виставку народних умільців. 

Очікувані результати: У рамках реалізації проекту: 

популяризовано творчість досвідчених  майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва; 

виявлено молодих майстрів; 

активізовано роботу районних осередків обласного творчого 

об’єднання «Дивосвіт»; 

залучено до участі у виставковій діяльності талановитих 

художників-аматорів; 

надано можливість ознайомитись з кращими художніми виробами  

народних умільців нашого регіону учасникам фестивалю з інших 

областей України. 

Ключові заходи проекту: презентація та відкриття виставки; 

нагородження майстрів-учасників виставки; 
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Період здійснення: з  квітня з 2015 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

5,0 8,0 10,0 23,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр народної 

творчості 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, 

рекламно-інформаційної та фінансової підтримки; 

Назва проекту: Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового 

мистецтва «Калиновий спів» 

Цілі проекту: Збереження й охорона національних здобутків нематеріальної 

культурної спадщини 

Розвиток та популяризація вокально-хорового мистецтва в 

області й Україні, національних традицій вокально-хорової 

культури. 

Зростання рівня та престижу сільського аматорського руху, 

підвищення виконавської майстерності творчих колективів та 

виконавців. 

Залучення до пісенного мистецтва, як засобу виховання 

патріотизму й національної свідомості, аматорів усіх поколінь. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область та інші області України 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Щороку 15 000 осіб – учасників трьох турів  

фестивалю-конкурсу 

Стислий опис проекту: Величезний потенціал у відродженні й формуванні духовності 

українського суспільства закладений у віковому надбанні 

національної духовно-культурної спадщини – народно-пісенній 

творчості. Необхідною об’єднуючою ланкою, серцевиною й 

каталізатором розвитку народно-пісенної творчості регіону є 

проведення вокально-хорових культурно-мистецьких заходів як 

складової частини охорони й збереження національної 

нематеріальної культури, яка традиційно реалізується у 

виконавському аматорському вокально-хоровому мистецтві. 

(Стаття 2  Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 

культурної спадщини). 

Реалізацією послідовної  цілеспрямованої роботи у цьому 

напрямку є проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового мистецтва “Калиновий спів», який за 24 роки 

свого існування став унікальним духовним і культурним 

надбанням великої співочої родини аматорського вокально-

хорового мистецтва України, візитівкою Кіровоградщини, 

унікальною сходинкою до втілення засобами мистецтва 

національної ідеї єдиної соборної України, щороку залучаючи до 

пісенного мистецтва більше двох тисяч аматорів 
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Кіровоградщини та інших регіонів держави. 

Фестиваль-конкурс започаткований у 1992 році управлінням 

культури облдержадміністрації та обласним Центром народної 

творчості, автор проекту та головний режисер фестивалю - 

директор обласного Центру народної творчості, заслужений 

працівник культури України – Пращур Валентина Семенівна. 

Мета фестивалю – збереження національних традицій вокально-

хорової культури, розвиток та популяризація вокально-хорового 

мистецтва в області й Україні, зростання рівня та престижу 

сільського аматорського руху, підвищення виконавської 

майстерності творчих колективів та виконавців, залучення до 

пісенного мистецтва, як засобу виховання патріотизму й 

національної свідомості, аматорів усіх поколінь. 

Фестиваль-конкурс проводиться щорічно і почергово за формами 

жанру: один рік – малі форми, другий рік – хорові колективи. 

Унікальними є традиції фестивалю: фестивальна хода-

презентація творчих делегацій районів, міст, учасників з інших 

областей України; уквітчання кущів калини, посаджених на 

честь його заснування; ритуал урочистого відкриття, на якому до 

фестивальної емблеми – гілки калини, пов’язується щороку 

новий рушник, спеціально вишитий народними майстринями 

окремого району чи міста області; виконання всіма учасниками 

пісні-гімну “Калиновий цвіт” місцевих авторів Н.Медведєвої та 

Т.Якименко, благодійні концерти «Даруєм пісню калинову» за 

участі аматорських колективів-учасників та гостей, які 

проводяться в госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни 

та праці, у закладах для людей похилого віку. 

У рамках проведення фестивалю проходить виставка 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

“Калиновий розмай”, на якій майстри області презентують свої 

кращі вироби, виставка короваїв, випечених майстринями 

Кіровоградщини, та пригощання ними глядачів у залі; 

фотовиставка «Калиновий дивосвіт», проводяться творчі 

лабораторії з проблем збереження та розвитку традицій хорового 

співу Кіровоградщини. 

Фестиваль-конкурс став творчою лабораторією з вивчення 

пісенної спадщини Центрального регіону України, базою для 

проведення майстер-класів провідних фахівців-хормейстерів 

України. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження в області самобутності народної культури, розвитку 

аматорського вокально-хорового мистецтва; 

підтримки розвитку фестивального та конкурсного руху в 

регіоні;  

залучення широких верств української молоді до формування 

патріотичної свідомості засобами української пісні, 

стимулювання творчості молодих виконавців, виховання 

патріотизму та відданості Батьківщині на кращих пісенних 

традиціях краю, сприяння зростанню рівня та престижу 

сільського аматорського руху, розвитку національних традицій 

вокально-хорової культури, залучення до пісенного мистецтва, 
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як засобу виховання національної свідомості аматорів усіх 

поколінь. 

популяризації культурного надбання та створення позитивного 

іміджу регіону на теренах держави. 

Крім того, фестиваль-конкурс має стати творчою лабораторією з 

вивчення пісенної спадщини Центрального регіону України, 

базою для проведення майстер-класів провідних фахівців-

хормейстерів України. 

Втілення в життя проекту приверне увагу місцевих органів влади 

недержавних органів, громадськості, творчих спілок, 

благодійників до розвитку пісенної культури краю. 

Реалізація даного проекту сприятиме відродженню духовності й 

патріотизму та зміцненню  національних цінностей, збагаченню 

загальної культурної самобутності нашої держави.  

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

проведення відбірних турів фестивалю-конкурсу в районах та 

містах області відповідно до Положення про Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий 

спів»; 

проведення заключного туру фестивалю-конкурсу за участі 

переможців районних та міських відбірних турів та  кращих 

вокально-хорових колективів з інших областей України щорічно 

у травні в м. Кіровограді у приміщенні обласної філармонії; 

 - в рамках заключного туру фестивалю-конкурсу 

передбачено проведення:  

презентацій творчих делегацій районів. міст області та гостей 

фестивалю; урочистого відкриття, конкурсної програми 

учасників, заключного концерту переможців фестивалю; 

благодійних концертів «Даруємо пісню калинову» в госпіталі для 

ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, у закладах для 

людей похилого віку; виставки «Калиновий розмай» робіт 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва майстрів 

окремого району чи міста області, фотовиставки «Калиновий 

диво цвіт»; творчих лабораторій з проблем збереження та 

розвитку традицій хорового співу Кіровоградщини та України; 

видання буклету до 25-річчя Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». 

Період здійснення: з травня 2015  до червня 2017: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

99,26 200,0 150,0 449,26 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості 

Інше: Щорічно у травні - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 9) запровадження систематичної виховної роботи (у 



219 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

т. ч. серед молоді) щодо забезпечення патріотичного виховання, 

любові до рідного краю, рідної мови, виховання почуття 

національної ідентичності та гордості за Кіровоградщину та 

Україну. 

Назва проекту: Обласне свято духовного співу «Молюсь за тебе, Україно» 

Цілі проекту: Відродження духовності, зміцнення християнських цінностей, 

культури та моралі українського народу. 

Духовне збагачення молодого покоління. 

Розвиток традицій вокально-хорового мистецтва краю, 

збагачення репертуару вокально-хорових колективів творами 

духовної музики. 

Популяризація кращих надбань музичної духовної скарбниці 

хорового мистецтва.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2015 рік – 2000 учасників свята й глядачів; 

2017 рік – 2000 учасників й глядачів. 

Стислий опис проекту: Успішна розбудова української держави залежить від багатьох 

чинників, серед яких одне з провідних місць посідає 

відродження нації. Сьогодні у нашому суспільстві 

спостерігається дефіцит духовності, обумовлений причинами 

політичного, економічного, суспільного, культурного характеру. 

Гострої актуальності набуває проблема духовності молоді,  

оскільки рівень її духовності безпосередньо впливає  на 

загальний розвиток культури суспільства в цілому. 

Величезний потенціал у відродженні та формуванні духовності 

українського суспільства закладений у віковому надбанні 

музичної культури – хоровій духовній музиці. 

Саме проведення культурно-мистецьких акцій духовного співу з 

широким залученням до участі у ньому церковних, світських, 

професійних і аматорських, особливо молодіжних хорових 

колективів є важливим елементом у процесі відродження 

духовності нації.  

Важливою ланкою в системі цілеспрямованої роботи у цьому 

напрямку є обласне свято духовного співу «Молюсь за тебе, 

Україно», започатковане управлінням культури Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, Кіровоградським 

Єпархіальним управлінням Української Православної Церкви та 

обласним Центром народної творчості у 1999 році, напередодні 

2000-ліття від Різдва Христового. За час існування  свято набуло  

значущості та популярності в області та за її межами. Автор 

проекту –  директор обласного Центру народної творчості, 

заслужений працівник культури України – Пращур Валентина 

Семенівна. 

Свято духовного співу “Молюсь за тебе, Україно” проводиться 

один раз на два роки у жовтні напередодні свята Покрови 

Пресвятої Богородиці у Спасо-Преображенському 

кафедральному Соборі м. Кіровограда. 

У святі беруть участь вокально-хорові колективи клубних 
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закладів області, культурно-мистецьких навчальних закладів, 

церковні хори. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

відродження духовності та зміцнення християнських цінностей, 

культури та моралі, здійснення споконвічного прагнення 

українського народу до духовної краси; 

 розвитку традицій вокально-хорового мистецтва, повернення 

хоровому співу його істинного призначення; 

збільшення числа хорових колективів, які збагачують репертуар 

духовною музикою; 

популяризації кращих надбань духовної скарбниці хорового 

мистецтва;  

прищеплення перлин духовності, загальнолюдських, 

християнських цінностей молодому поколінню; 

популяризації культурного надбання та створення позитивного 

іміджу області. 
Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

урочисте відкриття, концертна програма за участі хорових 

колективів духовного співу клубних закладів області, культурно-

мистецьких навчальних закладів, церковних хорів  

Кіровоградщини, нагородження учасників свята; виступи 

хорових колективів з благодійними концертами; презентація 

виставки робіт  духовної тематики майстрів декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва  «Торжество благодаті, 

сумління, таланту». 

Період здійснення: з жовтня 2015  рокуи – до жовтня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

22,65 - 31,8 54,45 

Джерела фінансування: Обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

Кіровоградський обласний Центр народної творчості, 

Кіровоградське Єпархіальне управління Української 

Православної Церкви 

Інше: Свято духовного співу “Молюсь за тебе, Україно” проводиться 

один раз на два роки у жовтні напередодні свята Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, 

рекламно-інформаційної та фінансової підтримки; 

Назва проекту: Обласний огляд-конкурс аматорських театральних 

колективів «Театральна весна Кіровоградщини» 

Цілі проекту: Збереження й охорона національних здобутків нематеріальної 

культурної спадщини 

Активізація діяльності аматорських театральних колективів. 

Популяризація засобами театрального мистецтва кращих зразків 
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української національної культури, кращих творів сучасної та 

класичної драматургії. 

Підвищення режисерської та акторської майстерності аматорів. 

Поповнення репертуару аматорських театральних колективів 

високохудожніми драматичними творами. 

Зростання рівня та престижу сільського аматорського руху, 

підвищення виконавської майстерності творчих колективів та 

виконавців. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2015 – 1600 учасників. 

Стислий опис проекту: Кіровоградщини стала колискою першого українського 

професійного реалістичного театру, традиції якого є потужним 

джерелом для розвитку аматорського театрального руху нашого 

краю.  

Продовжувачем традицій видатних корифеїв української сцени 

став обласний огляд-конкурс аматорських театральних 

колективів «Театральна весна Кіровоградщини» започаткований 

у 1960 році. Огляд-конкурс проводиться щорічно у березні. 

Метою огляду-конкурсу є пропаганда кращих зразків 

української національної культури, популяризація творів 

вітчизняної класичної та сучасної драматургії, підвищення 

режисерської та акторської майстерності, підтримка 

аматорських театральних колективів області та надання їм 

методичної та практичної допомоги. 

За умовами огляду-конкурсу в ньому беруть участь аматорські 

театральні колективи сільських, міських, районних будинків 

культури та палаців культури, клубів, які представляють 

багатоактні та одноактні вистави української та світової класики, 

сучасної драматургії. 

Оцінюючи колективи, журі враховує літературно-художній 

рівень твору, режисерське та художнє вирішення вистави, 

музичний супровід та виконавську майстерність акторів. 

«Театральна весна Кіровоградщини» повною мірою 

віддзеркалює багатогранні, яскраві й талановиті особистості 

аматорів сцени з районів та сіл нашого регіону. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

підвищення режисерської та акторської майстерності аматорів; 

поповнення репертуару аматорських театральних колективів 

високохудожніми драматичними творами; 

відродження та збереження національних традицій України; 

популяризації засобами театрального мистецтва кращих зразків 

української національної культури, кращих творів сучасної та 

класичної драматургії. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення огляду-конкурсу згідно затвердженого графіку. 

Період здійснення: з березня 2015 року - до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

10,0 25,0 30,0 65,0 
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Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості 

Інше: Проводиться щорічно у березні 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної спадщини: 

Завдання 3)проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Колишній пасаж» по 

вул.Карла Маркса, 60 у м.Кіровоград. 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток музейної справи в області.  

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді 

– 34149 осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Кіровоградського обласного 

художнього музею - об’єкт нерухомої культурної спадщини 

області, та можуть призвести до  втрати колекції музею - 

культурної спадщини національного та місцевого значення. 

Проблема обумовлена тим, що будівля музею розташована в 

центральній частині міста з підвищеним рівнем ґрунтових вод, 

це призводить до руйнації фундаментів і стін І поверху, 

розповсюдженню вологості та грибкових уражень на ІІ і ІІІ 

поверхах будівлі і може стати причиною втрати неповторної 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

"Колишній пасаж", побудованої на початку ХХ століття.   

За таких умов неможливо забезпечувати температурно-

вологісний режим, який необхідно підтримувати для 

збереження та експонування фондового зібрання музею, що 

налічує більше 11 тисяч одиниць основного фонду,  38 

предметів якого занесено до Державного реєстру 

національного культурного надбання, та включає в себе 

унікальні твори сакрального мистецтва, полотна видатних 

митців минулого та сьогодення. 

З метою збереження історико-культурної спадщини регіону та 

проведення комплексу заходів, спрямованих на усунення 

найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

Кіровоградського обласного художнього музею, ліквідацію 

наслідків їх дії і відновлення пошкоджених елементів, у 2011-

2012 роках  виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

Вартість ремонтно-реставраційних робіт складає  7662,099 

тис.грн. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 
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"Колишній пасаж"; 

збереження та поповнення колекції Кіровоградського 

обласного художнього музею - культурної спадщини 

національного та місцевого значення (до 15 тис.од.); 

збільшення кількості проведених виставок та культурно-

мистецьких заходів у приміщенні Кіровоградського обласного 

художнього музею (до  160 виставок та  900 екскурсій на рік); 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів 

(до 115 тис.осіб. на рік); 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

пониження рівня ґрунтових вод у місці розташування будівлі 

шляхом їх організованого відведення: розкриття несучих 

конструкцій  приміщень підвалу та їх гідроізоляція, бічна 

ізоляція стін і фундаментів (улаштування глиняного замка); 

усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами: прокладання ливневої каналізації, 

заміну підземних інженерних комунікацій, улаштування 

відмостки,  доріжок з фігурних елементів брукування, 

благоустрій та озеленення території; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: 

підсилення стін тяжами, улаштування монолітних підпірних 

залізобетонних стін, облицювання  фундаментів гранітними 

плитами, улаштування міжповерхового монолітного 

залізобетонного перекриття та  підлоги І поверху з утепленням; 

відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасадів із заміною 

віконних блоків, ремонт фойє, службових приміщень І поверху, 

сходової клітини евакуаційного виходу; 

покращення умов функціонування музейного закладу: 

капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та 

каналізації, улаштування системи вентиляції приміщень; 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: 

капітальний ремонт системи електропостачання, влаштування 

внутрішніх та зовнішніх технічних засобів охорони, 

автоматичної систем пожежної сигналізації. 

Період здійснення: з липня 2015 – до грудня 2015 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

7662,099 - - 7662,099 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний художній 

музей. 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 
Завдання 11)  забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 
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передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту:  Особливим потребам – особливу увагу!  

(Підтримка та розвиток спеціалізованого Майданчика 

«ІнтерСвіт» для незрячих та слабозорих на базі  комунального 

закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека  ім. Д. І. 

Чижевського») 

Цілі проекту: Шляхом підтримки та розвитку спеціалізованого Майданчика 

«ІнтерСвіт» для незрячих та слабозорих: 

привернути увагу суспільства до проблем інвалідів з вадами зору; 

залучити об'єднання громадян до діяльності у цьому напрямку; 

сприяти  створенню можливостей для читання та   розвитку 

творчих здібностей незрячих та слабозорих мешканців міста; 

зменшити соціально-психологічну ізоляцію та психологічний 

дискомфорт дорослих і дітей з вадами зору; 

сприяти підвищенню соціальної активності членів сімей, в яких є 

діти-інваліди.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 
м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1700 осіб 

кількість членів Кіровоградської обласної організації УТОС 1500 

осіб; 

люди з вадами зору ГО «Серце матері» та Спеціального 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 46 

«Краплинка»  - загалом 200 осіб. 

Стислий опис проекту:  Обласна універсальна наукова бібліотека                              

ім.Д.І.Чижевського має значний досвід в підвищенні рівня 

соціальної адаптації людей з обмеженими функціональними 

можливостями. Бібліотечні спеціалісти допомагають інвалідам 

подолати інформаційну і особистісну замкнутість, зокрема і 

шляхом навчання читанню спецальних книг та надання доступу 

до мережі Інтернет, бібліографічного пошуку законів, постанов 

органів законодавчої і виконавчої гілок влади, реалізовують 

комплексні заходи, які сприяють можливості самовираження 

людей з обмеженими функціональними можливостями (в тому 

числі з вадами зору) як з фізичної так і з психологічної точок 

зору, створюють передумови для їхньої повноцінної інтеграції в 

суспільстві. Дана категорія користувачів має великий творчий 

потенціал та бажання самовиражатися та спілкуватися. Реалізація 

проекту буде здійснюватися на базі відділу абонемента в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського. У відділі 

організовуються виставки творчих робіт, проводяться 

різноманітні заходи, тренінги, оскільки відділ знаходиться на 

першому поверсі приміщення бібліотеки і до нього зручний 

доступ. На Спеціалізованому Майданчику «ІнтерСвіт» для 

незрячих та слабозорих (який функціонує у цьому ж відділі) є 

можливість попрацювати самостійно за допомогою спеціальної  

програми  JAWS, яка озвучує інформацію з екрана,   в мережі 

Інтернет. А саме, обмінятися досвідом з однодумцями та 

підвищити свій творчий, духовний, культурний розвиток.  
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Для розвитку проекту планується взяти участь у створенні 

першої української DAISY-бібліотеки для користувачів з 

глибоким ураженням органів зору через використання 

інноваційних технологій, спрямованих на адаптацію літератури 

та підручників для незрячих з допомогою спеціального 

програмного забезпечення, яке допоможе врівноважити освітні та 

практичні можливості сліпої людини та зрячої. Для створення 

звукових книг місцевих авторів необхідно придбати комп’ютерне 

обладнання і відповідні комплектуючі частини. 

Всім бажаючим буде надана можливість доступу через Інтернет 

до сайту бібліотеки, на якому розміщено сторінку 

спеціалізованого Майданчика «ІнтерСвіт» для людей з вадами 

зору, де  буде висвітлюватися проведена робота: анонси, звіти та 

фотозвіти виставок-презентацій творчих робіт, фотовиставок, 

майстер класів, лекцій.  

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде: 

створено безбар’єрне бібліотечне середовище, де люди з вадами 

зору відчують себе комфортно; 

подолано замкнутість людей з вадами зору через можливе 

забезпечення їхньої самореалізації ( в тому числі творчого 

потенціалу) та інтеграції в громадянське суспільство; 

розширено можливості залучення осіб цієї категорії до 

культурного життя (читання звукових книг, організації 

презентацій та виставок); 

збільшено ступінь участі інвалідів по зору у культурно-масових 

заходах. По завершенні проекту, критерієм його успіху буде 

представлена кількість людей з вадами зору, що відвідали 

бібліотеку. Ця інформація буде відслідковуватися в порядку 

поточної статистики відвідувачів бібліотеки.   

Ключові заходи проекту: У рамках реалізації проекту передбачено:  

створення звукових книг місцевих авторів; 

цикл майстер-класів «Світ яскравих барв»; 

фотовиставка «Діти як діти»; 

цикл лекцій «Ми сильні, ми зможемо»; 

оновлення пішохідної доріжки для незрячих та слабозорих 

людей; цикл виставок-презентацій творчих робіт «Руками 

створена краса» 

Період здійснення:  з січня 2016 року  – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2,0 14,0 4,0 20,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, комунальний заклад «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського», Обласна 

організація Українського товариства сліпих (УТОС) 

Кіровоградське  учбово-виробниче підприємство УТОС, 

Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-

інвалідів та інвалідів «Серце матері», Спеціальний дитячий 

дошкільний заклад (ясла-садок) №46 «Краплинка». 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 6. Сприяння комплексному 

розвитку сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт комунального закладу «Побузька 

дитяча музична школа мистецтв початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) системи Міністерства культури 

України» 

Цілі проекту: забезпечення доступності музичної освіти та естетичного 

виховання кожному громадянину; 

забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів, 

здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; 

збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

близько 200 осіб учнівської молоді 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Побузької дитячої музичної школи. 

Проблема обумовлена тим, що у приміщенні відсутня система 

опалення та підлога. Приміщення потребує заміни підлоги, 

лінолеуму, дверей і встановлення системи опалення, що 

покращить умови перебування учнів та викладачів школи. 

У 2013 році було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію. Вартість ремонтно-реставраційних робіт 

складає  512,6 тис.грн. 

Очікувані результати: Створення умов для творчого розвитку особистості; 

збільшення контингенту учнів; 

збільшення відсотку учнів-переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних та районних конкурсів і оглядів. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

створення нових начальних класів; 

відкриття нових відділів; 

збільшення контингенту учнів; 

покращення якості культурно-освітніх послуг. 

Період здійснення: 2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

512,6 - - 512,6 

Джерела фінансування: Державний бюджет, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної адміністрації (фінансування 

і реалізація проекту) 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 6. Сприяння комплексному 

розвитку сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Переобладнання системи опалення та заміна вікон 

районного Будинку культури , смт Компаніївка 

Цілі проекту: Заміщення природного газу альтернативними видами 

палива,зменшення споживання енергоресурсів, 

енергозбереження 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

смт Компаніївка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

15,5 тис.чол. 

Стислий опис проекту: Переобладнання системи опалення районного Будинку 

культури на альтернативні види палива (електроенергія), 

заміна віконного полотна на енергозберігаючі склопакети 

Очікувані результати: Зменшення споживання енергоресурсів, енергозбереження, 

покращення матеріально-технічного стану приміщення 

Ключові заходи проекту: Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Заміна вікон на склопакети. 

Переобладнання газової котельні 

Період здійснення: з 2016 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 35,0 1500,0 1535,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет та інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Райдержадміністрація, Компаніївський районний будинок 

культури 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної 

спадщини. 

Завдання 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини. 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого значення “Колишній будинок 

Паученка" по вул.Дворцовій, 89  у м.Кіровоград 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток музейної справи в області.  

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді 

– 34149 осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Кіровоградського художньо-

меморіального музею О.О.Осмьоркіна - об’єкт нерухомої 

культурної спадщини міста, та можуть призвести до  втрати 
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колекції музею - культурної спадщини національного та 

місцевого значення. 

Проблема обумовлена тим, що виявлено процес руйнування 

конструктивних елементів будівлі – тріщини осадочного 

характеру, нерівномірна деформація основ в результаті їх 

осідання в наслідок замочування грунтів та техногенних дій.  

Виявлені пошкодження є ознаками неналежного стану 

фундаментів та основ, викликають втрату міцності чи стійкості 

несучих конструкцій будівлі.  

За таких умов можлива руйнація конструктивних елементів 

будівлі (стін, покрівлі), що не дасть можливості зберігати 

унікальні твори сакрального мистецтва, полотна видатних 

митців минулого та сьогодення. 

З метою збереження історико-культурної спадщини регіону 

необхідно проведення комплексу заходів, спрямованих на 

усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

Кіровоградського художньо-меморіального музею 

О.О.Осмьоркіна. 

Очікувані результати: У результаті реалізації ремонтно-реставраційних робіт  буде 

створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

«Колишній будинок Паученка»"; 

збереження та поповнення колекції Кіровоградського 

художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна; 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У результаті виконання ремонтно-реставраційних робіт буде 

здійснено: 

розкриття несучих конструкцій  приміщень підвалу та їх 

гідроізоляція, бічна ізоляція стін і фундаментів (улаштування 

глиняного замка); 

усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами: заміну підземних інженерних 

комунікацій, улаштування відмостки,  доріжок з фігурних 

елементів брукування, благоустрій та озеленення території; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: підсилення 

стін тяжами, улаштування монолітних підпірних 

залізобетонних стін, облицювання  фундаментів гранітними 

плитами,; 

відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасадів, ремонт 

фойє, виставкових залів, службових приміщень,сходової 

клітини; 

покращення умов функціонування музейного закладу: 

улаштування системи вентиляції приміщень. 

Період здійснення: з 2015 – до 2020 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

250,0 1000,0 2000,0 3250,0 

Джерела фінансування: Міський бюджет 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної спадщини. 

 Завдання 10) збереження історико-культурних цінностей та 

природної спадщини, забезпечення в області доступності до 

культурної та природної спадщини. 

Назва проекту: Реконструкція Палацу культури (нижня частина),                                 

м. Світловодськ, Кіровоградської обл.(реставрація) 

Цілі проекту: Збереження будівлі Палацу культури як пам’ятника архітектури 

місцевого значення, охоронний номер -408-Кв 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Осередок культури  для  45000 мешканців міста. Художня та 

самодіяльна творчість - 450 чол., в т.ч. діти -300 чол. 

Стислий опис проекту: Проектом  реконструкції  передбачено  виконання наступних 

робіт в Палаці культури: 

1.Підземна частина (внутрішні роботи): 

ремонт приміщень з частковим переплануванням, 

гідроізоляцією та герметизацію стін і стель з відновленням 

захисного шару плит покриття; 

заміна вікон та дверей з частковим пониженням висоти; 

ремонт старих підлог; 

влаштування нової підлоги в приміщені кінозалу для глядачів; 

влаштування дверного прорізу в приміщені кінозалу з 

підведенням металевої перемички  та розбиранням існуючих  

залізобетонних перемичок; 

ремонт проступів з мозаїчного бетону на сходових клітках; 

виконання ремонтних робіт згідно дефектної відомості та 

відомості опорядження приміщень. 

2.Зовнішні роботи: 

розчищення та розшивка швів блоків цоколя; 

ремонтні роботи по відновленню захисного шару монолітних 

залізобетонних карнизних та бетонних плит з улаштуванням 

підлог на балконах; 

влаштування герметизації покрівлі над тамбуром і козирком; 

ремонт існуючих світлових приямків з нарощуванням бетонних 

стінок  і улаштуванням металевих грат; 

перекладання східців на існуючих ганках з пониженням рівня 

площадок; 

влаштування пандусів для мало мобільних груп населення; 

влаштування огорожі ганків і пандусу; 

ремонт водостічних труб з додаванням недостаючи ланок; 

герметизація отворів проходження водостічних труб через 

залізобетонний карниз; 

демонтаж металевих козирків над балконами; 

ремонт металевих грат над балконами, та інші роботи 
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Очікувані результати: Задовільний стан будівлі 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення реконструкції  будівлі Палацу культури у 

м.Світловодськ 

Період здійснення:  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 11802,886 - 11802,886 

Джерела фінансування: Державний бюджет + міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

Завдання: 4) сприяння розвитку перспективних напрямків 

туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, 

мисливського та рибальського, релігійного, спортивно-

оздоровчого та ін. 

Назва проекту: Створення історичного козачого комплексу 

Цілі проекту: Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури регіону  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Світловодський регіон (м.Світловодськ та Світловодський 

район) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 5 тис. туристів щорічно 

Стислий опис проекту У рамках проекту заплановано: будівництво козачої застави та 

створення музею козацтва, будівництво козачих човнів, 

створення місця для проведення спортивних змагань та 

проведення заходів із патріотичного виховання молоді   

Очікувані результати: Розроблення нових туристичних маршрутів 

Підвищення рівня патріотичного виховання молоді 

Ключові заходи проекту: Аналіз і оцінка  туристичної інфраструктури на цьому 

маршруті. 

Визначення переліку об’єктів, які будуть встановлені  в цій 

зоні. 

Розробка і видання  рекламних буклетів та іншої промоційної 

продукції. 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 700,0 800,0 1500,0 

Джерела фінансування Приватний бізнес (ПП "Поліна") 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Великоандрусівська сільська рада, відділ культури і туризму 

районної державної адміністрації, громадські організації) 

Інше - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 2. забезпечення стабільного 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

Завдання: 4) сприяння розвитку перспективних напрямків 
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туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, 

мисливського та рибальського, релігійного, спортивно-

оздоровчого та ін.. 

Назва проекту: Створення парку відпочинку та оздоровлення 

Цілі проекту: Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури регіону 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Світловодський регіон (м.Світловодськ та Світловодський 

район)  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 5 тис. туристів щорічно 

Стислий опис проекту У рамках проекту планується створити: парк-сад, зони 

відпочинку  з фонтанами, гойдалками та місцем для 

проведення розважальних заходів; велосипедні доріжки, місце 

для прогулянок на конях 

Очікувані результати: Покращено туристичну пропозицію району. 

Розроблення нових туристичних маршрутів . 

Збільшення кількості туристичних поїздок та доходів від 

туристичної діяльності. 

Ключові заходи 

проекту: 

Оцінка потреб і попиту на цей туристичний продукт. 

Розробка і видання путівників та інших рекламних матеріалів. 

Включення надавача  послуг цього туристичного маршруту  до 

туристичної пропозиції району. 

Період здійснення: 2015 -  2017 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 400,0 700,0 1300,0 

Джерела фінансування Приватний бізнес (СФГ "Гвіса") 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Великоандрусівська сільська рада, відділ культури і туризму 

Світловодської  райдержадміністрації  

Інше - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу 
2) розвиток у регіоні туристичної інфраструктури (облаштування 

місць короткочасного відпочинку для туристів; якісного сервісу 

на об’єктах обслуговування – стоянках автомобільного 

транспорту, у кемпінгових зонах уздовж магістральних 

автошляхів та поблизу популярних об’єктів природно-

заповідного фонду, під’їздів до туристичних об'єктів);  

Назва проекту: Створення кемпінгової зони біля рекреаційної зони "Витоки 

річки Інгул"  

 

Цілі проекту:  Підвищення та популяризація екотуризму та розвиток 

туристичної інфраструктури, збереження та розвиток 

екотуристичних особливостей території  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12 тис. туристів щорічно. 

Біля 20 тис. жителів району. 

Стислий опис проекту: У рамках проекту планується створення кемпінгової зони, 
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парковки сучасного зразка, які залучать туристів – відвідувачів м. 

Кіровограда та області до екотуризму, збереження 

екоособливостей території, створення місця для реалізації 

домашніх екопродуктів, сувенірів, тощо. 
 

Очікувані результати: Створено кемпінгову зону на 70 відпочиваючих. 

Забезпечено реалізацію екосільгосппродукції. 

Створено 3 робочих місця. 

Ключові заходи проекту: Розробка проекту та створення кемпінгової зони. 

Узгодження місця розташування зони. 

Проведення активної кампанії по просуванню послуг зони. 

 

Період здійснення: з  серпня  2015 року- до до липня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

20,0 150,0 200,0 370,0 

Джерела фінансування:   Бізнес, організації -  донор.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщ0ини 

Кіровоградської районної державної адміністрації  

ТОВ "Куба 2011" 

Громадське об'єднання "Разом до змін"  

Інше:  - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної 

спадщини. 

Завдання 10) збереження історико-культурних цінностей та 

природної спадщини, забезпечення в області доступності до 

культурної та природної спадщини. 

Назва проекту: Відкриття музею трипільської культури у с. Небелівка 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини. 

Збільшення кількості музейних закладів. 

Покращення туристичної привабливості регіону.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2 246 тисячі осіб, у тому числі 645 учнів загальноосвітніх шкіл 

Стислий опис проекту: В результаті археологічних розкопок, проведених на території с. 

Небелівка, було досліджено поселення-гігант трипільської 

культури (близько 300 га), що було другим за величиною 

трипільним поселення в історії та найбільшим у час його 

існування в Європі. Неподалік розміщене іще одне поселення-

гігант трипільської культури Володимирівка.  

Виникає потреба найбільш ефективно використати такий 

унікальний історико-культурний потенціал для збереження 

культурної спадщини регіону та розвитку туризму. Необхідно 

забезпечити зберігання та експонування численних експонатів, 

розкопаних під час дослідження поселення Небелівка.  

На території села Небелівка буде створено спеціалізований 

музейний заклад, присвячений трипільським пам’яткам краю. 

Тут будуть зібрані матеріали та експонати, які висвітлюватимуть 

прадавню історію краю. 
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Неподалік музею буде  розміщено реконструкцію житла 

трипільської культури. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження та експонування археологічних знахідок, 

досліджених на поселенні Небелівка, 

розширення мережі музейних закладів області, 

підготовки і проведення спеціалізованих виставок, фестивалів, 

присвячених прадавній історії України, 

організації ефективного використання об’єктів культурно 

спадщини для розвитку туризму в регіоні, 

збільшенні кількості туристичних об’єктів, 

популяризації історичного минулого регіону.  

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено проведення поточного 

ремонту у приміщенні, що буде використане для створення 

музейного закладу: 

відновлення пошкоджених елементів будівлі: облицювання стін, 

заміна віконних блоків та дверей; 

покращення умов функціонування, протипожежного захисту та 

охорони музейного закладу: облаштування системи 

електропостачання приміщення музею, встановлення охоронно-

пожежної сигналізації; 

художнє оформлення музею: виготовлення різноманітних 

музейних стендів, купівля вітрин, стелажів, столів та стільців 

для зберігання музейних експонатів. 

Період здійснення: з 2015 рік – до 2017 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 200,0  500,0 500,0   1200,0 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, кошти інвесторів, МТД   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини 

Новоархангельської районної державної адміністрації, 

Небелівська сільська рада 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної 

спадщини. 

Завдання 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини. 

Завдання 10) збереження історико-культурних цінностей та 

природної спадщини, забезпечення в області доступності до 

культурної та природної спадщини. 

Назва проекту: «Реставрація будівлі Олександрійського міського палацу 

культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрія 

Кіровоградської обл.» 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини. Розвиток клубної 

справи в місті. Естетичний вигляд будівлі, яка знаходиться в 

центрі міста. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області. 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

Діти віком від 6 - 14 років у кількості  чол., штатні працівники 

у кількості 36,5 чол. 
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Стислий опис проекту: Будівля Олександрійського міського будинку культури 

розміщується у межах історичного ареалу м. Олександрії. 

Будівля складної конфігурації і складається із зблокованих в 

ціле об’ємів різних років будівництва. Будівля є пам’яткою 

архітектури місцевого значення. В останні роки виникло ряд 

факторів, які негативно впливають на технічний стан будівлі, 

це може призвести до повної руйнації будівлі, що може 

загрожувати працюючим Олександрійського міського палацу 

культури. З метою збереження пам’ятки архітектури 

Олександрійського міського палацу культури та проведення 

комплексу заходів, спрямованих на усунення найбільш 

небезпечних факторів, що діють на будівлю, ліквідацію 

наслідків їх дії і відновлення пошкоджених елементів, у 2013 

році виготовлено проектно-кошторисну документацію.  

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для 

збереження пам’ятки архітектури міста, збільшення кількості 

проведення культурно-мистецьких заходів у приміщенні, 

покращення якості надання послуг, популяризація 

культурного надбання у місті, залучення більшої кількості 

відвідувачів та артистів інших регіонів. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

підсилення окремих дерев’яних елементів та їх частин 

кроквяної системи конструкцій даху; 

заміна покрівлі над всіма об’ємами будівлі; 

реставрація ліпного декору; 

відновлення зруйнованих ділянок цегляної кладки вінчающого 

та міжповерхового аттиків та парапетних стовпчиків; 

зміна конструктивного рішення профілю балкону та 

глядацької зали з метою покращення спостереження; 

влаштування вентиляції приміщень для занять, 

адміністративно-господарчих, підсобних та санвузлів; 

розчищення усіх площин фасадів від штукатурки з наступним 

фарбуванням акриловими фарбами; 

відновлення балкону на головному фасаді; 

відновлення портику з колонадою; 

оздоблення цоколя та парадного входу гранітними плитами; 

заміна зовнішньої системи водовідведення атмосферних 

опадів з даху будинку; 

обробка всіх дерев’яних конструкцій сертифікованими 

способами вогнезахисту і біозахисту. 

Період здійснення: З травня 2016 року - до вересня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 3092,620 - 3092,620 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління культури і туризму Олександрійської міської ради, 

Олександрійський міський палац культури, Кіровоградський 

центр з інвестицій та розвитку - партнерство 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 
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 системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання обладнання для ендоскопічного відділення 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні по  

вул. Преображенській 79/35, м. Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі 

дитячої обласної лікарні курс лікування отримують близько  

14,5 тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Придбання обладнання для ендоскопічного відділення 

Кіровоградської дитячої обласної  лікарні, поліпшення 

матеріально-технічної бази, оснащення сучасним медичним 

обладнанням для надання медичної допомоги 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Закупка медичного обладнання: відеобронхоскоп; відео 

гастроскоп; відеоколоноскоп; відсмоктувач медичний. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 3521,6 - 3521,6 

Джерела фінансування: обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 4. Підвищення ефективності 

системи соціального захисту населення.  

Завдання: 1) Розширення переліку та поліпшення якості 

надання соціальних послуг.  

Назва проекту Матеріально-технічне забезпечення органів соціального 

захисту 

Цілі проекту: Посилення технічної спроможності управлінь соціального 

захисту населення 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

90,0 тис громадян Кіровоградської області.  

Стислий опис проекту: Стан матеріально-технічного забезпечення органів соціального 

захисту негативно впливає на швидкість обробки інформації, її 



236 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

обмін та в кінцевому результаті на вчасність призначення 

субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги. Ці кошти 

будуть спрямовані на програмне та матеріально-технічне 

забезпечення органів соцзахисту. Насамперед гроші надійдуть 

у райони, котрі є першою ланкою спілкування з людьми 

Очікувані результати: Зменшено навантаження з фахівців управлінь соціального 

захисту населення. Забезпечено своєчасне призначення 

субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги. 

Ключові заходи проекту: Заміна застарілої матеріально-технічної бази управлінь 

соціального захисту населення на сучасну та забезпечення 

своєчасного призначення субсидій, пільг та інших видів 

соціальної допомоги. 

Період здійснення: до 31 грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

3200,0 - - 3200,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення  

Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. 

Преображенській 79/35, м. Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько  

14,5 тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення  

Кіровоградської дитячої обласної лікарні, поліпшення 

матеріально-технічної бази, оснащення сучасним медичним 

обладнанням для надання медичної допомоги 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Закупка медичного обладнання (Електростимулятор «Тонус», 

Апарат- BTL 800 LM2 COMBI. Апарат BTL 6000 shortwave 
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400. Апарат УВЧ- терапії переносний,  Апарат 

ультратонотерапії, ) 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2397,2 - 2397,2 

Джерела фінансування: обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання обладнання для відділення лікування  

новонароджених та недоношених дітей  Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м. 

Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей 

Стислий опис проекту: Придбання обладнання для відділення лікування  

новонароджених та недоношених дітей Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги. 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Закупка медичного обладнання: лампи фототерапії (10шт.), 

інфузомати (15шт).. 

Період здійснення: з січня 2016 року – грудень 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 497,5 - 497,5 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання цифрового ортопантомографа для 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні по 

вул. Преображенській 79/35, м.Кіровоград 

Цілі проекту: Дасть можливість робити панорамний знімок всієї щелепної 

зони та щелепних суглобів і своєчасно та ефективно лікувати 

хворих з щелепно – лицевою патологією. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько  

14,5 тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Придбання цифрового ортопантомографа  для Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги. 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 860,0 - 860,0 

Джерела фінансування: обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання обладнання для офтальмологічного відділення 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні по  

вул. Преображенській 79/35, м. Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 
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Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Придбання обладнання для офтальмологічного відділення 

Кіровоградської дитячої обласної  лікарні, поліпшення 

матеріально-технічної бази, оснащення сучасним медичним 

обладнанням для надання медичної допомоги 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Закупка медичного обладнання: Авто рефрактометр 

стаціонарний, ручний; офтальмоскоп; кампіметр, синоптофор.  

Період здійснення: з січня 2016 року –  до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1963,0 - 1963,0 

Джерела фінансування: обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Придбання комп’ютерного томографа для Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м. 

Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі 

дитячої обласної лікарні курс лікування отримують близько 

14,5 тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Придбання комп’ютерного томографа для Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для 

надання медичної допомоги 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 
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Ключові заходи 

проекту: 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до груденя 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 18000,0 - 18000,0 

Джерела фінансування: обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція лікувального корпусу №4 Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Реконструкція лікувального корпусу №4 Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги хворим дітям 

 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію лікувального корпусу №4 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни дверних блоків на енергозберігаючі, 

утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт, заміна 

інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 10000,0 - 10000,0 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  



241 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

проекту: 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція рентгенбудинку Кіровоградської дитячої 

обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Реконструкція рентген будинку Кіровоградської обласної 

дитячої лікарні для встановлення комп’ютерного томографу, 

поліпшення матеріально-технічної бази, оснащення сучасним 

медичним обладнанням для надання медичної допомоги хворим 

дітям 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію рентген будинку Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення монтажних та 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж.,  

Закупка медичного обладнання 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 800,0 - 800,0 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція харчоблоку Кіровоградської дитячої 

обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Реконструкція харчоблоку Кіровоградської дитячої обласної 

лікарні, поліпшення матеріально-технічної бази, оснащення 

сучасною побутовою технікою 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію харчоблоку Кіровоградської дитячої 

обласної лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасною побутовою технікою 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж.,  

Закупка побутової техніки 

Період здійснення: з січня 2016 року – грудень 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1500,0 - 1500,0 

Джерела фінансування: ДФРР 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція хірургічного корпусу №2 Кіровоградської 

дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

 



243 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Реконструкція хірургічного корпусу №2 Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги хворим дітям 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію хірургічного корпусу №2 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 15000,0 - 15000,0 

Джерела фінансування: ДФРР 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Завершення реконструкції та відкриття бактеріологічної 

лабораторії  (проектно-кошторисна документація 2009 

року, потребує уточнення) та капітальний ремонт будівель 

Кіровоградської обласної лікарні по проспекту 

Університетському, 2/5, у м. Кіровограді (корпус № 3 блоки 

4, 7, корпус № 4, № 5, № 6, пральня, харчоблок) з 

виготовленням проектно-кошторисної документації. 

Цілі проекту: Поліпшення  матеріально-технічної бази лікарні, умов 

комфортного перебування пацієнтів у закладі.  

Покращення якості надання медичної допомоги хворим з 

інфекційною патологією та її профілактики. 

Забезпечення відповідних санітарних вимог у приміщеннях 
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лікарні. 

Придбання технологічного обладнання для  пральні лікарні. 

Заміна ліфтового обладнання лікувальних корпусів закладу. 

Забезпечення енергозбереження будівель лікувальних 

корпусів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Біля 26 тисяч пацієнтів в рік зможуть отримувати повноцінний 

курс стаціонарного лікування. Щорічно понад 100 тисяч 

хворих матимуть змогу звернутись в відділення 

консультативної поліклініки обласної лікарні за 

кваліфікованою медичною допомогою. 

Стислий опис проекту: Завершення реконструкції бактеріологічної лабораторії корпус 

№4 обласної лікарні. Капітальний ремонт будівель 

Кіровоградської обласної лікарні (корпус №3 блоки 4, 7, 

корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок), поліпшення 

матеріально-технічної бази закладу, придбання технологічного 

обладнання для пральні, ліфтового обладнання, забезпечення 

енергозбереження будівель – заміна віконних блоків на 

металопластикові склопакети, утеплення будівель, ремонт 

покрівель.  

Очікувані результати: Завершено реконструкцію бактеріологічної лабораторії та 

капітальний ремонт будівель Кіровоградської обласної лікарні 

(корпусу №3 блоків 4, 7, корпусів  №4, №5, №6, пральні, 

харчоблоку); 

Поліпшено умови роботи бактеріологічної лабораторії. 

Щорічно в обласній лікарні лікується біля 15 тисяч хворих 

хірургічного профілю, виконується біля 11 тисяч хірургічних 

втручань, що потребує сучасного бактеріологічного контролю; 

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Забезпечено безпечні умови праці персоналу та перебування 

пацієнтів. 

Забезпечено енергозбереження будівель  (корпусів № 4, № 5, 

№ 6, пральні, харчоблоку); 

Придбано ліфтового, прального, прасувального та 

дезінфікуючого  обладнання.  

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення перепланування та ремонт приміщень для 

розміщення бактеріологічної лабораторії згідно 

функціонального призначення у відповідності до санітарних 

норм; прокладання та заміну опалювальних, водопровідно-

каналізаційних, електричних мереж, установку санітарно-

технічного обладнання, улаштування припливно-витяжної 

вентиляційної системи, ремонт та утеплення покрівлі; 

(коригування проектної документації виготовленої у 2009 

році). Відкриття бактеріологічної лабораторії. 

Підсилення стін блоку 7, 4 корпусу №3, харчоблоку – для 

забезпечення надійності несучих конструкцій;  

Ремонтно-відновлювальних робіт на  покрівлі  корпусу №3; 

Виконання ремонтних робіт у приміщеннях із заміною 

опалювальних, водопровідно-каналізаційних, електричних 

мереж та сантехнічного обладнання (корпус №3 блоки 4, 7, 
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корпус №4, №5, №6, харчоблок, пральня);  

Утеплення будівель, заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі, (корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок);  

Ремонт шатрових покрівель корпусів, заміна ліфтового 

обладнання, благоустрій території (корпус №4,  №5,  №6); 

Ремонт рубероїдної покрівлі. Заміна технологічного 

обладнання пральні. Улаштування системи вентиляції будівлі 

(пральня).  

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 16375,0 10775,0 27350,0 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція господарчого корпусу Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні для розміщення пральні та 

дезкамери за адресою: вул.Покровська, 69, м.Кіровоград  

Цілі проекту: Переведення роботи технічного обладнання з газового палива 

на електричне, що дозволить забезпечити економію газу. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Економія газового опалення 70,4 тис.м3. 

 

Стислий опис проекту: Реконструкція господарчого корпусу Кіровоградської обласної 

дитячої лікарні для розміщення пральні та дезкамери, 

поліпшення якості роботи пральні  

Очікувані результати: Завершено реконструкцію господарчого корпусу 

Кіровоградської обласної дитячої лікарні, що дозволить 

економити газ; 

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним технологічним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж. 

Оснащення сучасним технологічним обладнанням 

Період здійснення: з липень 2015 року – до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

6933,5 - - 6933,5 
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Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція лабораторного корпусу №3 Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, поліпшення роботи лабораторної служби 

дитячої лікарні, збільшення кількості лабораторних 

досліджень.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі 

дитячої обласної лікарні курс лікування отримують близько 

14,5 тис.дітей, проводиться більше 500 тис. лабораторних 

досліджень. 

Стислий опис проекту: Реконструкція лабораторного корпусу №3 Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для 

надання медичної допомоги хворим дітям 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію лабораторного корпусу №3 

Кіровоградської обласної дитячої лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Підвищення якості лабораторної діагностики 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з серпня 2015 року - до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

7794,4 - - 7794,4 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській 79/35, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги дитячому 

населенню області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Дитяче населення Кіровоградської області віком 0-17 років 

(близько 170 тис.осіб) зможе отримувати повноцінний курс 

лікування в дитячій обласній лікарні. Кожен рік на базі дитячої 

обласної лікарні курс лікування отримують близько 14,5 

тис.дітей. 

Стислий опис проекту: Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної 

дитячої лікарні, поліпшення матеріально-технічної бази, 

оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги хворим дітям 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію головного корпусу №1 

Кіровоградської обласної дитячої лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до  грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

18058,824 17775,096 - 35833,92 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 
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Назва проекту: Реконструкція поліклінічного відділення Кіровоградської 

обласної лікарні по просп.Університетському 2/5, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги населенню 

Кіровоградської області, зниження рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Щороку на базі обласної лікарні курс лікування отримують 

близько 24,7 тис. хворих, в поліклінічному відділені 

проводиться амбулаторний прийом хворих, за 2014 рік 

зареєстровано 142 545 відвідувань. 

Стислий опис проекту: Реконструкція поліклінічного відділення Кіровоградської 

обласної лікарні, поліпшення матеріально-технічної бази, 

оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги хворим. 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію поліклінічного відділення  

Кіровоградської обласної лікарні,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

7334,6 - - 7334,6 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю 

для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. 

Кіровограді 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги інвалідам та 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам АТО, 

зниження рівня первинного виходу на інвалідність та рівня 

смертності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

 

Кіровоградська область 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Щороку базі обласного госпіталю для інвалідів Великої 

Вітчизняної війни зможе проходити обстеження, отримувати 

курс лікування близько 4 тис. ветеранів.   

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для 

інвалідів Вітчизняної війни, поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

медичної допомоги хворим 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію Кіровоградського обласного 

госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни,  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, 

утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт, заміна 

інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

4888,9 9388,8 3865,2 18142,9 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція комунального закладу «Кіровоградський 

обласний онкологічний диспансер» по вул. Ялтинській, 1, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Підвищення відсотка охоплення спеціальним лікуванням 

онкологічних хворих та зниження рівня смертності від 

онкологічних захворювань. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

На обліку в обласному канцер-реєстрі перебуває 24 599  

хворих. Щорічно реєструється до 5 000 нових випадків 

злоякісних новоутворень. Щорічно у закладі проходить 

лікування близько 10 000 пацієнтів та виконується до 3 000 

складних оперативних втручань. 

Стислий опис проекту: Реконструкція операційного блоку, ремонт харчоблоку та 

допоміжних приміщень (пральня, дезінфікуюча камера) 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер», поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним обладнанням для надання медичної 

допомоги онкологічним хворим. 
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Очікувані результати: Завершено реконструкцію операційного блоку ремонт 

харчоблоку та допоміжних приміщень ( пральня, дезінфікуюча 

камера)  комунального закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер»;  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж, 

реконструкція приточної та витяжної вентиляції. 

Перезарядження гама-терапевтичного апарату АГАТ-Р1. 

Закупка технологічного обладнання. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з січень 2016 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

6000 7482,0 24700,0 38182.0 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи 

охорони здоров’я 

Завдання: 22) поліпшення якості надання медичної допомоги 

новонародженим, дітям, матерям, вагітним шляхом проведення 

капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень лікувальних 

закладів, які надають медичну допомогу вказаним категоріям 

населення, оснащення цих закладів сучасним медичним 

обладнанням; 

 Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення пологового будинку 

Вільшанської ЦРЛ та придбання обладнання 

Цілі проекту: Поліпшення якості надання медичної допомоги новонародженим, 

дітям, матерям, вагітним шляхом проведення капітальних 

ремонтів, реконструкцій приміщень лікувальних закладів, які 

надають медичну допомогу вказаним категоріям населення, 

оснащення цих закладів сучасним медичним обладнанням  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Вільшанський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2812 жінок фертивного віку(станом на 01.01.2015) 

Стислий опис проекту: Капітальни ремонт ганку з встановленням навісу, капітальний 

ремонт наружних та внутрішніх стін примішення, встановлення 

душових капінок та унітазів в палатах, облаштування каналізації 

в приміщенні, придбання шведських стінок, ліжок-

трансформерів, пелинального столика з підігрівом, 

пульсоксиметра, м’ячів для породіль. 

Очікувані результати: Завершено облаштування пологового відділення згідно табеля 

оснащення . 

Створено умови для перебування вагітних, роділь та породіль та 

догляду за новонародженими. 
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Ключові заходи проекту: Створення умов для перебування вагітних, роділь та породіль та 

догляду за новонародженими 

Період здійснення: з липня  2015 року - до жовтня  2015 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

147,5   147,5 
Джерела фінансування: Районний бюджет, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Вільшанська центральна районна лікарня.  

Внесення пропозицій щодо фінансування із фонду регіонального 

розвитку. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи 

охорони здоров’я; 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту закладів 

і підприємств охорони здоров'я, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст області 

Назва проекту: Реконструкція інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ 

по вул. Павлова,16, м. Світловодськ, Кіровоградської обл. 

Цілі проекту: Покращення надання медичних послуг населенню. 

Покращення епідеміологічної ситуації у м. Світловодськ 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 мешканців м. Світловодськ 

Стислий опис проекту: Мета проекту з проведення реконструкції інфекційного 

відділення досягається виконанням наступних видів робіт: 

підсилення стін металевими стяжками: 

пробивка нових дверних прорізів; 

закладка існуючих дверних  отворів; 

заміна дерев’яних конструкцій горищного покриття; 

заміна покриття горища; 

заміна існуючих дерев’яних вікон на енергозберігаючі 

металопластикові вікна; 

заміна існуючих дерев’яних дверей внутрішніх та зовнішніх на  

металопластикові та металеві; 

внутрішнє оздоблення приміщень згідно ДБН В.2.2-10-2001; 

зовнішнє улаштування фасадів; 

улаштування внутрішніх цегляних перегородок; 

перепланування приміщень і встановлення обладнання згідно 

ДБН В.2.2-10-2001; 

улаштування внутрішніх мереж водопостачання і каналізації; 

улаштування нових мереж опалення; 

реконструкція системи вентиляції; 

улаштування нових мереж електропостачання та освітлення; 

 обладнання АПС 

Очікувані результати: Повне відновлення будівлі 

Ключові заходи 

проекту: 

Організація проведення реконструкції  будівлі інфекційного 

відділення  Світловодської ЦРЛ 
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Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 5707,7  5707,7 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ, МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 
Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Укомплектування закладів охорони здоров’я району медичним 

обладнанням для лікування та профілактики захворюваності 

серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, 

виявлення на ранніх стадіях онкологічних та стоматологічних 

захворювань у населення району. 

Цілі проекту: Створення належних умов обслуговування населення. 

Збереження центральної районної лікарні. Оновлення 

медичного обладнання. Покращено умови праці лікарів. 

Покращення кадрового забезпечення Залучення на території 

районну донорів міжнародної технічної допомоги. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Устинівський район 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

Населення району 13300 чоловік 

Стислий опис проекту: В наслідок реалізації проекту буде придбано нове обладнання. 

Населення району матиме змогу отримати вчасно 

кваліфіковану допомогу. Покращено умови праці лікарів. 

Очікувані результати: Створено умови для населення району отримувати якісну 

медичну допомогу 

Ключові заходи 

проекту: 

Придбання медичного обладнання 

Період здійснення: з січня 2016 по грудень 2017 рр. 

Орієнтована вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 500,0 600,0 1100,0 

Джерела фінансування: МТД, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Устинівська районна державна адміністрація  

(співфінансування) 

Міжнародний донор (співфінансування, реалізація) 

Інше: - 
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5.3. Проектні картки програми 3. Запровадження сучасних моделей  

та успішних практик управління   та формування інфраструктури 

 

Проектні картки напряму 3.А. Вдосконалення системи регіонального 

управління 

 
Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 10. Посилення міжгалузевої 

координації в процесі формування та реалізації регіональної 

політики 

Завдання: 3) створення системи електронної взаємодії щодо 

обміну інформацією між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади 

Назва проекту: Створення веб-порталу "Відкрита влада"  

(відкритий інформаційно-ресурсний центр області) 

Цілі проекту: Покращення поінформованості мешканців області. 

Удосконалення та спрощення системи зворотного зв’язку між 

владою та громадою. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Користувачі мережі Інтернет на території області 

Стислий опис проекту: Головною метою є розбудова дієвої інфраструктури 

електронного урядування та поліпшення за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії місцевих  

органів виконавчої влади з громадянами. 

Очікувані результати: задоволено громадян в отриманні будь-якої незабороненої 

законом інформації; 

спрощено систему зворотного зв’язку громади з владою,  

об’єднано громадян різного віку;  

надано консультативну допомогу у сфері послуг. 

Ключові заходи проекту: розробка та презентація веб-порталу; 

співпраця з місцевими органами виконавчої  влади та 

громадою області з метою якісного наповнення веб-порталу; 

створення команди обслуговування та постійного 

удосконалення проекту 

Період здійснення:  2015-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

100 150 150 400 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцеві бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Структурні підрозділи облдержадміністрації 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:  10. Посилення міжгалузевої 

координації в процесі формування та реалізації регіональної 

політики 

Завдання: 3) створення системи електронної взаємодії щодо 

обміну інформацією між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади 

Назва проекту: Програма інформатизації Кіровоградського регіону  

на 2015-2017 роки 

Цілі проекту: Визначити ступінь розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури і готовність територій регіону до участі в 

інформаційному світі, виявити та виправити вузькі місця в 

розвитку процесів інформатизації Кіровоградщини, оцінити 

ситуацію в області ІКТ з урахуванням порівняльних 

характеристик інших регіонів та потенційної взаємодії з ними. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Від реалізації проекту матимуть вигоду і населення 

Кіровоградщини, і комерційні структури і система управління 

регіоном. 

Стислий опис проекту: Головною метою Програми є побудова регіонального 

сегмента "Електронного Уряду" - "е-Кіровоградщина" як 

єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної 

системи міжвідомчої взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування області з громадянами та 

суб'єктами господарювання на основі активного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення 

європейських стандартів якості надання електронних 

адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для 

громадян та суб’єктів господарювання. 

Очікувані результати: вдосконалено інформаційно-комунікаційну інфраструктуру 

Кіровоградської області 

Ключові заходи проекту: Підвищення якості та доступності надання адміністративних 

послуг для громадян та суб’єктів господарювання, спрощення 

процедур та скорочення адміністративних витрат; 

забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої 

державної інформації, що має індивідуальну та суспільну 

значимість; 

підвищення якості адміністративних та управлінських 

процесів; 

забезпечення належного рівня інформаційної безпеки; 

впровадження в діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування типових організаційно-

технологічних рішень у сфері електронного урядування; 

забезпечення передачі електронних документів до державних 

архівів-музеїв, бібліотек, їх довгострокове зберігання 

підтримка в актуалізованому стані та надання доступу до них; 

інтеграція Кіровоградщини в світовий інформаційний 

простір.  

Період здійснення:  з 2015 року – до грудня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

280 2690 5750 8720 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, 
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міжнародні донори 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент інфраструктури та промисловості 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, 

органи місцевого самоврядування, комерційні структури, 

громадські організації та науковці (представники ВНЗ). 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 2. Підвищення якості державного 

управління регіональним розвитком 

Завдання: 4) вжиття заходів щодо вирішення питань, 

пов’язаних із соціальним захистом учасників АТО, членів 

сімей учасників АТО, які поранені чи загинули під час 

проведення антитерористичної операції шляхом затвердження 

і реалізації відповідної обласної цільової програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих, аналогічних міських і районних 

програм із передбаченням коштів у місцевих бюджетах на їх 

реалізацію; 

Назва проекту: Вивчення за місцем проживання потреб учасників 

антитерористичної операції та їх сімей 

Цілі проекту: Соціальна адаптація учасників АТО шляхом вивчення та 

задоволення їх потреб та потреб їх сімей 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5 тис. учасників АТО та членів їх сімей 

 

Стислий опис проекту: У рамках проекту планується: 

збір інформації про потреби демобілізованих учасників 

АТО та їх сімей (складання соцпаспортів потреб учасників 

АТО); 

здійснення виїздів до населених пунктів області з метою 

якісного та своєчасного надання допомоги демобілізованим 

учасникам АТО та членам їх сімей; 

моніторинг стану задоволення місцевими органами 

виконавчої влади  потреб учасників АТО та членів їх сімей; 

виготовлення буклетів для проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед зазначеної категорії осіб щодо 

гарантії захисту їх прав, отримання пільг, тощо. 

Очікувані результати: охоплено увагою всіх демобілізованих учасниківАТО та їх 

сім"ї; 

знято соціальну напругу та упереджено потрапляння 

сімей/осіб у категорію тих, що опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

Ключові заходи проекту: проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

збір інформації про потреби демобілізованих учасників АТО; 

організація надання допомоги демобілізованим учасникам 

АТО; 

моніторинг задоволення потреб демобілізованих учасників 

АТО та членів їх сімей. 

Період здійснення:  з липня 2015 року - до грудня 2017 року 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

15,0 20,0 25,0 60,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального 

захисту населення облдержадміністрації, головне управління 

Держгеокадастру в області, головне управління юстиції в 

області, обласний військовий комісаріат, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські благодійні 

та релігійні організації (за згодою)  

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 8. Децентралізація влади, 

реформування місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою 

Завдання: 5) забезпечення доступності та якості публічних 

послуг 

Назва проекту: Вдосконалення системи надання адміністративних послуг 

Цілі проекту: подальше реформування системи надання адміністративних 

послуг в області; 

підвищення якості, швидкості та прозорості надання 

адміністративних послуг; 

забезпечення чіткої взаємодії суб’єктів надання 

адміністративних послуг щодо збору та обробки необхідної 

документації для надання адміністративних послуг; 

посилення відповідальності посадових осіб центрів надання 

адміністративних послуг, суб’єктів надання адміністративних 

послуг за неналежне виконання своїх обов’язків та неякісне 

надання адміністративних послуг 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Суб'єкти звернення (фізичні особи, юридичні особи), які 

звертаються за отриманням адміністративних послуг.   

В області функціонує 21 районний та 4 міські (у містах 

обласного значення) центри надання адміністративних 

послуг. 

Ними надано: протягом 2014 року - понад 110 тисяч послуг; 

у січні – червні 2015 року – майже 84 тисячі послуг.   

Стислий опис проекту: У рамках проекту планується: 

забезпечення розвитку електронного подання документів для 

отримання адміністративних послуг та отримання витягів на 

підтвердження здійснення адміністративної послуги в 

електронному вигляді; 

впровадження суб’єктами надання адміністративних послуг 

системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом 

підключення до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців  з метою отримання відомостей з нього виключно 

в електронній формі; 

сприяння впровадженню електронного документообігу між 

суб’єктами, які задіяні в наданні адміністративних послуг; 
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забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до 

інформації щодо організації процедури отримання певної 

адміністративної послуги 

Очікувані результати: збільшено можливості отримання адміністративної послуги в 

електронному вигляді; 

скорочено грошові та часові витрати суб’єктів звернення на 

отримання адміністративної послуги 

зменшено перелік документів, що подаються для отримання 

адміністративних послуг; 

знижено корупційні  ризики у сфері надання 

адміністративних 

послуг; 

покращено емоційний клімат у центрах надання 

адміністративних послуг 

Ключові заходи проекту:  проведення навчальних заходів з підвищення кваліфікації 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та 

суб’єктів, які задіяні в процесі надання адміністративних 

послуг; 

здійснення моніторингу роботи центрів надання 

адміністративних послуг, суб’єктів надання адміністративних 

послуг; 

залучення ЗМІ для інформування громадян про 

адміністративні послуги та новини в системі 

адміністративних послуг 

Період здійснення:  з жовтня 2015 року  -  до грудня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

500 250 250 1000 

Джерела фінансування: Державний та місцеві бюджети, кошти проектів та програм 

МТД  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Районні державні адміністрації; 

міські ради міст обласного значення; 

структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які 

відповідно до повноважень надають адміністративні послуги 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 5. Удосконалення системи надання 

публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства.  

Завдання: 3) комп’ютеризація роботи місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, повний 

перехід до системи електронного документообігу; 

Назва проекту: Система електронного управління Кіровоградського району 

Цілі проекту: Покращення взаємодії органів місцевого самоврядування з 

мешканцями району. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій до 

процесів управління районної державної адміністрації. 

Забезпечення безперебійного функціонування та зв’язку із 

сільськими радами 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградський район  
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

37098 мешканців у 75  населених пунктах  району; 

60 депутатів  місцевих рад району; 

працівники органів місцевого самоврядування; 

працівники місцевих органів виконавчої влади.   .  

Стислий опис проекту: Мета проекту - створення максимально комфортних умов для 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян, ведення постійного діалогу влади з 

людьми та обміну інформацією між органами місцевого 

самоврядування району  і виконавчої влади. 

Комплексний розвиток області вимагає налагодженої 

внутрішньої взаємодії всіх підрозділів районної державної 

адміністрації та підтримання активної зовнішної комунікації з 

працівниками сільських рад за допомогою спеціалізованих 

інформаційно-комунікаційних систем і комплексів. З метою 

оптимізації робочих процесів пропонується створити систему 

електронного управління районом - спеціалізоване рішення для 

автоматизації діяльності районної державної адміністрації за 

новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями.  

Очікувані результати: Розширено коло та підвищено якість надання послуг населенню; 

підвищено рівень відкритості роботи органів місцевого 

самоврядування району та контроль громади за їх діями;           

забезпечено обслуговування оргтехніки; 

створено систему електронного управління Кіровоградсього 

району та організовано  взаємодію райдержадміністрації з 

сільськими радами; 

забезпечено спільну електронну обробку службової інформації у 

підрозділах райдержадміністрації; 

уніфіковано сайт райдержадміністрації, районної ради та 

структурних підрозділів райдержадміністрації 

Ключові заходи 

проекту: 

встановлення електронної мережі; 

розробка веб-сайту органів місцевого самоврядування 

Кіровоградського району, з виділенням окремої сторінки для 

кожної територіальної громади району; 

придбання комп'ютерної техніки, її установка та налагодження 

для проведення веб-конференцій і придбання програмного 

забезпечення та офісних меблів; 

обладнання кімнати для проведення он-лайн конференцій, нарад 

та навчань. 

Період здійснення:  з квітня 2015 року до січня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 Разом 

200 200  400 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети Кіровоградського району  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська районна рада, Кіровоградська 

райдержадміністрація 30 сільських рад району.  

Інше:  
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Номер та назва завдання Стратегічний пріоритет: 5. Удосконалення системи надання 

публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства. 

Завдання 1) гарантування порядку, доступності, строків, 

єдиних вимог щодо стандартів надання публічних послуг для 

всіх жителів регіону (у т. ч. для жителів сільських та 

віддалених територій); 

Назва проекту Організація діяльності Центру національних культур 

Кіровоградської області 

Цілі проекту Задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб 

представників різних національностей. Підтримка, активізація 

та покращення діяльності національно-культурних 

організацій з метою збереження їх мовної, культурної та 

історичної спадщини 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

національно-культурні організації області 

Стислий опис проекту Проект передбачає: 

забезпечення національно-культурних товариств 

приміщеннями на пільгових засадах; 

створення Центру культур національних спільнот області з 

метою створення належних умов для задоволення 

першочергових потреб національних меншин; 

 надання можливості представникам національних меншин 

вивчати рідні мови та вдосконалювати мовні компетенції 

дітей та дорослих. 

Очікувані результати створено умови для збереження національної самобутності та 

етнічної ідентичності представників національних меншин; 

забезпечено умови для їх органічної інтеграції в українське 

суспільство; 

забезпечено етнокультурні потреби національних меншин 

Ключові заходи проекту пошук приміщень, придатних  для розміщення національно-

культурних товариств; 

проведення роботи із місцевими органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування стосовно отримання 

національно-культурними товариствами в оренду приміщень 

на прийнятних умовах; 

 укладання договорів оренди приміщень; 

створення належних умов для задоволення першочергових 

потреб національних меншин. 

Період здійснення з  вересня 2015 року - до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом: 

50 95 - 145 

Джерела фінансування Місцеві  бюджети, кошти із інших джерел 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Управління комунікацій з громадськістю, департамент 

культури, туризму та культурної спадщини, департамент 

освіти і науки облдержадміністрації, рада представників 

національно-культурних товариств області при 

облдержадміністрації 

Інше  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Удосконалення системи надання 

публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства.  

Завдання: 6) забезпечення відкритості публічного врядування 

та налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з 

громадськістю щодо звернень жителів області та громадських 

організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого 

(регіонального) розвитку; 

Назва проекту: «Електронна карта звернень громадян» 

Цілі проекту: розвиток системи електронного врядування; 

комп’ютеризація роботи місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування; 

забезпечення відкритості публічного врядування та 

налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з 

громадськістю щодо звернень жителів області та громадських 

організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого 

(регіонального) розвитку 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення  та органи влади Кіровоградської області  

Стислий опис проекту: Проект передбачає створення окремого сайту/мобільного 

додатку по зверненнях громадян на базі обласного контактного 

центру. 

Подані заявки відображаються на карті.  

Користувачі: 

 помітивши проблему, мають можливість повідомити про неї 

безпосередньо з місця події. Достатнього зайти на сайт “Карта 

звернень громадян” та миттєво відправити повідомлення, яке 

одразу з'явиться на карті; 

 матимуть можливість додавати фотокартки та коментарі, 

пропонувати рішення для вирішення проблеми; 

в автоматичному режимі отримують інформацію про хід 

вирішення свого звернення по електронній пошті. 

Адміністратор системи отримує повідомлення та шукає шляхи 

вирішення проблеми. Одночасно користувач отримує лист на 

електронну пошту про те, що його питання перебуває у стані 

вирішення.  

Як тільки проблему вирішено, користувач отримує відповідне 

повідомлення.  

Кожен випадок докладно викладено на окремій сторінці, де є 

можливість коментувати, додавати позитивний голос і 

роздрукувати дану інформацію.  

Очікувані результати: вирішено частину проблем, які турбують громадян; 

створено умови для безпосереднього електронного спілкування 

з громадянами; 

вдосконалено відносини між органами влади та громадянами; 

спрощено процедури подання звернення та отримання 

відповіді про результати розгляду; 

надано можливість відправляти звернення з мобільних 



261 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

пристроїв; 

підвищено прозорість процедури розгляду звернень; 

зменшення обсяг «паперової роботи»; 

Ключові заходи 

проекту: 

розробка сайту/мобільного додатку; 

презентація потенціалу сайту/мобільного додатку широкому 

колу громадськості і населення; 

налагодження прийому звернень від громадян із 

використанням сайту/мобільного додатку; 

 моніторинг стану розгляду звернень громадян та стану їх 

вирішення. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до  червня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

- - - - 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне 

партнерство, бізнес, міжнародний донор 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, 

міськвиконкоми, органи місцевого самоврядування,  

Будь-які зацікавлені організації та активісти  

Інше  Міжнародні організації можуть бути залучені у ролі 

партнерства. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 10. Посилення міжгалузевої 

координації в процесі формування та реалізації регіональної 

політики 

Назва проекту Агенція регіонального розвитку 

Цілі проекту Створення регіональної структури, що сприятиме організації 

регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, 

громад та їх інфраструктури, залучення коштів у регіональний 

розвиток 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області 

Стислий опис проекту Проект передбачає створення неприбуткової установи (агенції)   

для сприяння, організації та координації діяльності у сфері 

регіонального розвитку. Засновниками агенції можуть бути 

Кіровоградська обласна рада, Кіровоградська обласна державна 

адміністрація, торгово-промислова палата, банки, установи та 

організації області, інші зацікавлені сторони. Засновники 

визначають основні функції Агенції, завдання, порядок 

фінансування. Необхідно підготувати статутні документи, 

визначити організаційну структуру, місце розташування Агенції, 

підібрати персонал та сформувати матеріально-технічну базу 

для виконання покладених на Агенцію функцій 

Очікувані результати Визначено основні функції Агенції, обсяги та джерела 

фінансування; 

Зареєстровано Агенцію; 

Сформовано План діяльності на 2016-2017 рр.; 

Підготовлено персонал Агенції, підібрано приміщення, 

оснащення Агенції необхідним обладнанням, оргтехнікою 
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Ключові заходи проекту Створення організаційної структури для підтримки 

впровадження та моніторингу Стратегії і забезпечення їх 

роботи. 

Загальна координація впровадження проектів Плану реалізації 

Стратегії розвитку регіону, моніторингу та актуалізації 

Стратегії. 

Залучення позабюджетних (грантових) коштів для 

впровадження стратегічних проектів. 

Організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань щодо 

питань стратегічного планування, написання проектів із 

залученням представників міст та районів області. 

Забезпечення висвітлення роботи щодо реалізації Стратегії у 

ЗМІ. 

Період здійснення березень 2016 року – грудень 2017  року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 500 650 1150 

Джерела фінансування Обласний бюджет, міжнародні донори, інші зацікавлені сторони 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська 

обласна рада, торгово-промислова палата, бізнес-асоціації, 

громадські організації, навчальні заклади та наукові установи 

Інше  
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6. Каталог проектів, які опрацьовані під час формування Плану 

заходів із реалізації Стратегії-2020 

 

6.1. Проекти програми "1. Підвищення рівня ефективності 

використання економічного потенціалу області" 

 

Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області" 
 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Нарощування обсягів виробництва 

промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й 

зовнішніх ринках 

Завдання: 7) сприяння розширенню на законодавчому рівні 

можливостей задіяння потенціалу та механізму державного 

замовлення для стратегічно важливих для регіону підприємств, 

налагодження виробництва окремих видів продукції відповідно 

до потреб внутрішнього ринку. 

Назва проекту: Гіперзвуковий захист танку 

Цілі проекту: Підвищення ефективності впливу на протитанкові засоби 

ураження. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Підприємства машинобудування Кіровоградської області  

Стислий опис 

проекту: 

Проект передбачає: 

виготовлення деталей для гіперзвукового захисту танка від 

ураження різними видами снарядів, мін, встановлених в 

напрямку руху танка в радіусі до 100 метрів 

Очікувані результати:  налагоджено розробку і виробництво деталей для 

гіперзвукового захисту танків; 

збільшено обсяги виробництва промислової продукції; 

створено нові робочі місця 

Ключові заходи 

проекту: 

створення робочих технічних проектів варіантів виконання 

захисту танку; 

створення технологічних процесів виготовлення 

зачищувального інструменту; 

організація виробництва та випробовування деталей захисту 

танку; 

поставки деталей для гіперзвукового захисту танків замовникам; 

Період здійснення: з 2015 р. до грудня 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

1700,0 2700,0 1500,0 4900,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, інші джерела 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ підприємство "Інструмент", ВАТ НПО "Етал", ТОВ "ВАТ 

Олімп" інші. 

Інше:  - 
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Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання: 6) забезпечення організаційної та інформаційної 

підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів з 

розробки родовищ гранітів, піску та інших корисних копалин з 

метою забезпечення випереджального розвитку та реалізації 

потенціалу області у виробництві будівельних сумішей і 

матеріалів. 

Назва проекту Відновлення кар’єру по виробництву чарнокіту на базі 

Лебединського родовища 

Цілі проекту Відновлення виробництва на кар’єрі на базі Лебединського 

родовища  

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

с.Лебединка   Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Забезпечення 10 робочих місць, сплата податків до 

Лебединської сільської ради, спонсорська  допомога на 

соціально –економічний розвиток села 

Стислий опис проекту Відновлення роботи кар’єру по виробництву каменю чарнокіту. 

Готовність проекту 80%. 

Очікувані результати 

 

Створено нові  робочі місця. 

Забезпечено утримання доріг комунальної власності, сплату 

податків усіх рівнів, відрахування до ПФУ, надання допомоги  

соціальній сфері, участь у приватно–державному партнерстві 

Ключові заходи 

проекту 

Відновлення виробництва. Створення умов для розширення 

сфери застосування праці у сільській місцевості, підвищення 

рівня доходів на селі, якості проживання 

Період здійснення: 01.2016 -12.2017 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

 - 1000,0 1000,0 2000,0 

Джерела фінансування  Власні кошти, спонсорськв кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 Потенційний інвестор 

Інше - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання: 5) здійснення заходів щодо розширення ринків 

збуту буровугільної продукції, в т. ч. поширення використання 

бурого вугілля у діючих теплоелектростанціях та 

теплоелектроцентралях із застосуванням інноваційних 

технологій 

Назва проекту: Видобуток вугілля на розрізі ―Костянтинівський‖ 

Цілі проекту: Забезпечення вугіллям підприємств, організацій, установ та 

приватних осіб 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Територія м. Олександрія та Олександрійський район 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

На період будівництва до 2000 робочих місць, на період 

експлуатації 800 робочих місць 

Стислий опис проекту: Відновлення та запуск розрізу "Костянтинівський" та 
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добування  1500 тисячі тон вугілля в рік 

Очікувані результати: Створено підприємство ―Інвертекс–Олександрія‖ для 

відновлення розрізу ―Костянтинівський‖ 

Ключові заходи 

проекту: 

Визначення  власника, продаж  на торгах майна  державного 

підприємства ―Трест ―Олександріярозрізобуд‖ 

Період здійснення: 2015-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

500 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 2 500 000,0 

Джерела фінансування: Міжнародний донор 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Всі бажаючі на виконання  певних видів робіт, 

Кіровоградський центр з інвестицій та розвитку 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання 3) сприяння будівництву заводу з виробництва 

ядерного палива 

Назва проекту: Будівництво заводу з виробництва ядерного палива 

Цілі проекту: Створення нових робочих місць; 

додаткові надходження до бюджетів різних рівнів; 

розвиток соціальної інфраструктури 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Маловисківський район, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

44,0 тис. осіб жителі Маловисківського району, 980,1 тис.осіб 

населення області 

Стислий опис проекту: Будівництво заводу з виробництва ядерного палива, 

виробництво ядерного палива 

Очікувані результати: Створено 377 нових робочих місць. 

Збільшено надходження до бюджетів різних рівнів. 

Забезпечено розвиток соціальної інфраструктури. 

 Ключові заходи 

проекту: 

Здійснення будівництва промислових потужностей заводу з 

виробництва ядерного палива 

Період здійснення: з серпня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

510608,0 510608,0 510608,0 1531824,0 

Джерела фінансування: державний бюджет; інвестиції 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ДК "Ядерне паливо", Маловисківська районна державна 

адміністрація, Смолінська селищна рада 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання: 6) забезпечення організаційної та інформаційної 
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підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів з 

розробки родовищ гранітів, піску та інших корисних копалин з 

метою забезпечення випереджального розвитку та реалізації 

потенціалу області у виробництві будівельних сумішей і 

матеріалів. 

Назва проекту: Розробка родовищ корисних копалин пегматиту в 

с.Лозуватка та граніту в с.Нечаївка Компаніївського 

району 

Цілі проекту: Ефективне використання мінерально-сировинної бази району, 

збільшення обсягів виробництва промислової продукції, 

створення нових робочих місць   

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Компаніївський район, Кіровоградська область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Компаніївського району 

Стислий опис проекту: Промисловий видобуток пегматиту та території  Лозуватського 

родовища керамічних пегматитів ТОВ „Георесурс‖ та 

облицювального граніту на території Нечаївського родивища 

граніту ТОВ "Укрполганіт" 

Очікувані результати: Забезпечено створення 50 нових робочих місць, збільшення 

обсягів виробництва промислової продукції  

Ключові заходи 

проекту: 

Отримання дозвільних документів для промислового 

видобутку пегматитів Лозуватського родовища керамічних 

пегматитів 

Пошук інвестора для розробки Нечаївського родовища 

облицювального граніту 

Період здійснення: 2016 – 2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 500,0 1500,0 2000,0 

Джерела фінансування: Кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 ТОВ „Георесурс‖, органи місцевого самоврядування району  

Інше:   

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 2.Підвищення ефективності 

використання мінірально-сировинної бази області. 

Завдання: 6. забезпечення організаційної та інформаційної 

підтримки реалізації існуючих інвестиційних проектів з 

розробки родовищ гранітів, піску та інших корисних копалин з 

метою забезпечення випереджального розвитку та реалізації 

потенціалу області у виробництві будівельних сумішей і 

матеріалів. 

Назва проекту Комплексне еколого-гідроекологічне вивчення і оцінка 

ситуації в гірничодобувних районах 

Цілі проекту Організація системи спостережень за станом довкілля 

(моніторинг) у місцях використання надр. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість громада Кіровоградської області -980,1 тис.осіб. 
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отримувачів вигоди 

Стислий опис проекту Комплексне еколого-гідроекологічне вивчення і оцінка ситуації 

в регіоні, централізована обробка інформації спеціалізованими 

організаціями (геологічними або іншими) з визначенням 

динаміки змін стану довкілля, факторів і осередків 

техногенного впливу та розроблення пропозицій за їх 

наслідками. 

Очікувані результати Поліпшено  екологічне становище регіону. 

Ключові заходи 

проекту  

Загальне оздоровлення екологічного становища 

гірничодобувних районів з відновленням стійких екосистем 

(зон природно-заповідного фонду, лісонасаджень, водойм, 

лісозахисних смуг, пасовищ, тощо) 

Проведення екологічного аудиту. 

Тампонаж або консервація недіючих свердловин. 

Період здійснення з вересня 2015 року – до листопада 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

1200,0 2400,0 1200,0 4800,0 

Джерела фінансування Інші джерела 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Спеціалізовані геологічні організації НАК "Надра України" 

Інше Увагу необхідно приділити при виконанні робіт по еколого-

гідрогеологічного вивченню підземним водам, де здійснюється  

закриття вугледобувних об’єктів 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет: 2. Підвищення ефективності 

використання мінерально-сировинної бази області 

Завдання: 4) з метою максимального заміщення використання 

природного газу для енерго-і теплопостачання Кіровоградської 

області сприяння відновленню вуглевидобутку та подальшому 

розвитку використання потенціалу буровугільної галузі області, 

зокрема з використанням сучасних інноваційних технологій 

5) здійснення заходів щодо розширення ринків збуту 

буровугільної продукції, в т.ч. поширення використання бурого 

вугілля у діючих теплоелектростанціях та 

теплоелектроцентралях із застосуванням інноваційних 

технологій 

Назва проекту Створення кластеру на базі Олександрійського 

буровугільного комплексу   

Цілі проекту сприяння відновленню вуглевидобутку та подальшому розвитку 

використання потенціалу буровугільної галузі області 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

м.Олександрія, Олександрійський, Новомиргородський райони  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

громада м.Олександрії, Олександрійського, 

Новомиргородського районів  

Стислий опис 

проекту 

Кіровоградська область має всі необхідні передумови для 

розвитку буровугільної галузі, а саме: наявність перспективної 

сировинної бази (балансові запаси бурого вугілля складають 

750,6 млн. тонн), необхідні трудові ресурси та, найголовніше, є 

потенційні інвестори, які мають наміри інвестувати у цю галузь. 
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Очікувані результати сприяння відновленню вуглевидобутку; 

створення нових робочих місць; 

використання бурого вугілля для теплозабезпечення 

м.Олександрії; 

розвиток хімічної промисловості (виробництво гірського воску, 

синтетичного палива тощо); 

зменшення соціальної напруги 

 

Ключові заходи 

проекту 

Здійснення заходів щодо пошуку інвесторів; 

використання сучасних інноваційних технологій 

Період здійснення з листопада 2015 року – до листопада 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 200,0 200,0 600,0 

Джерела 

фінансування 

Інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

обласна державна адміністрація;Олександрійська міська рада; 

Олександрійська районна рада; Новомиргородська районна рада 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Підвищення 

конкурентоспроможності харчової промисловості, розвиток 

коопераційних зв’язків та мережевого співробітництва в галузі. 

Завдання: 1) сприяння запровадженню новітніх технологій, 

участі підприємств харчової промисловості в реалізації 

загальнодержавних програм, проектів та оновлення матеріально-

технічної бази підприємств 

Назва проекту: Заміна застарілого обладнання млина 

Цілі проекту: Збільшення виробництва та переробки зернових та реалізації 

борошна, висівок, кормових відходів. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Компаніївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Сільськогосподарські підприємства та місцеві жителі 

Компаніївського району 

Стислий опис 

проекту: 

На даний час у млині використовується обладнання. Це 

негативно впливає на якість борошна, обсяг  його виходу у 

процесі переробки зерна, витрачається багато часу на його 

обслуговування тощо.   

Завдяки заміні застарілого обладнання на сучасне жителі 

Компаніївського району матимуть можливість отримати якісне 

борошно, різні види круп, висівки, кормові відходи. 

Очікувані 

результати: 

Збільшено виробництво та переробку зернових культур; 

збільшено обсяг виробництва і реалізації борошна, висівок, 

кормових відходів; 

підвищено якість продукції; 

знижено собівартість виробництва продукції. 

Ключові заходи 

проекту: 

Оцінювання потреб у засобах виробництва та технічній допомозі; 

визначення недоліків поточного рівня спроможності та наявних 

засобів виробництва; 
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закупівля обладнання для виробництва, переробки та зберігання 

агропродукції; 

установка обладнання та підготовка до запуску. 

Період здійснення: з січня 2017 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 500,0 500,0 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти підприємства 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільськогосподарське підприємство ВСК "Колос" 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 4. Розбудова інвестиційного потенціалу 

у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів 

Завдання: 4) сприяння створенню на території області 

індустріальних парків з метою залучення передових технологій, а 

також розвитку сучасної виробничої і ринкової інфраструктур и 

області 

Назва проекту Розроблення ТЕО створення індустріальних (промислових) 

парків  Кіровоградщини  

Цілі проекту Визначення найперспективніших місць розташування 

індустріальних парків; 

підготовка техніко-економічних обґрунтувань із створення 

індустріальних парків; 

створення інфраструктурного середовища для розвитку 

інноваційних продуктів;  

проведення широкої рекламної кампанії щодо залучення 

інвесторів до створення індустріальних парків; 

стимулювання розвитку місцевої економіки 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

м.Кіровоград, м.Олександрія, м.Світловодськ , Кіровоградська 

область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

близько 3,0 тис. працівників новостворених підприємств у 

результаті реалізації інвестиційних проектів на території 

індустріального парку та промислових зон 

Стислий опис 

проекту 

Метою створення індустріальних (промислових) парків є 

формування механізмів ефективного задоволення попиту 

інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об'єктів 

промисловості, логістики та супутнього сервісу.  

Проектом передбачено відібрати найбільш перспективні ділянки, 

підготувати комплект документів та розробити техніко-

економічні обґрунтування з будівництва індустріальних парків на 

території Кіровоградської області, які відповідатимуть 

очікуванням потенційних інвесторів.  

Відповідна документація має бути розроблена з врахуванням 

існуючих напрацювань, потенційних можливостей територій та  

відповідати Закону України "Про індустріальні парки". 

Очікувані результати Створено та офіційно зареєстровано  індустріальний парк на 

території Кіровоградської області;  

підвищено загальний  рівень  соціально-економічного розвитку  
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Ключові заходи 

проекту 

Відбір земельних ділянок; 

Розробка генерального плану забудови земельної ділянки; 

Проектування індустріальних парків; 

розповсюдження інформації про індустріальні парки серед 

потенційних інвесторів; 

пошук керуючих компаній; 

наповнення індустріальних парків 

Період здійснення з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 300,0 300,0 800,0 

Джерела 

фінансування 

Співфінансування з боку міжнародних організацій; 

за рахунок коштів інвесторів;  

фінансування проекту із бюджетів різних рівнів (кредити, 

компенсація частини відсоткової ставки по кредитах і у вигляді 

безповоротної допомоги по цільових програмах тощо)  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

обласна державна адміністрація; ДБУ "Кіровоградський 

регіональний центр з інвестицій та розвитку";керуючі компанії; 

інші інвестори. 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічної продукції машинобудування, 

приладобудування та харчової промисловості.  

Завдання:8) забезпечення підтримки та розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та 

навчання протягом життя; 

Назва проекту: Створення у промислових містах Кіровоградської  області 

Центрів технічної творчості для дорослих людей, які мають 

хист до технічної творчості 

Цілі проекту: створення робочих місць; 

відродження бажання працювати на виробництві; 

створення нових підприємств. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область та інші регіони України. 

Стислий опис 

проекту: 

Створення Центрів технічної творчості для дорослих людей у 

Кіровоградській області сприятиме створенню зразків технічних 

розробок та подальшому використанні їх на виробництві. 

Очікувані результати: Діяльністю Центрів забезпечено сприяння не тільки створенню 

робочих місць, а й відродженню бажання працювати на 

виробництві, створенню нових підприємств.  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення робочих майстерень-центрів технічної творчості. 

Придбання/оренда приміщення та закупівля обладнання. 

Створення центів технічної творчості не лише у Кіровоградській 

області, а й по  всій Україні.  

Період здійснення:   

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 20,0 40,0 60,0 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет, спонсорська допомога 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

керівники підприємств;  депутати, журналісти 

громадяни 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічного продукції 

машинобудування, приладобудування та харчової  

промисловості. 

Завдання: 11) стимулювання промисловців до запровадження 

новітніх технологій та інновацій, сприяння розвитку 

новаторської і раціоналізаторської роботи у підприємствах; 

Назва проекту: Збірний буровий інструмент зміцнений зносостійкими 

матеріалами 

Цілі проекту: Заміна імпортного бурового інструменту, що закуповується за 

валюту. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Підприємства області, що використовують буровий інструмент: 

шахти, кар’єри, добувні підприємства та інше. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Всі підприємства області, що використовують та будуть 

виготовляти буровий інструмент. 

Стислий опис проекту: Пропонований проект оснований на використанні збірної 

конструкції бурових інструментів при виготовленні яких 

використовується наявний верстатний парк (універсальні 

верстати) підприємств області і не потребує великих 

капітальних вкладень в спеціалізоване устаткування. 

Використання зносостійких покриттів із регенерованих твердих 

сплавів також зменшує собівартість і залежність від імпортної 

сировини. 

Очікувані результати: Налагоджено розробку і виробництво бурових інструментів 

замість імпортного бурового інструменту, що закуповується за 

валюту. 

Створено нові робочі місця. 

Зменшено собівартість видобутку корисних копалин. 

Ключові заходи  

проекту: 

Дослідження потреби в бурових інструментах на підприємствах 

області і прилеглих регіонів; 

створення робочих технічних проектів варіантів виконання 

бурового інструменту; 

створення технологічних процесів виготовлення бурового 

інструменту; 

організація та підготовка виробництва комплектуючих і 

бурового інструменту в зборі; 

створення системи обслуговування і ремонту (технічний 

супровід) виготовленого бурового інструменту. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 900,0 500,0 1500,0 

Джерела фінансування: Можливе змішане фінансування етапів: обласний і місцеві 

бюджети, бізнес, державний бюджет і міжнародні інвестори. 

Ключові потенційні Реалізація проекту: ТОВ підприємство "Інструмент", ВАТ НПО 
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учасники реалізації 

проекту: 

"Етал", ТОВ "ВАТ Олімп" інші. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку 

виробництва високотехнологічного продукції 

машинобудування, приладобудування та харчової  

промисловості. 

Завдання: 11) стимулювання промисловців до запровадження 

новітніх технологій та інновацій, сприяння розвитку 

новаторської і раціоналізаторської роботи у підприємствах; 

Назва проекту: Зачищувальний інструмент, оснащений зносостійкими 

матеріалами 

Цілі проекту: Заміна імпортного зачищувального інструменту, що 

закуповується за валюту. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Підприємства області, що використовують зачищувальний 

інструмент для зачистки транспортерних стрічок, шин, 

бетонних виробів і наливних бетонних підлог та подібне. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Всі підприємства області, що використовують та будуть 

виготовляти зачищувальний інструмент 

Стислий опис проекту: Пропонований проект оснований на використанні 

регенерованої сировини, що збиратиметься на підприємствах 

області і України. Використання зносостійких матеріалів із 

регенерованих твердих сплавів та інших матеріалів також 

зменшує собівартість і залежність від імпортної сировини. 

Очікувані результати: Налагоджено розробку і виробництво зачищувальних 

інструментів замість імпортного інструменту, що 

закуповується за валюту. 

Створено нові робочі місця. 

Ключові заходи  

проекту: 

Дослідження потреби в зачищувальних інструментах на 

підприємствах області і прилеглих регіонів; 

створення робочих технічних проектів варіантів виконання 

зачищувального інструменту; 

створення технологічних процесів виготовлення 

зачищувального інструменту. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 900,0 200,0 1200,0 

Джерела фінансування: Обласний і місцеві бюджети, державний бюджет і міжнародні 

інвестори. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Реалізація проекту: ТОВ підприємство "Інструмент", ВАТ НПО 

"Етал", ТОВ "ВАТ Олімп" інші. 

Інше:  - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 3) розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-

інноваційних проектів, спрямованих на зменшення витрат 

паливно-енергетичних ресурсів і впровадження новітніх 

технологій 

 

 

 

Назва проекту: Побудова пілотної "зеленої" електростанції на основі над 

новітніх технологій. 

Цілі проекту: Зростання виробництва та споживання альтернативних і 

відновлюваних видів палива, зменшення техногенного 

навантаження на навколишнє середовище. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980,6 тис. осіб  

Стислий опис проекту: Запуск пілотної-(них) електростанції, на якій кожен суб’єкт 

господарювання області може переконатися в реальності та в 

доступності "зеленої енергетики". 

Принцип дії електростанції базується на підтверджених 

технологіях вітчизняних науковців. 

Усі комплектуючі, матеріали та роботи використовуються 

місцевого походження, що надає поштовх технологічному 

зростанню підприємств області. 

Очікувані результати: Забезпечено область стабільною електро- та тепловою 

енергією; 

знижена залежність від зовнішнього постачання енергоносіїв; 

збільшено надходжень  до бюджетів усіх рівнів; 

 активізовано роботу  промисловості області.  

створено додаткові робочі місця Ключові заходи 

проекту: 

Завершення науково-теоретичних та лабораторних  досліджень 

проектів та технологій. 

Створення робочої  групи з науковців та фахівців для 

впровадження  інноваційних технологій. 

Підготовка  плану  реалізації проекту.  

Створення діючої електростанції з високими показниками 

ефективності як в технічному так і в економічному плані. 

Період здійснення: 2015-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

450,0 350,0 350,0 1150,0 

Джерела фінансування: обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підприємство "Чисті енергетичні технології",  

промислові підприємства області, соціальні установи та 

заклади 

Інше: Даний проект має надзвичайну важливість для  розвитку 

області, її економічного та соціального зростання. 
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Номер і назва завдання 

 

 

Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 8) оптимізація структури регіонального 

енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу 

енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива, насамперед на об’єктах 

соціальної сфери  

Назва проекту: 

 

Встановлення котлів на альтернативних видах палива в 

дитячих садках м. Помічна, Добровеличківський район 

Цілі проекту: 

 

Встановлення котлів на альтернативних видах палива в 

дитячих садках м. Помічна, зменшення втрат тепла та витрат 

палива 

Територія , на яку 

проект матиме вплив 

м. Помічна Добровеличківський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

  1600 осіб. 

Стислий опис проекту Заміна котлів на кам’яному вугіллі на котли з використанням 

альтернативних видів палива 

Очікувані результати: Зменшення втрат тепла, економія бюджетних коштів 

Ключові заходи 

проекту 

Оснащення дитячих садків сучасними котлами 

Період здійснення З липня 2015 – по жовтень 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

600,0 300,0 300,0 1200,0 

Джерела фінансування Бюджет м. Помічна  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Пом ічнянська міська рада 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

 Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання:10) розроблення та реалізація проектів, спрямованих 

на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів і 

впровадження новітніх технологій; 

Назва проекту: 

 

Будівництво сонячної станції, Новоархангельський район 

Цілі проекту: Підвищення рівня ефективності і використання економічного 

потенціалу району, покращення соціально-економічну ситуацію 

на території району, створення нових робочих місць 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Новоархангельського району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

25,0 тис. населення 

Стислий опис проекту: 

 

Будівництво сонячної станції по виробництву електроенергії 

(виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення 

будівельно-монтажних робіт) 
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Очікувані результати: 

 

  Вироблення 10,0 М Вт  сонячної енергії, створення 10 робочих 

місць 

Ключові заходи проекту: 

 

 

 Проведення будівельно-монтажних робіт та організація процесу 

виробництва електроенергії з використанням сонячної енергії 

(―зеленої‖ енергетики) 

Період здійснення: 2016-2017 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 40000  40000 80000 

Джерела фінансування: 

 

Інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Торговицька сільська рада Новоархангельського району, 

інвестори 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 10) розроблення та реалізація проектів, спрямованих 

на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів і 

впровадження новітніх технологій 

Назва проекту:  Розробка  проектно-кошторисної документації  та 

будівництво  сонячної електростанції  потужністю 7МВт/год 

Цілі проекту:  Розвиток сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних  

джерел енергії та альтернативних видів  палива.  

Територія на яку 

проект матиме вплив:  

Селище Нове місто Кіровоград.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

 Мешканці селища Нового (8,6 тис. осіб).  

Стислий опис 

проекту:  

 Будівництво сонячної електростанції зможе вирішити питання 

гарантійного електрозабезпечення об’єктів водопостачання  та   

водовідведення  в селищі Новому. Виробництво електроенергії  

становитиме близько 35 млн.кВт*год/рік.  

Очікувані результати:   Створено  нове джерело  відновлювальної енергетики. 

Зменшено збитки підприємства  при наданні послуг з 

водопостачання та водовідведення. Зменшено тарифи  на дані 

послуги для населення.  

Ключові заходи 

проекту:  

 Підготовка проектно-кошторисної документації, експертизи 

проекту, розробка бізнес – плану розробка ТЕО. 

Період здійснення:  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.  

2015 2016 2017 Разом 

- 291600,0 - 291600,0 

Джерела 

фінансування:  

 Інвестиційні кошти міжнародних інституцій 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

 Кіровоградська міська рада, міжнародні  інвестори, КП 

"Теплоенергетик" 

Інше:  - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 8) оптимізація структури регіонального енергетичного 

балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, 

отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, насамперед на об’єктах соціальної сфери  

Назва проекту: Реконструкція котельні для заміщення споживання 

природного газу Світловодського акушерсько-гінекологічного 

відділення Світловодської ЦРЛ, вул.Леніна,110, 

м.Світловодськ 

Цілі проекту: Заміщення споживання природного газу на альтернативні види 

палива 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей мешканців м.Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається зниження енергоємності виробництва 

теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її 

транспортування та постачання за рахунок заміни і модернізації 

котлів, оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів, 

зокрема збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних 

джерел енергії за рахунок, використання біопалива для 

вироблення теплової, електричної, переоснащення котелень з 

метою переведення на тверде паливо 

Очікувані результати: Зменшено обсяги використання природного газу  

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення реконструкції існуючої котельні під тверде паливо 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 725,778 - 725,778  

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський міськвиконком, підприємство-підрядник 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту (у цінах 

2014р) на момент виконання 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 3) розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-

інноваційних  проектів, спрямованих на зменшення витрат 

паливно-енергетичних ресурсів і впровадження новітніх 

технологій 

Назва проекту Створення європейської моделі кластеру тепло - 

енергозабезпечення Кіровоградської області 

Цілі проекту забезпечення    споживачів теплової та електричної енергії 

наданням доступних та якісних послуг з тепло - 
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енергопостачання 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області - 980,1 тис.осіб 

 

Стислий опис 

проекту 

Проведення комплексного аудиту тепло -, енергозабезпечення 

територій; 

Оцінка ресурсного потенціалу тепло -, енергозабезпечення 

територій; 

Розроблення проектів з тепло -, енергозабезпечення територій; 

Розроблення та впровадження інформаційних, організаційних, 

фінансових інструментів та механізмів реалізації проектів з 

тепло-, енергозабезпечення територій; 

Забезпечення ефективного управління впровадженням проектів з 

тепло -, енергозабезпечення територій. 

Очікувані результати скорочено споживання газу – 27%; 

зменшено витрати на опалення будівель – 40%; 

зменшено енергетичну складову у собівартості продукції – 20%; 

зменшено вартість послуг з тепло - енергопостачання для 

споживачів – 50%; 

економія електроенергії –23 %; 

забезпечено конкурентне середовище щодо надання послуг з 

тепло - енергозабезпечення. 

Ключові заходи 

проекту 

Проведення комплексного аудиту тепло -, енергозабезпечення 

територій; 

Оцінка ресурсного потенціалу тепло -, енергозабезпечення 

територій; 

Розроблення проектів з тепло -, енергозабезпечення територій; 

Розроблення та впровадження інформаційних, організаційних, 

фінансових інструментів та механізмів реалізації проектів з 

тепло-, енергозабезпечення територій; 

Забезпечення ефективного управління впровадженням проектів з 

тепло -, енергозабезпечення територій. 

Період здійснення з червня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

Джерела 

фінансування 

Співфінансування з боку міжнародних організацій; 

за рахунок коштів інвесторів;  

фінансування проекту із бюджетів різних рівнів (кредити, 

компенсація частини відсоткової ставки по кредитах і у вигляді 

безповоротної допомоги по цільових програмах тощо)  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

обласна державна адміністрація; міські, селищні та сільські ради 

ТОВ "ЕСКО ГАРАНТ"; 

Інститут інтелектуальних інвестицій;  

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України 

інше - 
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Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 4) поширення практики проведення виставок-ярмарків 

енергозберігаючого обладнання і технологій; 

Назва проекту Організація семінарів, "круглих столів", виставок-ярмарків 

енергозберігаючого обладнання і технологій 

Цілі проекту Підвищення культури енергозбереження  

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області -980,1 тис.осіб 

 

Стислий опис 

проекту 

Проведення семінарів, "круглих столів", виставок-ярмарків із 

залученням фахівців у галузі енергозбереження з метою 

висвітлення питань з енергоефективності та енергозбереження, 

зокрема: 

про  Європейську ініціативу "Угода мерів"; 

про  розробку плану дій сталого Енергетичного Розвитку (SEAP); 

про енергетичний менеджмент та моніторинг в муніципалітетах; 

про енергетичний менеджмент у житлових будинках; 

про енергоефективні заходи в  громадських  будинках; 

про енергоефективні заходи у житловому секторі; 

про фінансове забезпечення енергоефективних заходів; 

про міжнародний досвід використання ЕСКО-механізму для 

впровадження проектів з енергоефективності; 

про фінансування енергоефективних проектів за рахунок 

безповоротних (грантових) коштів. 

Очікувані результати Забезпечено культивування у мешканцях області необхідності 

всебічної економії енергоносіїв, 

зменшено споживання природного газу у бюджетних закладах 

Ключові заходи 

проекту 

організація семінарів, "круглих столів", виставок-ярмарків 

енергозберігаючого обладнання і технологій 

Період здійснення з липня 2015 року – до серпня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

10,0 20,0 30,0 60,0 

Джерела 

фінансування 

Міжнародна допомога; кошти інвесторів;  

Бюджети різних рівнів (кредити, компенсація частини відсоткової 

ставки по кредитах і у вигляді безповоротної допомоги по 

цільових програмах тощо)  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, 

міські ради, енергосервісні компанії  

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 3) розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-

інноваційних  проектів, спрямованих на зменшення витрат 
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паливно-енергетичних ресурсів і впровадження новітніх 

технологій 

Назва проекту Реконструкція вуличного освітлення та забезпечення  

економного освітлення об'єктів соціальної сфери з 

використанням енергії сонця, а також енергозаощадних 

технологій  

Цілі проекту Використання прогресивних енергозберігаючих технологій у 

вуличному освітленні та в освітленні приміщень комплексу 

житлово-комунального господарства, будівель бюджетної та 

комерційної сфери; 

використання можливостей ПАТ "Науково-виробниче 

підприємство "Радій"  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області (980,1 тис.осіб) 

 

Стислий опис 

проекту 

Заміна морально застарілих та фізично зношених приладів 

вуличного освітлення, освітлення в житлово-комунальному 

секторі, в будівлях закладів освіти, охорони здоров'я, культури, 

соціальної сфери на нові економічнї в споживанні електричної 

енергії світильники, які виготовлені за новими світовими 

технологіями з відмінною світлопередачею та відсутністю 

негативного впливу на здоров'я людини. 

Обладнання дозволяє економити електричну енергію від 2 до 8 

разів в порівнянні з класичними світильниками. При цьому не 

тільки досягається значна економія електроенергіі, а й 

забезпечуються санітарні норми перебування людей. 

Очікувані 

результати 

Скорочення споживання електроенергії у 2-8 разів; 

відсутність стробоскопічного ефекту; 

збереження зору, здоров'я людини; 

автоматичне забезпечення нормативної освітленості на робочій 

поверхні в залежності від зовнішньої освітлювальності. 

Ключові заходи 

проекту 

Розробка проектної документації, підготовка кваліфікованих 

спеціалістів з монтажних  та пусконалагоджувальних робіт 

Період здійснення з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 500,0 500,0 1200,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 

співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, районні, 

селищні та сільські ради, приватні компанії, комунальні 

підприємства, інвестиційні міжнародні фонди, проектні 

організації, підприємства для виконання монтажних робіт, 

експлуатаційні організації. 

Інше  
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Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання:6) стимулювання переходу та популяризація заходів 

щодо використання альтернативних видів палива, налагодження 

співробітництва між місцевими виробниками такого палива та 

споживачами області; 

Назва проекту Вирощування енергетичних посадок та виробництво 

паливних брикетів 

Цілі проекту Створення енергетичної бази, незалежної від вичерпування 

природних ресурсів  та постійного дорожчання паливно-

енергетичних ресурсів  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області 

 

Стислий опис 

проекту 

Подорожчання та нестача енергоресурсів стимулює вжиття 

заходів з використання альтернативних видів палива. 

У Кіровоградській області існують можливості використання 

непридатних та занедбаних земель для виробництва 

альтернативного відновного біопалива. Відновним біопаливом 

можуть бути енергетичні рослини – міскантус (різновид очерету), 

енергетична верба та інші рослини. 

Виготовлене  біопаливо постачатиметься в міста/селища для 

опалення установ комунальної та бюджетної сфер. 

Завдяки здатності рослини Miscanthus Giganteus  відновлювати 

ґрунти, очищати їх від пестицидів, гербіцидів, радіонуклідів та 

радіаційного забруднення (дослідженнями доведено, що 

відновлюються навіть ґрунти забруднені аварією на ЧАЕС) буде 

відновлено значну кількість непридатних та занедбаних земель. 

Очікувані 

результати 
Зменшення споживання природного газу  

Ключові заходи 

проекту 

Пошук придатних ділянок; 

залучення інвесторів;  

придбання обладнання для заготівлі твердого палива; 

придбання посадкового матеріалу та здійснення посадки 

енергетичних рослин; 

проведення робіт з вирощування енергетичної верби, догляд за 

нею, збір урожаю; 

переробка щепи на брикети, які будуть використані для 

виробництва теплової енергії; 

переобладнання котелень міст/селищ на твердопаливні; 

налагодження виробництва відновного біопалива 

Період здійснення з вересня 2015 року – до листопаду 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 2000,0 1000,0 15000,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 
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співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, районні, 

селищні та сільські ради, приватні компанії, комунальні 

підприємства, інвестиційні міжнародні фонди 

інше - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 8) оптимізація структури регіонального енергетичного 

балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, 

отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, насамперед на об’єктах соціальної сфери 

Назва проекту Виконання пріоритетних заходів з переведення  газових 

котелень на альтернативні види палива по Кіровоградській 

області  відповідно до Програми енергозбереження 

Кіровоградської області  

Цілі проекту Зменшення споживання електроенергії та природного газу; 

енергетична незалежність від постачання природного газу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області -980,1 тис.осіб 

 

Стислий опис 

проекту 

Переведення газових котелень на альтернативні види палива по 

Кіровоградській області, зокрема на соціальних об’єктах 

бюджетної сфери 

Очікувані 

результати 

Встановлено твердопаливні котли, що працюють на 

альтернативних видах палива. 

Проведено реконструкцію  існуючих газових котелень під 

твердопаливні котли. 

Ключові заходи 

проекту 

Розроблення проектно-кошторисної документації; 

проведення державної експертизи 

отримання фінансування  

Період здійснення з липня 2015 року – до вересня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 1000,0 1000,0 2500,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 

співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, селищні 

та сільські ради, приватні компанії, комунальні підприємства, 

інвестиційні міжнародні фонди, проектні організації, 

підприємства для виконання монтажних робіт, експлуатаційні 

організації. 

Інше  
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Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, 

модернізація виробничих потужностей, запровадження 

енергоефективних технологій 

Назва проекту Проведення санації, термомодернізації  будівель  

Цілі проекту зменшення споживання електроенергії та природного газу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області (980,1 тис.осіб) 

 

Стислий опис 

проекту 

Проведення санації, термомодернізації будівель, зокрема у 

закладах соціальної, бюджетної та комунальної сферах 

Очікувані 

результати 

Зменшено споживання електроенергії та природного газу на 10-

20% 

Ключові заходи 

проекту 

Розроблення проектно-кошторисної документації; 

отримання фінансування, проведення робіт 

Період здійснення з липня 2015 року –до  вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 1000,0 1000,0 2500,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 

співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, селищні 

та сільські ради, приватні компанії, комунальні підприємства, 

інвестиційні міжнародні фонди, проектні організації, 

підприємства для виконання монтажних робіт, експлуатаційні 

організації. 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 9) проведення аналізу ефективності енергоспоживання 

та резервів енергозбереження; 

Назва проекту Створення енергетичних паспортів територій  

Цілі проекту визначення можливостей та потреб територій у споживані 

паливно-енергетичних ресурсів, першочерговості реалізації 

енергоефективних проектів, а також фінансових механізмів їх 

реалізації, зокрема у житлово-комунальній та бюджетній сферах 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

жителі Кіровоградської області (980,1 тис.осіб) 
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отримувачів вигоди 

Стислий опис 

проекту 

Розробити енергетичні паспорти районів та міст обласного 

значення 

Очікувані 

результати 

Підвищено ефективність  впровадження енергоефективних 

заходів  

Ключові заходи 

проекту 

Розробка енергетичних паспортів районів та міст обласного 

значення дасть можливість: 

визначити необхідність та першочерговість реалізації 

енергоефективних проектів; 

визначити механізм зменшення споживання паливно-

енергетичних ресурсів; 

впровадження політики сталого енергетичного розвитку; 

підвищити спроможність територій управляти споживанням 

паливно-енергетичних ресурсів на підпорядкованій території; 

залучення зовнішніх інвестицій та міжнародної технічної 

допомоги для реалізації енергоефективних проектів 

Період здійснення з серпня 2015 року – до вересня  2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 200,0 - 400,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 

співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, районні, 

селищні та сільські ради, приватні компанії, комунальні 

підприємства, інвестиційні міжнародні фонди 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 1) розроблення та реалізація проектів, спрямованих на 

зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів і впровадження 

новітніх технологій 

Назва проекту Організація конкурсу на кращий проект з енергоефективності 

Цілі проекту Активізація впровадження енергоефективних проектів  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Проект матиме вплив на територію Кіровоградської області 

 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

жителі Кіровоградської області (980,1 тис.осіб) 

 

Стислий опис 

проекту 

Розробка умов конкурсу, оголошення конкурсу на кращий проект 

з енергоефективності; залучення учасників, проведення конкурсу, 

підведення підсумків 

Очікувані 

результати 

Забезпечено стимулювання населення до енергозаощадження 

Ключові заходи 

проекту 

Розробка умов конкурсу, оголошення конкурсу на кращий проект 

з енергоефективності; залучення учасників, проведення конкурсу, 

підведення підсумків 

Період здійснення з липня 2015 року – до вересня 2017 року 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

150,0 150,0 150,0 450,0 

Джерела 

фінансування 

державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети , 

публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, бізнес, 

співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, міські, районні, 

селищні та сільські ради, приватні компанії, комунальні 

підприємства, інвестиційні міжнародні фонди 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки".  

Завдання: 8) оптимізація структури регіонального 

енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу 

енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива, насамперед на об’єктах 

соціальної сфери 

Назва проекту: Виробництво паливних торфо-брикетів 

Цілі проекту: Створення енергетичної бази, незалежної від вичерпування 

природних ресурсів  та постійного дорожчання паливно-

енергетичних ресурсів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград та Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Бюджетні установи та освітні заклади міста 

Стислий опис 

проекту: 

Проведення робіт з виготовлення та збагачення торф’яних 

брикетів, які будуть використані для виробництва теплової 

енергії  для бюджетних та освітніх установ міста. 

Очікувані результати: Забезпечено зростання виробництва та споживання 

альтернативних і відновлюваних видів палива, зменшено 

техногенного навантаження на навколишнє середовище. Відмова 

від споживання дефіцитних природного газу та вугільного 

палива для бюджетних та освітніх установ міста. Створено 

власна енергетична сировинна база, незалежну від цінових 

коливань на ПЕР. 

Ключові заходи 

проекту: 

Оренда виробничих приміщень, закупівля техніки та сировини, 

необхідної для виготовлення та збагачення торфобрикетів, 

закупівля устаткування та обладнання для цеху з переробки 

сировини в брикети та їх збагачення . 

Період здійснення: з липня 2015року – до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 
2015 2016 2017 Разом 

55000,0 68000,0 44000,0 167000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, 

міжнародні донори, бізнесові партнери 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підприємства-постачальники торф’яної сировини та інші 

зацікавлені господарські структури 

Інше: Втілення проекту допоможе назавжди вирішити проблему 
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забезпечення енергетичною сировиною комунальних котелень 

міста та області 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Підвищення ефективності інноваційної 

діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва 

високотехнологічної продукції машинобудування, 

приладобудування та харчової промисловості. 

Завдання: 10) розвиток інноваційної культури шляхом 

популяризації провадження наукової, винахідницької та 

інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з 

урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності; 

Назва проекту: Створення науково-технічного центру для дослідження та 

впровадження новітніх технологій. 

Цілі проекту: Забезпечення Кіровоградської області інноваційними технологіями, 

створення матеріально-технічної бази для лабораторних та 

стендових випробувань.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

В результаті  дії технологічного центру відбувається: 

- залучення талановитої молоді до науково-технічного розвитку; 

- створюється технологічний інкубатор Кіровоградської області; 

- вигоду отримують як зацікавлені підприємства, так і соціальні 

об’єкти.  

 енергоносіїв  
Стислий опис проекту: Планується  оснащення   науково-технологічного центру 

необхідним обладнанням для  випробування і впровадження 

науково-дослідницьких проектів  членів  МАН України, які 

рецензовані провідними науковцями, та перемогли на Міжнародних 

та Всеукраїнських конкурсах.  

А саме : 

- добування електроенергії з атмосфери; 

- добування теплової енергії; 

- добування теплової та електричної енергії з оточуючого 

середовища, та інші. 

Очікувані результати: Завершено науково-теоретичні та лабораторні дослідження 

зазначених проектів та технологій. 

Створено робочу групу з науковців та фахівців для впровадження  

інноваційних технологій. 

Підготовлено план до реалізації проекту.. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створити лабораторію, обладнати стендові майданчики, придбати 

необхідне обладнання облаштувати  випробувальний полігон 

загальною площею 2320 м.кв.  

Період здійснення: з 2015 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

240,0 1400,0 350,0 1990,0 

Джерела 

фінансування: 

Джерела фінансування проекту: обласний бюджет, місцевий 

бюджет, державний бюджет. 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Залучаються науковці області, талановита молодь, створюється 

«точка росту» інноваційних технологій, відбувається піднесення 

науково-технічного потенціалу області.  

Інше: Даний проект має надзвичайну важливість для  розвитку області, її 

економічного та соціального зростання. 
 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема  

оновлення основних фондів, модернізація виробничих 

потужностей, запровадження енерго-ефективних технологій. 

Назва проекту: Виведення шкільних котелень з підвального та вбудованого 

приміщень Вільшанської ЗШ І-ІІІ ст.. 

Цілі проекту: Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом 

здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших 

заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енергоефективних 

технологій 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Вільшанська селищна рада 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

580 чоловік ( учні та педагогічні колективи шкіл) 

Стислий опис 

проекту: 

Будівництво окремо розташованої будівлі шкільної котельні дає 

змогу забезпечити додержання нормативно-правових актів з 

питань охорони праці щодо безпечної експлуатації котельного 

господарства. Прогнозована кількість учнів у 2015 р – 515,  

у 2017 – 509, у 2018 році – 514, у 2019 році – 521,  

у 2020 році – 526. 

Очікувані 

результати: 

Створено безпечні умови праці для працівників навчальних 

закладів та учнів 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

будівництво котелень 

Період здійснення: з січня 2017 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 1 300,0 1300,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 1 170,0 тис. грн, районний бюджет –  130,0 

тис грн співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА,    відділ освіти 

райдержадміністрації. 

Інше: Матеріали подані для розгляду пропозицій щодо фінансування із 

фонду регіонального розвитку. 
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Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних 

технологій. 

Назва проекту: Капітальний ремонт загально-освітньої школи I-III ступеня 

№2 по вул. Фестивальна, 2, в м. Гайворон (заміна віконних 

блоків). 

Цілі проекту: Поліпшення якості надання освітянських послуг та ефективне 

використання енергоносіїв. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Гайворонський район 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Жителі Гайворонського району (38,2 тис. жителів ) 

Стислий опис 

проекту: 

Заміна віконних блоків на  енергозберігаючі з використанням 

останніх наукових та технологічних досягнень. 

Очікувані 

результати: 

Встановлено 117 віконних блоків. 

Забезпечено сталий температурний режим у навчальних класах. 

Поліпшено матеріально-технічну базу. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі. 

Проведення робіт по заміні інженерних мереж. 

Проведення робіт по утепленню приміщень. 

Період здійснення:  з червня  2016року – до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 937,6 - 937,6 

Джерела 

фінансування: 

ДФРР - 922,6 тис.грн., місцевий бюджет 15,0тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Гайворонська РДА, районний 

відділ освіти, Гайворонська міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних 

технологій.  

Назва проекту: Капітальний ремонт Гайворонської гімназії – 

загальноосвітньої школи I-III ступеня №5 по вул. Леніна, 39, в 
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м.Гайворон (заміна віконних блоків). 

Цілі проекту: Поліпшення якості надання освітянських послуг та ефективне 

використання енергоносіїв. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Гайворонський район 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Жителі Гайворонського району (38,2 тис. жителів ) 

Стислий опис 

проекту: 

Заміна віконних блоків на  енергозберігаючі з використанням 

останніх наукових та технологічних досягнень. 

Очікувані 

результати: 

Встановлено 177 віконних блоків. 

Забезпечено сталого температурного режиму у навчальних класах. 

Поліпшено матеріально-технічної бази. 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі. 

Проведення робіт по заміні інженерних мереж. 

Проведення робіт по утепленню приміщень. 

Період здійснення:  з червня  2016 року – до серпня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1141,6 - 1141,6 

Джерела 

фінансування: 

Фонд регіонального розвитку 1126,6 тис.грн., місцевий бюджет 

15,0 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Гайворонська РДА, районний 

відділ освіти, Гайворонська міська рада. 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних 

технологій.  

Назва проекту: Реконструкція Новгородківського НВК на 1176 учнів з 

впровадженням енергозберігаючих технологій 

Цілі проекту: Проведення реконструкції  Новгородківського НВК 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Селище Новгородка 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

5000 чол. 
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Стислий опис 

проекту: 

Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих 

технологій(утеплення фасадів та цоколю будівлі, заміна вікон), 

відновлення системи водопостачання та водовідведення.   

Необхідність реалізації даного проекту зумовлена рядом чинників, 

серед яких головними є: невідповідність огороджувальних 

конструкцій будівлі існуючим вимогам з енергозбереження, що є 

головною причиною недодержання теплового режиму в закладі та 

неефективного використання бюджетних коштів на його опалення;  

незадовільний технічний стан покрівлі основного 4-х поверхового 

об’єму будівлі та 2-х поверхової прибудови, що спричиняє 

протікання атмосферних опадів в приміщення верхніх поверхів 

будівлі, загнивання несучих елементів шатрового даху; відсутність 

організованого водовідводу з даху будівлі, що є причиною  

руйнування несучих колон головного входу, а в зимовий період – 

виникнення бурульок, падіння яких є небезпечним як для школярів, 

так і для інших відвідувачів школи;   відсутність системи опалення 

спортивного та актового залів. Внаслідок систематичного 

протікання стеля   пошкоджена грибковою інфекцією, що негативно 

впливає на здоров'я дітей. Затікання виникають в місцях 

проходження внутрішньої електропроводки внаслідок чого можуть 

виникати замикання, що загрожує життю та здоров'ю дітей. Будівля 

закладу  побудована  із матеріалів,  які не сприяють збереженню 

тепла. Утеплення фасаду та цоколю будівлі  дозволить досягти 

належного температурного режиму в класних кімнатах під час 

опалювального сезону при цьому зменшити витрати енергоресурсів. 

Потужність школи становить 1176 учнів на даний час в учбовому 

закладі навчається 425 учнів після проведення оптимізації 

навчальних закладів кількість учнів значно зросте. Очікувана 

кількість учнів у 2015/2016 році складе 455 учнів, 2016/2017 роках -

485 учнів, 2017/2018 роках – 515 учнів, 2018/2019 роках -545 учнів, 

2019/2020 роках -580 учнів.   

Очікувані 

результати: 

Забезпечено збереження життя і здоров'я дітей.Внаслідок реалізації 

проекту створено відповідні санітарно-гігієнічні умови для 

учасників навчально-виховного процесу, забезпечено підвищення 

теплового режиму в приміщеннях НВК на 3 – 5 градусів, створено 

сприятливі та безпечні умови для навчання та перебування 

школярів в даному закладі. 

Загальний обсяг споживання природного газу на опалення даного 

закладу в опалювальний сезон 2013/2014 року склав 61,5 тис. куб. 

метрів. В результаті виконання запланованих проектом заходів з 

енергозбереження (утеплення фасадів та цоколю будівлі, заміна 

вікон) річна економія даного виду енергоносіїв складе 28 %, що в 

грошовому виразі становитиме 132,9 тис.грн., враховуючи 

постійний ріст цін на енергоносії економія коштів може бути ще 

більшою, і зростати кожного року. 

 Ключові заходи 

проекту: 

Утеплення фасадів та цоколю будівлі, заміна вікон, 

відновлення системи водопостачання та водовідведення. 
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Період здійснення: з червень 2016 року - до серпня 2016 року 
Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 4 484,5 - 4 484,5 

Джерела 

фінансування: 

 Державний бюджет, місцевий бюджет  

 

Ключові 

потенційні 

учасники реалізації  

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Райдержадміністрація 

Відділ освіти Новгородківської райдержадміністрації.  

Інше: Для реалізації проекту виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 6. Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки"  

Завдання: 8) оптимізація структури регіонального енергетичного 

балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, 

отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, насамперед на об’єктах соціальної сфери; 

Назва проекту: Реконструкція та будівництво багатоповерхових будинків по 

технології "нуль-променергії" на опалення з використанням, 

як мінімум, двох альтернативних джерел енергії 

Цілі проекту: Забезпечення енергонезалежності квартир багатоповерхових 

будинків. Зменшення використання природного газу для опалення. 

Масове впровадження приладів альтернативної (відновлювальної) 

енергії для опалення та гарячого водозабезпечення. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 
Кіровоградська область  та вся Україна 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 
Житлово-комунальний фонд 

Стислий опис 

проекту: 

Реконструкція передбачає: 

утеплення приміщень, термомодернізація будинків; 

виготовлення або заміна вікон-обігрівачів з вмонтованим 

альтернативним джерелом енергії (сонячним перетворювачем) 

використання в якості резервного джерела енергіі - електроенергії 

Очікувані 

результати: 

100 %-на відмова від споживання природного газу, відмова від 

централізованого теплопостачання при виробництві теплової 

енергії для опалення і гарячого водопостачання багатоповерхових 

будинків. Енергетична незалежність від російського природного 

газу. Якісний стрибок в комунальній теплоенергетиці та 

збереженні навколишнього середовища.  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення промислової бази та інші організаційні заходи для 

впровадження технології. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 
2015 2016 2017 Разом 

60000,0 65000,0 27000,0 152000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, міжнародні донори, 

бізнесові партнери 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пенстрой" та інші 

зацікавлені структури 
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проекту: 

Інше: Втілення проекту допоможе мінімізувати використання 

промислових енергоресурсів для опалення та гарячого 

водопостачання. Це дозволить Кіровоградщині стати лідером у 

впровадженні та використанні альтернативних джерел енергії для 

опалення та гарячого водопостачання багатоповерхових будинків . 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області 

та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та 

інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енерго-ефективних 

технологій. 

Назва проекту: Впровадження енергозберігаючих заходів в приміщенні 

управління соціального захисту населення Компаніївської 

районної державної адміністрації 

Цілі проекту: створення зручних умов в управлінні соціального захисту 

населення  для належного прийому громадян, надання жителям 

району якісних соціальних послуг та обслуговування, здійснення 

своєчасних виплат соціальних допомог, раціонального та 

економного використання коштів державного бюджету на оплату за 

енергоносії. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Компаніївський район 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

1561 особа пільгових категорій та 20 працівників управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації  

Стислий опис 

проекту: 

Для недопущення виникнення аварійних ситуацій в опалювальний 

період та належного функціонування управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації та з метою економного 

використання природного газу необхідно переобладнати топкову у 

приміщення управління та встановити для опалення котел для 

природного газу потужністю 24кВт. Це надасть можливість 

використання природного газу менше на 50-60 відсотків; 

проведення поточного ремонту приміщення адмінбудинку, який 

передбачає заміну 7 віконних блоків на енергозберігаючі 

склопакети, заміну вхідних дверей, ремонт цоколя, проведення 

обробки дерев’яних елементів покрівлі сертифікованим 

вогнезахисним розчином 

Очікувані 

результати: 

зменшено обсяги споживання природного газу,  

забезпечено раціональне використання бюджетних коштів; 

забезпечено належний тепловий режим, 

створено належні умови для  працівників та відвідувачів 

Ключові заходи 

проекту: 

здійснення реконструкції системи опалення 

проведення поточного ремонту приміщення адмінбудинку 

Період здійснення: 2015  -  2016 роки: 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

30,0 20,0 - 50,0 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації, Бобринецьке УЕГГ «Кіровоградгаз» 

Інше:  

 

Проекти напряму "1.B. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 10) організація системи професійної підготовки та 

перепідготовки фахівців та спеціалістів аграрного профілю, 

навчання новітнім технологіям сільськогосподарського 

виробництва 

Назва проекту: Створення системи для навчання, підвищення кваліфікації 

працівників та фахівців агропромислового комплексу 

Цілі проекту: Створення ефективної системи навчання та надання освітньо-

консультаційних послуг у сільському господарстві. 

Для реалізації першої та другої мети, розробка системи он-лайн 

навчання та надання аграріям освітньо-консультаційних послуг 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення сільських територій Кіровоградської області 

(364 тис.осіб) 

Стислий опис 

проекту: 

Створення ефективної системи покращення освіти, вивчення 

іноземних мов для представників аграрної громади та надання 

освітньо-консультаційних послуг у сільському господарстві 

з  використанням сучасних інформаційних технологій. Це 

надасть можливість сільгосптоваровиробникам наблизити якість 

сільськогосподарської продукції до міжнародних стандартів, 

почати її експортувати до країн ЄС 

Очікувані результати: Покращено рівень освіти в сільських громадах; 

запущено у експлуатацію інтернет-портал з надання освітньо-

консультаційних послуг, що дасть можливість вплинути на сам 

процес формування та надання освітніх послуг; 

залучено фахівців із високим рівнем кваліфікації до втілення 

інноваційних проектів, спрямованих на розвиток 

агропромислового виробництва, сільської місцевості.   

Ключові заходи 

проекту: 

Реалізація проекту розділена на три етапи та передбачає: 

аналіз поточного стану надання освітньо-консультаційних 

послуг фахівцям агропромислового комплексуна державному 

рівні, потреб та ступеню їх задоволення (І етап); 

розробка системи дистанційного навчання та надання освітньо-

консультаційних послуг з впровадженням сучасних методик та 

інформаційно-комунікаційних технологій для дистанційного 

навчання (ІІ етап); 

втілення проекту та залучення учасників, проведення прес 
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конференцій для  засобів масової інформації(ІІІ етап)   

Період здійснення: з  вересня 2015 року – по вересень 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

175,0 350,0 - 525,0 

Джерела 

фінансування: 

Міжнародна технічна допомога, співфінансування зацікавлених 

осіб 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 

сільгосптоваровиробники, представники аграрного бізнесу, 

навчальні заклади, сільськогосподарські дорадники-експерти, 

органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері 

Завдання: 7) поширення лізингових механізмів оновлення 

парку сільськогосподарської техніки як засобу поліпшення 

матеріально-технічної бази сільського господарства;  

Назва проекту: Оновлення і модернізація сільськогосподарської техніки 

Цілі проекту: Забезпечення сільськогосподарських підприємств новою 

технікою 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

97  сільгосптоваровиробників Голованівського району, у яких в 

обробітку 44,847 тис.га сільськогосподарських земель   

Стислий опис 

проекту: 

Наявний парк сільськогосподарської техніки, який 

використовується сільгосптоваровиробниками району, не 

задовольняє їх потреби в умовах впровадження нових 

технологій обробітку землі, догляду за посівами, збирання 

врожаю тощо.  

З метою підвищення ефективності виробництва планується 

закупити нову модернізовану сільськогосподарську техніку для 

обробітку землі, посіву та збирання врожаю 

сільськогосподарськими  підприємствами району. 

Очікувані результати: 

 

Забезпечено ефективний обробіток землі, посів та збирання 

врожаю; 

підвищено врожайність сільськогосподарських культур; 

зменшенообсяг витрат і використання пально-мастильних 

матеріалів; 

підвищено продуктивність праці 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення польових робіт, менші затрати часу на посів, 

обробіток та збирання врожаїв; 

Підвищення рівня доходів на селі, якості проживання 

Період здійснення: з березня 2015  року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

26 100,0 14 000,0 5 400,0 45 500,0 

Джерела 

фінансування: 

Інвестиційні кошти, власні кошти сільськогосподарських 

товариств, фермерських господарств. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільськогосподарські підприємства Голованівського району 
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Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Підвищення доданої  вартості в 

аграрній сфері 

Завдання:12) поліпшення економічної діяльності на селі 

шляхом диверсифікації  сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій;  

 

Назва проекту: Будівництво цеху по переробці рибної продукції  

Цілі проекту:  Налагодження виробництва рибної продукції та поліпшення 

забезпечення нею потреб населення   

Територія, на яку 

проект матиме вплив:  

Онуфріївський район  

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області (977,3 тис. осіб) 

  

Стислий опис проекту: Проект передбачає відкриття цеху з переробки рибної продукції 

на базі ТОВ «Успенський рибгосп»,  розрахованого на 

виробництво 360 тонн продукції у рік. 

Для переробки рибної продукції буде використовуватися річні 

сорти риби (карп, товстолоб, щука, лящ ). Вилов якої буде 

здійснюватись у місцевих водоймах (Дніпродзержинське та 

Кременчуцьке водосховища) 

Очікувані результати: налагоджено виробництво і реалізацію рибної продукції; 

створено 10 нових робочих місць; 

поліпшено стан використання місцевих ресурсів; 

поліпшено стан задоволення потреб у продукції місцевого 

виробництва 

Ключові заходи 

проекту: 

аналіз ситуації на внутрішньому ринку рибної продукції; 

визначення потенційних споживачів рибної продукції і їх 

потребу у ній; 

оформлення необхідних дозвільно-погоджувальних документів 

на початок будівництва цеху з  переробки рибної продукції; 

будівництво цеху з переробки рибної продукції; 

підготовка до виробничого процесу; 

придбання обладнання для переробки рибної продукції; 

введення в експлуатацію цеху з переробки рибної продукції;. 

Період здійснення: з липня 2015 р. по грудень 2017 р.: 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016.р 2017 р. Разом  

100 250 450 800 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти підприємства  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ТОВ «Успенський рибгосп», Онуфріївський район 

Інше:   
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Номер і назва завдання: 
 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 7) поширення лізингових механізмів оновлення парку 

сільськогосподарської техніки як засобу поліпшення матеріально-

технічної бази сільського господарства 

Назва проекту: Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств Кіровоградського району 
Цілі проекту: Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та 

поліпшення умов праці працівників агропромислового комплексу  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградський район (37,2 тис.осіб сільського населення) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Сільськогосподарські підприємства Кіровоградського району            

(35 од.), майже 1000 механізаторів матимуть покращені умови 

праці на польових роботах  

Стислий опис проекту: Наявний парк сільськогосподарської техніки, який 

використовується сільгосптоваровиробниками району, не 

задовольняє їх потреби в умовах впровадження нових технологій 

обробітку землі, догляду за посівами, збирання врожаю тощо.  

З метою підвищення ефективності виробництва планується 

закупити нову модернізовану сільськогосподарську техніку для 

обробітку землі, посіву та збирання врожаю 

сільськогосподарськими  підприємствами району. 

У рамках виконання проекту планується досягти цілей ідеї та 

залучити кошти сільськогосподарських підприємств у розвиток 

господарства та здійснити поліпшення стану машино-тракторного 

парку на загальну суму близько 30 млн. грн. у рік 

Очікувані результати:  Забезпечено ефективний обробіток землі, посів та збирання 

врожаю;  

  підвищено врожайність сільськогосподарських культур; 

  зменшено обсяг витрат і використання пально-мастильних 

матеріалів; 

  підвищено продуктивність праці 

Ключові заходи 

проекту: 

Придбання сучасної техніки; 

проведення навчання спеціалістів на для роботи з новітньою 

технікою та обладнанням; 

застосування енергозберігаючих технологій; 

збільшення обсягів виробництва валової продукції  

Період здійснення: з січня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0 

Джерела фінансування: Власні кошти сільськогосподарських підприємств 

Кіровоградського району   
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільськогосподарські підприємства Кіровоградського району та 

підприємства постачальники сільськогосподарської техніки та 

обладнання, департамент агропромислового розвитку 

Кіровоградської облдержадміністрації  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет:1. Підвищення доданої вартості в 

аграрній сфері. 

Завдання: 7) поширення лізингових механізмів оновлення парку 

сільськогосподарської техніки як засобу поліпшення матеріально-

технічної бази сільського господарства. 

Назва проекту: Переоснащення машинно-тракторного парку у галузі 

сільського господарства Світловодського району 

Цілі проекту: Підвищення ефективності використання потенціалу 

агропромислового комплексу району 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Світловодський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 сільськогосподарських підприємств  Світловодського району 

Стислий опис 

проекту: 

Наявний парк сільськогосподарської техніки, який 

використовується сільгосптоваровиробниками району, не 

задовольняє їх потреби в умовах впровадження нових технологій 

обробітку землі, догляду за посівами, збирання врожаю тощо. З 

метою підвищення ефективності виробництва планується закупити 

нову модернізовану сільськогосподарську техніку для обробітку 

землі, посіву та збирання врожаю сільськогосподарськими 

підприємствами району 

Очікувані 

результати: 

Придбано сучасну сільськогосподарську техніку для обробітку 

землі, догляду за посівами та збору врожаю сільськогосподарських 

культур; 

впроваджено нові та вдосконалено існуючі види 

сільськогосподарського виробництва; 

зменшено втрати врожаю; 

поліпшено умови праці аграріїв 

Ключові заходи 

проекту: 

Визначення технічного стану наявних засобів 

виробництва;оцінювання потреб у засобах виробництва та 

технічній допомозі; 

пошук, визначення і оцінка організацій, які здійснюють реалізацію 

сільськогосподарської техніки, у т.ч. участь у Національній 

агропромисловій виставці "АГРО-ЕКСПО – 2015"; 

закупівля нової сільськогосподарської техніки для виробництва, 

переробки агропродукції 

Період здійснення:  з липня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0 

Джерела 

фінансування: 

Власні кошти підприємств 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Сільськогосподарські товаровиробники, управління 

агропромислового розвитку Світловодської районної державної 

адміністрації, органи місцевого самоврядування 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання 

 Стратегічний пріоритет 1:  Підвищення доданої вартості п в 

аграрній сфері  

Завдання 12) поліпшення економічної діяльності на селі шляхом 

диверсифікації сільськогосподарського виробництва та 

впровадження інтенсивних технологій  

Назва проекту Розвиток методу інтенсивного бджільництва в Україні 

Цілі проекту Розвиток бджільництва в області через впровадження 

найсучасніших технологій інтенсивного бджільництва. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область та інші області центрального регіону 

України 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Пасічники Кіровоградської області  (50 000 чоловік) 

Стислий опис проекту Проект передбачає створення і орієнтацію пасічних господарств 

на впровадження нових технологій виробництва пасічних 

продуктів, призначених для власного вирощування бджолиних 

сімей. 

Виробництво протягом всього року не тільки меду, але й 

фітомеду (виробляється в період малого природного взятку), 

інших продуктів бджільництва. Бджола, яка виготовляє фітомед, 

ефективно працює в беззбиральний період і не впадає в ройовий 

стан 

Очікувані результати підготовлено концепцію програми розвитку методу інтенсивного 

бджільництва в області; 

підвищено зайнятість сільського населення ; 

збільшено обсяги виробництва меду та поставок його на 

експорт; 

Ключові заходи 

проекту 

підготовка і направлення проектної пропозиції для залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги; 

підготовка проекту програми розвитку методу інтенсивного 

бджільництва в області; 

організація та створення інтенсивного бджільництва;  

використання біотехнологій для виробництва продуктів нової 

генерації; 

забезпечення координації роботи пасічників області по участі в 

реалізації проекту 

Період здійснення: з жовтня  2015 р. по грудень 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 6 000,0 13 000,0 19 000,0 

Джерела 

фінансування: 

міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, фізичні особи, 

що займаються виробництвом та реалізацією меду та продукції 

бджільництва 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської 

облдержадміністрації, пасічники та організації, готові брати 

участь в інвестуванні, включаючи бюджети усіх рівнів, 
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Кіровоградський центр з інвестицій та розвитку - партнерство 

Інше: Фінансування із місцевих бюджетів можливе у рамках програм 

підтримки малого і середнього підприємництва на умовах 

співфінансування 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 4. Розвиток інфраструктури аграрного 

ринку 

Завдання:1) реконструкція наявних та будівництво нових овоче- та 

фруктосховищ, створення в області сучасного оптового ринку 

сільськогосподарської продукції 

Назва проекту: Будівництво регіонального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції в Кіровоградській області 

Цілі проекту: Створення  на регіональному рівні сучасних місць продажу та 

розподілу свіжої сільськогосподарської продукції; 

підтримка місцевих виробників та надання їм можливості вільної 

взаємодії з оптовими покупцями, не використовуючи послуг 

перекупників; 

формування ринкових цін на товари, що реалізовуються; 

контроль якості продукції, що реалізовується; 

сприяння збільшенню обсягів виробництва та збуту місцевої 

сільськогосподарської продукції; 

створення сучасного логістичного регіонального центру. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Кіровоградська область, сусідні області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

Стислий опис 

проекту: 

У рамках проекту планується створення сучасного оптового ринку 

з овочесховищами та переробкою овочевої продукції. Виробнича 

структура ринку передбачена у вигляді спеціалізованих обладнаних 

площадок та окремих торгових павільйонів, офісних та допоміжних 

приміщень. 

Очікувані 

результати: 

Надано можливість для виходу на ринок сільськогосподарської 

продукції усім категоріям  її виробників, трейдерів і споживачів; 

забезпечено населення якісними товарами харчування;  

забезпечено контроль якості сільськогосподарської продукції та 

належного  її зберігання;  

узагальнено та поширено достовірну інформацію щодо попиту та 

пропозицій на сільськогосподарську продукцію, рівня й 

кон’юнктури цін;  

збільшено надходження до бюджету 

Ключові заходи 

проекту: 

Відбір земельної ділянки під будівництво регіонального оптового 

ринку сільськогосподарської продукції; 

розроблення бізнес-плану, ТЕО; 

будівництво інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської 

продукції (торговельних павільйонів, адміністративних 

приміщень); 

будівництво логістичного центру (овочесховищ, складів, парковки 

тощо); 

долучення до будівництва ринку провідних агроформувань області 
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Період здійснення:  з липня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

   9 млн євро 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, приватні підприємства, 

іноземні інвестори, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, департамент агропромислового комплексу 

облдержадміністрації, агроформування області, Кіровоградська 

регіональна ТПП, іноземні інвестори 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Екологічне поліпшення 

агроландшафтів та розвиток органічного виробництва  

Завдання: 3) поліпшення стану земель шляхом проведення 

рекультивації порушених земель, створення захисних 

лісонасаджень, проведення культуро-технічних робіт, 

будівництва протиерозійних валів-доріг, нанесення родючого 

шару ґрунту; 

Назва проекту Рекультивація порушених земель відпрацьованої площі 

кар’єру ПАТ  "Кіровоградське рудоуправління"  

Цілі проекту Відновлення властивостей компонентів природи і самих 

компонентів порушених людиною в процесі 

природокористування, в результаті функціонування 

техноприродних систем та іншої антропогенної діяльності для 

подальшого їх використання та  покращення екологічного стану 

навколишнього середовища 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Кіровоградський район  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди 

Громада Обознівської сільської ради, а саме населені пункти 

Катеринівка, Обознівка 

Стислий опис 

проекту 

Планування поверхні, зміцнення бортів кар'єрних виїмок і укосів 

відвалів, зняття та нанесення на вироблений простір потенційно 

вихідних порід родючого шару ґрунту   

Відновлення продуктивності та народногосподарської цінності 

земель, проведення рекультивації порушених земель на площі 4,2 

га Обознівської сільської ради,  поліпшення умов навколишнього 

середовища 

Очікувані 

результати 

Нейтралізовано  шкідливий  вплив порушеної території на 

навколишнє середовища і, в першу чергу, на здоров'я людини;  

Поліпшено мікроклімат на відновленій території  порівняно  з 

зональними характеристиками шляхом формування техногенного 

рельєфу з заданими геометричними параметрами 

Ключові заходи 

проекту 

Планування поверхні рекультивуємої ділянки; 

виконання бортів і укосів; 

терасування укосів, засипка і планування провалів і виробок;  

звільнення рекультивуємої поверхні від порід, виробничих 

конструкцій, будівельного сміття і промислових відходів з 
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подальшим їх організованим складуваням;  

протиерозійні та водовідвідні заходи. 

Період здійснення з листопада  2015 року  - до листопад 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

5,0 7,0 - 12,0 

Джерела 

фінансування 

Власні кошти підприємства. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського 

господарства. оскільки можливе використання земель у лісовому 

господарстві, ПАТ  "Кіровоградське рудоуправління" 

інше - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет 6. Екологічне поліпшення 

агроландшафтів та розвиток органічного виробництва  

Завдання: 3) поліпшення стану земель шляхом проведення 

рекультивації порушених земель, створення захисних 

лісонасаджень, проведення культуро-технічних робіт, 

будівництва протиерозійних валів-доріг, нанесення родючого 

шару ґрунту; 

Назва проекту Проведення інвентаризації безгосподарських кар’єрів та 

копалин, які  використовувалися у свій час колишніми 

колективними сільхозпідприємствами, та  проведення 

рекультивації порушених земель 

Цілі проекту Раціональне повторне використання пошкоджених земель у 

народному господарстві, поліпшення умов навколишнього 

середовища. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

громада Кіровоградської області – 980,1 тис.осіб. 

Стислий опис проекту Комплекс організаційних і техніко-економічних заходів, 

спрямованих на стабілізацію ситуації та загальне поліпшення 

екологічного становища гірничодобувних районів області. 

Очікувані результати Нейтралізовано  шкідливий вплив  порушеної території на 

навколишнє середовища і в першу чергу на здоров'я людини;  

ефективне природозберігаюче господарювання  на землі як 

фактор стабільного розвитку області. 

Ключові заходи 

проекту  

Загальне оздоровлення екологічного становища 

гірничодобувних районів здійснити шляхом рекультивація 

порушених земель, у тому числі заліснення і посів багаторічних 

трав. 

Інвентаризація безгосподарських кар’єрів. 

Проведення рекультивації кар’єрів місцевого значення колишніх 

колективних сільхозпідприємств.  

Проведення заходів з консервації кар’єрів (приведення в еколого 

безпечний стан), які залишилися безхозними. 

Встановлення інформаційних знаків щодо небезпечності 

гірничодобувного об’єкту (кар’єру). 
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Період здійснення з вересня 2015 року – до листопад 2017 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

Джерела 

фінансування 

Інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського 

господарства. 

Головне управління земельних ресурсів в області. 

Районні державні адміністрації 

Міські виконавчі комітети 

інше Найбільші площі порушених земель у Бобринецькому, 

Добровеличківському, Долинському, Кіровоградському, 

Компаніївському, Маловиськівському, Новоукраїнському 

районах 

 

Проекти напряму 1.С.  Розвиток сільських територій та розбудова соціальної 

інфраструктури 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Виведення шкільної котельні з підвального приміщення 

Дорожинської ЗШ І-ІІ ст. 

Цілі проекту: Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом 

здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших 

заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енергоефективних 

технологій.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Дорожинська сільська рада 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

76 чоловік ( учні та педагогічні колективи шкіл) 

Стислий опис 

проекту: 

Будівництво окремо розташованої будівлі шкільної котельні дає 

змогу забезпечити додержання нормативно-правових актів з 

питань охорони праці щодо безпечної експлуатації котельного 

господарства. Прогнозована кількість учнів у 2015 р – 56, у  2016 

році – 54, у 2017 році – 59, у 2018 році – 61, у 2019 році – 60, у  

2020 році – 64. 

Очікувані 

результати: 

Створено безпечні умови праці для працівників навчальних 

закладів та учнів 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

будівництво котелень 

Період здійснення: з січня 2017 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 800,0 800,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 720,0 тис. грн., районний бюджет – 80,0 тис. 

грн. співфінансування 

Ключові потенційні Департамент освіти і науки ОДА,   відділ освіти 
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учасники реалізації 

проекту: 

райдержадміністрації. 

Інше: Матеріали подані для розгляду пропозицій щодо фінансування із 

фонду регіонального розвитку. 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Виведення шкільної котельні з вбудованого приміщення 

Сухоташлицький НВК І – ІІІ ступенів 

Цілі проекту: Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом 

здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших 

заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація 

виробничих потужностей, запровадження енергоефективних 

технологій.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сухоташлицька сільська рада 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

179 чоловік ( учні та педагогічні колективи шкіл) 

Стислий опис 

проекту: 

Будівництво окремо розташованої будівлі шкільної котельні дає 

змогу забезпечити додержання нормативно-правових актів з 

питань охорони праці щодо безпечної експлуатації котельного 

господарства. Прогнозована кількість учнів у 2015 р –  147, у  2016 

році –  153, у 2017 році – 151, у 2018 році – 159, у 2019 році – 158, 

у  2020 році – 168. 

Очікувані 

результати: 

Створено безпечні умови праці для працівників навчальних 

закладів та учнів 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

будівництво котелень 

Період здійснення: з січня 2017 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 900,0 900,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 810,0 тис. грн., районний бюджет – 90,0 тис. 

грн. співфінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА,    відділ освіти 

райдержадміністрації. 

Інше: Матеріали подані для розгляду пропозицій щодо фінансування із 

фонду регіонального розвитку. 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

с.Липовеньке, Голованівський район 
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вплив: 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

близько 38 осіб учнів та  23 дітей дошкільного віку. 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні школи з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу.  

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

зменшено затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 

Період здійснення: з липня 2015 року  - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 480,0 480,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 432,0 тис.грн.,Районний бюджет – 24,0 

тис.грн.,спонсорські кошти – 24,0 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори  

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Крутеньке, Голованівський район 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

близько 36 осіб учнів та  18дітей дошкільного віку. 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні школи з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу. 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

зменшено затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 

Період здійснення: з липня 2015 року  - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 445,0 445,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 400,5 тис.грн.,Районний бюджет – 22,25 

тис.грн.,спонсорські кошти – 22,25 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Розкішне, Голованівський район 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

близько 41 осіб учнів та  35 дітей дошкільного віку. 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні НВК з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу. 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

зменшено затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 

Період здійснення: з липня 2015 року  - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 475,0 475,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 427,5 тис.грн.,Районний бюджет – 23,75 

тис.грн.,спонсорські кошти – 23,75 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Троянка Голованівського району 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

близько 50 осіб учнів 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні школи з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу. 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

зменшено затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 



305 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Період здійснення: з липня 2015 року  - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 500,0 500,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 450,0 тис.грн.,Районний бюджет – 25,0 

тис.грн.,спонсорські кошти – 25,0 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Грузьке Голованівського району 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

близько 35 осіб учнів та  20дітей дошкільного віку. 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні школи з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу. 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, 

зменшено затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 

Період здійснення: з липня 2015 року  - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

  485,0 485,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 436,5 тис.грн.,Районний бюджет – 24,25 

тис.грн.,спонсорські кошти – 24,25 тис.грн.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Впровадження енергозберігаючих і теплоізоляційних заходів 

будівель закладів. 

Цілі проекту:  Ефективне використання енергетичних ресурсів – досягнення 

економічно виправданого мінімуму використання енергетичних 

ресурсів при існуючому рівні техніки і технологій та дотримання 

екології для досягнення виробничої і соціальної мети.  
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Територія на яку 

проект 

матиме вплив: 

Компаніївський район,  с. Голубієвичі 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Учні загальноосвітніх закладів – 110 осіб, діти дошкільного віку – 

41 особа, жителі сільської місцевості (батьки, учителі) – близько 

310 осіб  

Стислий опис 

проекту: 

Економія електроенергії, теплової енергії під час навчального 

процесу, виховних заходів; здійснення технологічних процесів, 

приготування їжі в межах навчального закладу. 

Очікувані 

результати: 

Зекономлено енергію, утеплено зовнішні фасади – до 112,71 

Гкал/рік. Т.У.П. – 16,12 

Замінено зовнішні вікна – до 51,28 Гкал/рік. 

Замінено зовнішні двері – до 25,59 Гкал/рік. 

Перекрито дах – до 51,28 Гкал/рік.  

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення термоізоляції зовнішніх стін перекриття даху, 

утеплення горища, заміну вікон та дверей, модернізацію 

вентиляційної мережі теплового пункту 

Період здійснення: з липня  2016 року  – до грудня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 814,0 814,0 1628,0 

Джерела 

фінансування: 

2016 рік Державний бюджет – 732,6 тис. грн.; Місцевий бюджет – 

81,4 тис. грн. 

2017 рік  Державний бюджет – 732,6 тис. грн.; Місцевий бюджет – 

81,4 тис. грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Компаніївський відділ освіти,  

управління капітального будівництва, управління регіонального 

розвитку містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Реконструкція котельні Первозванівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Цілі проекту: Належна та своєчасна підготовка до опалювального періоду 2015-

2016 р. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Первозванівка, Кіровоградського району, Кіровоградської 

області 

Орієнтована 

кількість: 

Учнів - 132, вчителів - 26, населення – 2320 жителів села 

Первозванівка 

Стислий опис 

проекту: 

У рамках проекту планується перейти на альтернативні види 

палива та провести модернізацію та реконструкцію котелень для 

комплексного розвитку сільських територій для забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності сільського населення 
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Очікувані 

результати: 

Скорочено споживання природного газу, зроблено  перехід на 

альтернативні види палива, реконструйовано котельню 

Первозванівської загальноосвітньої школи 

Ключові заходи 

проекту: 

Досягнення енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання 

Забезпечення доступності та безперервності освіти; 

створення належних умов для навчання та комфортного 

перебування дітей; 

забезпечення якісного функціонування навчального процесу, 

зміцнення матеріально-технічного забезпечення 

Період здійснення: зсерпня 2015 року до вересня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту,  тис.грн: 

2015 2016 2017 Разом 

24,0 850,0 - 874,0 

Джерела 

фінансування: 

Районний бюджет 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Кіровоградська  

райдержадміністрація 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Будівництво котельні в Клинцівський загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів 

Цілі проекту: Належна та своєчасна підготовка до опалювального періоду 2016-

2017 року, скорочення споживання природного газу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Клинці, Кіровоградського району, Кіровоградської області 

Орієнтована 

кількість: 

Учнів - 85, вчителів - 18,  населення – 850 жителів села Клинці 

Стислий опис 

проекту: 

У рамках проекту планується перейти на альтернативні види 

палива та провести модернізацію та реконструкцію котелень для 

комплексного розвитку сільських територій для забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності сільського населення 

Очікувані 

результати: 

Скорочено споживання природного газу, зроблено  перехід на 

альтернативні види палива,побудовано котельню Клинцівської 

загальноосвітньої школи 

Ключові заходи 

проекту: 

Досягнення енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання 

Забезпечення доступності та безперервності освіти; 

створення належних умов для навчання та комфортного 

перебування дітей; 

забезпечення якісного функціонування навчального процесу, 

зміцнення матеріально-технічного забезпечення 

 

Період здійснення: з серпня 2015 року до вересня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

38,0 950,0 - 988,0 
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Джерела 

фінансування: 

Районний бюджет 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Кіровоградська  

райдержадміністрація 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Будівництво тепло генераторної для опалення Катеринівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Катеринівського 

дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Цілі проекту: Належна та своєчасна підготовка до опалювального періоду 2016-

2017 року, скорочення споживання природного газу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Катеринівка, Кіровоградського району, Кіровоградської області 

Орієнтована 

кількість: 

Учнів - 128, вчителів - 23,  вихованців ДНЗ - 35, населення – 750 

жителів сел. Катеринівка, Обознівка 

Стислий опис 

проекту: 

У рамках проекту планується перейти на альтернативні види 

палива та провести модернізацію та реконструкцію котелень для 

комплексного розвитку сільських територій, забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності сільського населення 

Очікувані 

результати: 

Скорочено споживання природного газу, зроблено  перехід на 

альтернативні види палива, побудовано  котельню  для опалення 

Катеринівської загальноосвітньої школи і Катеринівського 

дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Ключові заходи 

проекту: 

Досягнення енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання 

Забезпечення доступності та безперервності освіти; 

створення належних умов для навчання та комфортного 

перебування дітей; 

забезпечення якісного функціонування навчального процесу, 

зміцнення матеріально-технічного забезпечення 

Період здійснення: З серпня 2015 року до вересня 2016 року  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн: 

2015 2016 2017 Разом 

45٫0 1000,0 - 5401٫0 

Джерела 

фінансування: 

Районний бюджет 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Кіровоградська  

райдержадміністрація 

Інше:  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Будівництво котельні в Володимирівський загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів 

Цілі проекту: Належна та своєчасна підготовка до опалювального періоду 2016-

2017 року, скорочення споживання природного газу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

с.Володимирівка, Кіровоградського району, Кіровоградської 

області 

Орієнтована 

кількість: 

Учнів -70 , вчителів - 20,  населення – 650 жителів села 

Володимирівка 

Загальна кількість дітей – 123 особи. Зберігаються позитивні 

тенденції у демографічній сфері. Порівняно з минулими роками 

кількість народжуваних дітей знаходиться на рівні. 

Стислий опис 

проекту: 

У рамках проекту планується виведення із підвального 

приміщення шкільної котельні, провести модернізацію та 

реконструкцію котелень для комплексного розвитку сільських 

територій для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності 

сільського населення 

Очікувані 

результати: 

 Виведено котельню із підвального приміщення, встановлено 

енергоефективне котельне обладнання, побудовано котельню 

Володимирівської загальноосвітньої школи 

Ключові заходи 

проекту: 

Досягнення енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання 

Забезпечення доступності та безперервності освіти; 

створення належних умов для навчання та комфортного 

перебування дітей; 

забезпечення якісного функціонування навчального процесу, 

зміцнення матеріально-технічного забезпечення 

Період здійснення: з 2015 року  - до 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн.: 
2015 2016 2017 Разом: 

30, 0 800, 0 - 830,0 

Джерела 

фінансування: 

Районний бюджет 10% 

Державний бюджет 90% 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Кіровоградська  

райдержадміністрація 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному закладі 

«Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 

Цілі проекту: Забезпечення прав жителів смт Петрове та інших близько 

розташованих населених пунктів Петрівської селищної, 

Іванівської, Богданівської та Водянської сільських рад  

(с. Новомануйлівка, с. Покровка, с. Олександродар,  
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с. Іванівка, с. Богданівка, с. Солдатське, с. Малоганнівка,  

с. Водяне, с. Маловодяне, с. Сабадашеве) на здобуття їхніми 

дітьми права на повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та отримання відповідної 

економії бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Петрівська селищна, Іванівська, Богданівська та Водянська 

сільські ради Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна 

кількість 

одержувачів вигод: 

9,1 тис. жителів Петрівської селищної, Іванівської, Богданівської 

та Водянської сільських рад; 

509 учнів КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія»; 

66 вчителів та обслуговуючого персоналу КЗ «Петрівський НВК 

«ЗШ I-III ступенів – гімназія». 

Стислий опис 

проекту: 

У зв’язку з тривалою експлуатацією більшість дерев’яних 

віконних рам приміщення КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III 

ступенів – гімназія» непридатні для подальшого використання та 

потребують заміни. Це призводить до перевитрат енергоресурсів 

при експлуатації будівель під час осінньо-зимового 

опалювального сезону та відповідного збільшення витрат 

бюджетних коштів. Також у НВК не витримується оптимальний 

температурний режим. 

 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III 

ступенів – гімназія» шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

програм, спрямованих  на  впровадження новітніх 

енергозберігаючих технологій 

Очікувані 

результати: 

Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – гімназія» 

Державних санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 

«Будинки та споруди навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 6,7 тис. 

куб. м; 

зекономлено бюджетні кошти в результаті зменшення споживання 

енергоносіїв на загальну суму 65,0 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання закладу 

в сумі близько 5,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по фарбуванню та 

експлуатації вікон. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту (заміні) 63 

віконних прорізів загальною площею 266,2 кв. м комунального 

закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія». 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив КЗ «Петрівський НВК «ЗШ I-III ступенів – 
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гімназія». 

Період здійснення: з червня 2017 року до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

- - 1440,27 1440,27 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент науки ОДА, підрядні освіти і організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше: В рамках реалізації проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури», організатором якого є Український фонд 

соціальних інвестицій, в комунальному закладі «Петрівський НВК 

«ЗШ ІІ-ІІІ ступенів - гімназія» у 2015 році реалізується 

мікропроект «Покращення надання умов освітніх послуг для 

громади смт Петрове. Першочергові заходи по капітальному 

ремонту та енергоефективності навчально-виховного комплексу, 

навчання громади. Петрівський район, Кіровоградська область / 

KFW». Станом на 1.07.2015 року встановлено 34 віконних блоки 

та облаштовані внутрішні укоси. Улаштування зовнішніх укосів 

буде проведено в липні 2015 року. Дата закінчення робіт – 25 

листопада 2015 року. Станом на 01 липня 2015 року загальна сума 

освоєних коштів становить 872,1 тис. грн. (план – 1000,0 тис. 

грн.). 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Здійснення енергозберігаючих заходів в Ганнівській ЗШ I-III 

ступенів 

Цілі проекту: Забезпечення прав жителів с. Ганнівка та с-ща Рядове на здобуття 

їхніми дітьми права на повну загальну середню освіту; 

зменшення споживання енергоносіїв та відповідна  економія 

бюджетних коштів на їх оплату. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Ганнівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської 

області 

Орієнтовна 

кількість 

одержувачів вигод: 

1,8 тис. жителів Ганнівської сільської ради; 

133 учні Ганнівської ЗШ I-III ступенів; 

33 вчителів та обслуговуючого персоналу Ганнівської ЗШ I-

III ступенів. 

Стислий опис 

проекту: 

У зв’язку з тривалою експлуатацією близько половини дерев’яних 

віконних рам приміщення Ганнівської ЗШ I-III ступенів 

непридатні для подальшого використання та потребують заміни. 

Це призводить до перевитрат енергоресурсів при експлуатації 

будівель під час осінньо-зимового опалювального сезону та 

відповідного збільшення витрат бюджетних коштів. Також у 

школі не витримується оптимальний температурний режим. 

Очікувані зміни внаслідок реалізації проекту: 

Створення належних умов для організації та здійснення 

навчально-виховного процесу в Ганнівській ЗШ I-III ступенів 
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шляхом реалізації інвестиційних проектів і програм,  спрямованих  

на  впровадження новітніх енергозберігаючих технологій 

Очікувані 

результати: 

Очікувані результати при вирішенні проблеми: 

дотримано Ганнівською ЗШ I-III ступенів Державних санітарні 

правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди 

навчальних закладів»; 

зменшено споживання закладом освіти природного газу на 2,7 тис. 

куб. м; 

зекономлено бюджетних коштів в результаті зменшення 

споживання енергоносіїв на загальну суму 24,2 тис. грн.; 

зменшено навантаження місцевого бюджету на утримання закладу 

в сумі близько 16,0 тис. грн. щорічно; 

зменшено трудових витрат на виконання робіт по фарбуванню та 

експлуатації вікон. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту (заміні) 56 

віконних прорізів загальною площею 234,0 кв. м Ганнівської ЗШ 

I-III ст. 

При капітальному ремонті віконних прорізів будуть  

використовуватися екологічно чисті матеріали – віконні 

енергозберігаючі склопакети, які не будуть спричиняти 

негативного впливу на навколишнє середовище та учнівсько-

педагогічний колектив Ганнівської ЗШ I-III ст. 

Період здійснення: з червня 2017 року до серпня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Разом 

- - 326,946 326,946 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти організацій-партнерів  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент науки ОДА, підрядні організації (виконавці 

будівельно-монтажних робіт)  

Інше: У 2015 році проведено заміну 37 віконних прорізів Ганнівської 

ЗШ I-III ст. площею 163,2 кв. м на загальну суму 281,223 тис. грн. 

(включаючи вартість виготовлення ПКД, експертизи кошторису, 

авторський та технічний нагляди) 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Переведення  шести  амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини  на альтернативні види палива 

Цілі проекту:  Для покращення соціально-побутових умов лікувально- 

профілактичних закладів, підвищення якості надання первинної 

медичної допомоги,створення належних санітарно-гігієнічних 

умов, а також для виконання Комплексної державної програми з 

енергозбереження. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив:  

с. Головківка, с. Косівка,  с. Олександрівка, с. Попельнасте, с. 

Протопопівка,  с. Червонокам’янка. 
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Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод 

Покращення умов перебування медичного персоналу та лікування 

пацієнтів в кількості близько 10,5 тис. населення. 

Стислий опис 

проекту: 

Переведення  шести  амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини  на альтернативні види палива 

Очікувані 

результати: 

Переведено  шість амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини на альтернативні види палива. 

Покращено соціально-побутові умови лікувально – 

профілактичних закладів. 

Створено належні санітарно-гігієнічні умови. 

Виконано Комплексну державну програму з енергозбереження. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Встановлення котлів та котельного обладнання. 

Період здійснення: з червня 2015 року –до грудня 2017 року: 

Орієнтована 

вартість проекту, 

тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

70,0 70,0 70,0 210,0 

Джерела 

фінансування: 

місцевий бюджет,  державний бюджет        

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги Олександрійського району» 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт м’якої покрівлі НВК "Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3" 

Цілі проекту: Створення належних та безпечних умов проходження навчального 

процесу в навчальному закладі   

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м.Долинська  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Педагогічні працівники, учні школи - 850 чоловік  

Стислий опис 

проекту: 

Проектом передбачається проведення капітального ремонту м’якої 

покрівлі навчального закладу, з метою недопущення погіршення 

технічного стану споруди 

 Очікувані 

результати: 

Завершено проведення капітального ремонту м’якої покрівлі 

навчального закладу 

 Ключові заходи 

проекту: 

Залучення коштів з державного бюджету для реалізації проекту з 

відповідним співфінансуванням з місцевого бюджету   

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 732,87 - 732,87 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 659,58 тис.грн. 

Районний бюджет  - 73,29 тис.грн. 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Долинської районної 

державної адміністрації  

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт м’якої покрівлі "Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4" 

Цілі проекту: Створення належних та безпечних умов проходження навчального 

процесу в навчальному закладі   

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м.Долинська  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Педагогічні працівники, учні школи - 900 чоловік  

Стислий опис 

проекту: 

Проектом передбачається проведення капітального ремонту м’якої 

покрівлі навчального закладу, з метою недопущення погіршення 

технічного стану споруди 

Очікувані 

результати: 

Завершено проведення капітального ремонту м’якої покрівлі 

навчального закладу 

Ключові заходи 

проекту: 

Залучення коштів з державного бюджету для реалізації проекту з 

відповідним співфінансуванням з місцевого бюджету   

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 474,28 - 474,28 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 426,84 тис.грн. 

Районний бюджет  - 47,44 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Долинської районної 

державної адміністрації 

 

Номер і назва  

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт даху Тарасівського НВК 

Цілі проекту: Усунення пошкоджень даху навчального закладу в результаті чого 

повітряний клімат у класних кімнатах буде відповідати санітарно-

гігієнічним нормам. 

 Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Тарасівка,  Новгородківського району. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

450 чол. 
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Стислий опис 

проекту: 

Внаслідок систематичного протікання стеля на 2-му поверсі 

пошкоджена грибковою інфекцією, що негативно впливає на 

здоров'я дітей. Затікання виникають в місцях проходження 

внутрішньої електропроводки внаслідок чого виникають замикання. 

Ремонт даху забезпечить збереження життя і здоров'я дітей. 

Потужність школи становить 280-320 учнів на даний час в учбовому 

закладі навчається 76 учнів. Очікувана кількість учнів у 2015/2016 

році складе  78 учнів, 2016/2017 роках -81 учнів, 2017/2018 роках – 

83 учнів, 2018/2019 роках -86 учнів, 2019/2020 роках - 90 учнів. 
Очікувані 

результати: 

Проведено ремонтні роботи, створено безпечні умови для учасників 

навчально-виховного процесу 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного 

процесу 

Період здійснення: з липня 2016 року-до вересня 2016року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1190,0 - 1190,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство 

(Фонд – фінансування 892,5 тис. грн..Який фонд???, якщо ПРООН чи 

УФСІ то можна перенести у План реалізації розвиток сільських 

територій 

Тарасівська сільська рада  - фінансування 238,0 тис. грн 

Громадська організація – партнерство 59,5 тис. грн..) 
Ключові потенційні 

учасники  

реалізації проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Райдержадміністрація 

Відділ освіти Новгородківської райдержадміністрації. 

 

Інше: У 2012 році здійснено реконструкцію НВК з впровадженням 

енергозберігаючих технологій (утеплення приміщення, заміна дверей 

та вікон на енергозберігаючі), виготовлена проектно-кошторисна 

документація на ремонт даху 

 

Номер і назва  

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення Верблюзького НВК з 

провадженням енергозберігаючих технологій 

Цілі проекту: Створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для учасників 

навчально-виховного процесу 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Верблюжка, Новгородківського району. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

500 чол. 



316 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Стислий опис 

проекту: 

Приміщення знаходиться в аварійному стані, що загрожує життю та 

здоров'ю дітей. В результаті проведених ремонтних робіт буде 

здійснено стяжку приміщення. 

Потужність школи становить 350 учнів на даний час в учбовому 

закладі навчається 157 учнів, після проведення оптимізації 

навчальних закладів кількість учнів значно зросте. Очікувана 

кількість учнів у 2015/2016 році складе  210  учнів, 2016/2017 роках 

-215 учнів, 2017/2018 роках – 220 учнів, 2018/2019 роках -225 учнів, 

2019/2020 роках - 230 учні. 

Очікувані результати: Проведено ремонтні роботи, створено безпечні умови для учасників 

навчально-виховного процесу. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення  безпечних умов для учасників навчально-виховного 

процесу. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

400,0 2800,3 0 3200,3 

Джерела 

фінансування: 

 місцевий бюджет- 400,0 тис.грн. 

 державний бюджет – 2800,3 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Райдержадміністрація,  

Відділ освіти Новгородківської райдержадміністрації. 

 

Інше: У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

 

 

Назва і номер 

завдання 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту Проведення санації (капітального ремонту) будівлі 

Новомиргородської ЗОШ №1 по вул. Луначарського, 3,  

м. Новомиргород 

Цілі проекту Поліпшити умови перебування учнів,  педагогів  загальноосвітньої 

школи та зекономити бюджетні кошти 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

м.Новомиргород, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

262 учнів  та 29  педагогів загальноосвітньої  школи   І-ІІІ ст. №3 

м.Новомиргород.  

Стислий опис 

проекту 

Планується встановити метало пластикові енергозберігаючі вікна 

та двері та провести часткове утеплення будівлі. Протягом 2015-

2020 року учнівський контингент зростає: 2016 рік – 272 учня;  

2017 рік – 282 учня; 2018 рік – 294 учня;  

2019 рік – 305 учня; 2020 рік – 316 учнів. 

Очікувані 

результати 

Поліпшено умови перебування учнів,  педагогів  загальноосвітньої 

школи та економія бюджетних коштів 

Ключові заходи 

проекту  

Встановлення метало пластикових енергозберігаючих вікон та 

дверей, часткове утеплення будівлі 
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Період здійснення 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн: 
2015 2016 2017 Разом 

 4693,3   

Джерела 

фінансування 

державний бюджет – 4223,97 тис.грн., 

 районний бюджет – 469,33 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Новомиргородський відділ 

освіти 

Інше  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 2. Поліпшення якості автомобільних 

доріг районного значення, забезпечення населених пунктів 

централізованим водопостачанням та водовідведенням, 

здійснення їх газифікації 

Завдання 1 Поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення 

Назва проекту: Першочергові заходи по реконструкції водогону, с. Брусівка, 

Устинівський район 

Цілі проекту: Створення на території сільської ради умов для отримання 

централізованого водопостачання та якісної питної води. 

Залучення на території районну донорів міжнародної технічної 

допомоги. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

С. Брусівка, Устинівського району 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

Населення с. Брусівка 350 чоловік 

Стислий опис проекту: Буде прокладено водогін та замінено насос. Ремонт обсадної 

труби, заміна башні Рожнова. 

Очікувані результати: Створено умови для отримання централізованого 

водопостачання та якісної питної води. 

Ключові заходи 

проекту: 

Прокладення водогону та встановлення насосу. 

Період здійснення: з січня 2015 року - до грудня 2015 року 

 

Орієнтована вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

530,0 - - 530,0 

Джерела 

фінансування: 

Міжнародна технічна допомога, районний бюджет 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Устинівська районна державна адміністрація (співфінансування) 

Громада (співфінансування) 

Міжнародний донор (співфінансування, реалізація) 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 2. Поліпшення якості автомобільних 

доріг районного значення, забезпечення населених пунктів 

централізованим водопостачанням та водовідведенням, здійснення 

їх газифікації 

Завдання 1)  Поліпшення якості автомобільних доріг районного 

значення 

Назва проекту: Будівництво газопроводу середнього тиску для газопостачання 

дитячого навчального закладу «Сонечко» по вул. Леніна, 34 

смт Устинівка Кіровоградської області (І черга) 

Цілі проекту: Газифікація ДНЗ 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

смт Устинівка, Устинівського району 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод: 

населення смт Устинівка 3478 чоловік 

Стислий опис 

проекту: 

Газифікація приміщення ДНЗ в районному центрі Устинівського 

району для опалення та побутових потреб  

Очікувані 

результати: 

Реалізація проекту забезпечить покращення побутових потреб 

закладу 

Ключові заходи 

проекту: 

Будівництво І черги газопроводу, підключення ДНЗ 

Період здійснення: з січня 2017 року по грудень 2019 року 

Орієнтована 

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 300,0 300,0 

Джерела 

фінансування: 

Кошти державного фонду регіонального розвитку, 

співфінансування з місцевого бюджету Устинівської селищної 

ради 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Устинівська селищна рада 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Проведення комплексних заходів з покращення матеріально-

технічного стану закладів охорони здоров'я району 

Цілі проекту: Зменшення споживання енергоносіїв, покращення 

температурного режиму, створення комфортних умов для 

надання послуг жителям району, поліпшення матеріально-

технічного стану закладів охорони здоров'я 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Світловодський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тис. жителів району 

Стислий опис проекту Проведення енергозберігаючих заходів, поліпшення матеріально-

технічної бази, оснащення медичним обладнанням 
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Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічної бази в сфері охорони здоров'я 

району 

Ключеві заходи 

проекту: 

Заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі та проведення 

ремонту приміщень в Павлівській,  Микільській, Озерській, 

Подорожненській, Великоандрусівській, Глинській амбулаторіях 

загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), 

Калантаївському, Захарівському, Іванівському, Золотарівському, 

Миронівському, Великоскельовському  фельдшерських пунктах 

(ФП) 

Період здійснення: з 2015 року – до 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 200,0 20,0 720,00 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені 

чинним законодавством 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

КЗ «ЦПМСД Світловодської районної ради», районна державна 

адміністрація, сільські ради. 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Реконструкція ДНЗ "Барвінок", с.Мошорине, Знам’янського 

району Кіровоградської області с.Мошорине, вул.Чапаєва,11 

Цілі проекту: Економія енергоресурсів та бюджетних коштів, поліпшення умов 

виховання дітей дошкільного віку. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Мошоринська сільська рада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

40 дітей та 10 працівників дитячого навчального закладу. 

Стислий опис 

проекту: 

Планується поліпшення температурного режиму, економія 

енергоресурсів та покращення умов перебування дітей у ДНЗ. 

Очікувані результати: Зекономлено бюджетні кошти за рахунок енергозбереження на 

20% 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення комфортних умов для перебування дітей у закладі та 

поліпшення умов праці робітників. Економія бюджетних коштів 

та енергоресурсів. 

Період здійснення: з 2016 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1383,8 - 1383,8 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет-10%; державний бюджет-85%; ГО-5% 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, відділ освіти  Знам’янської 

районної державної адміністрації, Державний фонд 

регіонального розвитку  

Інше:  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної 

інфраструктури на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Реконструкція Мартоіванівських очисних споруд,                             

с. Мартоіванівка, Олександрійський район. 

Цілі проекту: Доведення скидних вод до нормативів ГДС 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Олександрія, с. Мартоіванівка, Олександрійського району. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

83,1 тис. жителів  

Стислий опис проекту: Мартоіванівські очисні споруди використовуються із 1973 

року, їх ступінь зносу перевищує 70 %,  через що 

незабезпечено належний рівень очищення стічних вод, 

збільшуються затрати на їх обслуговування. 

На даний час розроблено проектну документацію на 

реконструкцію частини комплексу, а саме на реконструкцію 

мулових майданчиків. Проектом передбачається застосування 

сучасного реагенту для зневоднення осаду. В подальшому буде 

виготовлено ПКД на реконструкцію інших об’єктів очисних 

споруд. 

Проектом передбачатиметься заміна устаткування на сучасне 

енергозберігаюче, використання новітніх технологій очистки 

стічних вод. 

Очікувані результати: проведено реконструкцію очисних споруд: встановлено 

сучасне енергозберігаюче обладнання; 

покращено біологічну та механічну очистки стічних вод; 

забезпечено екологічну безпеку на прилеглій території.  

Ключові заходи 

проекту: 

підготовка екологічного запиту на виділення у 2016 році і                

2017 році коштів із Державного фонду охорони 

навколишньогоо природного середовища (далі – ДФОНПС) на 

реалізацію даного проекту; 

направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2016 і 2017 

роках та супроводження його розгляду і врахування потреб 

області; 

комплексна реконструкція обладнання і технології очистки 

стоків; 

Період здійснення: з  січня 2016 року по грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 7500 7500 15000 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища, 

публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, 

тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, інвестори. 

Інше:  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Реконструкція Димитрівських очисних споруд,  

сел. Димитрове 

Цілі проекту: Доведення скидних вод до нормативів ГДС 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

сел. Димитрове Олександійського району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5,7 тис. жителів 

Стислий опис проекту: Димитрівські очисні споруди використовуються із 1953року, їх 

ступінь зносу перевищує 80 %,  через що незабезпечено 

належний рівень очищення стічних вод, збільшуються затрати 

на їх обслуговування. Проектна потужність очисних споруд 

1200 м
3
/добу. 

Пропонується розроблення та реалізація проекту на 

реконструкцію очисних споруд із зниженням їх потужності до 

300  м
3
/добу. 

Проект передбачає: заміну обладнання на сучасне 

енергозберігаюче, використання новітніх технологій очистки 

стічних вод 

Очікувані результати: проведено реконструкцію очисних споруд: встановлено сучасне 

енергозберігаюче обладнання; 

покращено біологічну та механічну очистки стічних вод; 

забезпечено екологічну безпеку басейну р. Інгулець  

 доведено стан скидних вод до нормативів ГДС    

Ключові заходи 

проекту: 

підготовка екологічного запиту на виділення у 2016 році і                

2017 році коштів із Державного фонду охорони навколишньогоо 

природного середовища (далі – ДФОНПС) на реалізацію даного 

проекту; 

направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2016 і 2017 роках 

та супроводження його розгляду і врахування потреб області; 

комплексна реконструкція обладнання та технології очистки 

стічних вод 

Період здійснення: з січня 2016 – до грудня 2019 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 2000 2000 4000 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища, 

публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, 

тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, інвестори. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної 

інфраструктури на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

 
Назва проекту: Капітальний ремонт Вишняківського фельдшерського 

пункту. 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги населенню.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с. Вишняківка Кіровоградського району, Кіровоградської 

області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

  Кількість населення, яке обслуговується лікувальним 

закладом становить 425 осіб. 

Стислий опис проекту: Провести капітальний ремонт несучих стін, та покрівлі. 

 Очікувані результати:   Завершено реконструкцію Вишняківського фельдшерського 

пункту; 

Поліпшено умови  обслуговування всіх категорій населення. 

Ключові заходи проекту:  Проведення укріплення несучих стін, заміни покрівлі, 

проведення оздоблювальних робіт, заміна вікон та дверних 

блоків. 

 

 

Період здійснення: З травня 2016 року - до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 455,0 - 455,0 

Джерела фінансування: Районний  бюджет, місцевий бюджет, бізнес. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування,  архітектури, житлово-комунального 

господарства та будівництва Кіровоградської районної 

державної адміністрації 

 Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт Грузьківської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини. 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги населенню та 

обладнання житла для молодих спеціалістів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Грузьке, Кіровоградського району, Кіровоградської області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Кількість населення, яке обслуговується лікувальним закладом 

становить 2459 осіб. 

Стислий опис проекту: Провести капітальний ремонт несучих стін, та покрівлі. 

Обладнати приміщення, в якості службового житла, для 

проживання молодих лікарів з метою зацікавленості їх в роботі 

в сільській місцевості. 

Очікувані результати:  Завершено реконструкцію Грузьківської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини; 

 Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

 Створено житло для молодих спеціалістів. 
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Ключові заходи 

проекту: 

 Проведення укріплення несучих стін, заміни покрівлі, 

проведення оздоблювальних робіт, заміна вікон та дверних 

блоків; 

Створення житла для молодих спеціалістів.  

 

 
Період здійснення: З травня 2016 року - до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 900,0 - 900,0 

Джерела фінансування: Районний  бюджет, місцевий бюджет, бізнес. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та будівництва Кіровоградської районної 

державної адміністрації 

Інше:  

 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт Оситняжської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини. 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги населенню та 

обладнання житла для молодих спеціалістів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

с. Оситняжка та с. Петрове  Кіровоградського району, 

Кіровоградської області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Кількість населення, яке обслуговується лікувальним закладом 

становить 1315 осіб. 

Стислий опис 

проекту: 

Провести капітальний приміщення. 

Обладнати приміщення, в якості службового житла, для 

проживання молодих лікарів з метою зацікавленості їх в роботі в 

сільській місцевості. 

Очікувані 

результати: 

 Завершено реконструкцію Оситняжської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини; 

 Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

 Створено житло для молодих спеціалістів. 

 Ключові заходи 

проекту: 

 Проведення ремонту внутрішніх стін та підлоги, проведення 

оздоблювальних робіт, заміна вікон та дверних блоків; 

Створення житла для молодих спеціалістів.  

 

 
Період здійснення: З квітня 2017 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 
- - 370,0 370,0 

Джерела 

фінансування: 

Районний  бюджет, місцевий бюджет, бізнес. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування,  архітектури, житлово-комунального 

господарства та будівництва Кіровоградської районної державної 

адміністрації 

 Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з 

модернізації, реконструкції, ремонту закладів охорони 

здоров'я району, зокрема Голубієвицької лікарської 

амбулаторії,  Гарманівського ФП 

Цілі проекту: Забезпечення надання  якісних медичних послуг, реконструкція 

даху Гарманівського ФП, реконструкція приміщення 

Голубієвицької лікарської амбулаторії 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Гарманівська та Голубієвицька сільські ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Сільське населення району 

 

Стислий опис проекту: Реконструкція покрівлі та приміщення Гарманівського ФП, 

Голубієвицької  лікарської амбулаторії , покращення 

матеріально технічної бази лікувальних закладів 

Очікувані результати: Збереження приміщення Голубієвицької лікарської амбулаторії 

та  Гарманівського ФП, покращення якості надання медичних 

послуг 

Ключові заходи проекту:  

Період здійснення: 2015 - 2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 

188,0 950,0 950,0 2088,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Центр первинної медико-санітарної допомоги в  

Компаніївському районі, Гарманівська та Голубієвицька 

сільська рада 

Інше:           

 

Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури на 

селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту:  Проведення санації (реконструкції) будівлі Торговицької ЗШ І-

ІІІ ст. ім. Є.Ф.Маланюка Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області - опорної школи району. 

Цілі проекту:  Заощадження коштів за рахунок  енергозберігаючих технологій. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив:  

 Територія Торговицької сільської ради 

26106 с. Торговиця, с. Левківка. 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод  

2817 мешканців, що проживають на території сільської ради. 

Стислий опис 

проекту:  

Зовнішнє утеплення бетонних блоків – стін школи, даху, 

фундаменту, заміна дерев’яних вікон на пластикові, заміна 

зовнішніх дверей на пластикові, водовідведення. 

Учнівський контингент становить 190 осіб. Перспектива росту 

учнівського контингенту на наступні 5 років становить близько 9% 

щороку. 
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Очікувані 

результати:  

Знижено тепловитрати на опалення будівлі школи на 74,6 КВТ х 

год./м³, що за рік буде становити 596,02 Г калорій або це 

становитиме 85,25 тон. умовного палива за рік.  

Ключові заходи 

проекту:  

Створення  рівних умов доступу до якісної освіти учасникам 

навчально- виховного процесу. 

Період здійснення:  2016 рік 

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом   

- 6681,342 - 6681,342   

Джерела 

фінансування:  

Інвестиції із державного, обласного, районного, місцевого 

бюджетів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Новоархангельський відділ 

освіти  

Інше:   

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної інфраструктури 

на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення дитячого садка «Сонечко» 

по вул. Центральна,4 в с.Жовтневе Устинівського району 

Цілі проекту: відновлення повноцінного функціонування дитячого садка 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Жовтнева сільська рада, Устинівського району 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод: 

населення с. Жовтневе 407 чоловік 

Стислий опис 

проекту: 

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт ДНЗ  

Очікувані 

результати: 

Забезпечення функціонування дошкільного закладу 

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт будівлі 

Період здійснення: з січня 2017 року – до грудня 2019 року 

Орієнтована 

вартість проекту, 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

500,0 500,0 453,750 1453,750 

Джерела 

фінансування: 

Кошти державного фонду регіонального розвитку, 

співфінансування з місцевого бюджету Жовтневої сільської ради 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Устинівський відділ освіти, 

Жовтнева сільська рада 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет 5. Розвиток соціальної 

інфраструктури на селі  

Завдання: 9) створення умов для соціального розвитку села 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення Новопразької 

амбулаторії ЗПСМ 

Цілі проекту:  Капітальний ремонт приміщення Новопразької амбулаторії 

ЗПСМ 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

 Новопразька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини  обслуговує  смт Нова Прага та села Лозуватка, 

Григорівка, Олександро – Пащенкове, Світлопіль. 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

7568 осіб 

Стислий опис проекту: внаслідок довготривалої експлуатації  приміщення, дах 

потребує капітального ремонту, а  саме заміни шиферної 

покрівлі, заміни вікон на метало пластикові, заміни дверних 

блоків, ремонту системи опалення, ремонту підлоги, 

проведення водооснащення приміщення. 

Вікна перестали виконувати теплоізоляційну функцію, рами 

прогнили, перекосились. Все це призводить до значної втрати 

тепла. Частина віконних блоків взагалі знаходиться в 

аварійному стані. 

Для вирішення цих проблем закладу необхідно  провести 

капітальний ремонт даху, замінити вікна на металопластикові.  

Очікувані результати: поліпшено технічний стан будівлі медичного закладу, 

продовжено термін його експлуатації. Поліпшено 

енергозбереження приміщення, забезпечено покращення 

температурного режиму та загального санітарного режиму в 

закладі. Покращено естетичний вигляд будівлі, що дало змогу 

зберегти інфраструктуру  села 

Ключові заходи проекту: Створення належних умов для надання населенню медично-

лікувальних послуг; 

Заміна вікон на металопластикові; 

Заміна дверних блоків; 

Ремонт покрівлі; 

Ремонт системи опалення; 

Ремонт підлоги; 

Проведення водооснащення приміщення; 

Опоряджувальні роботи. 

Період здійснення: з січня 2016 року –до грудня 2017 року: 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом  

1 000  - - 1 000  

Джерела фінансування: Районний бюджет; місцевий бюджет;державний бюджет;  

міжнародний донор тощо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Новопразька селищна рада; 

Громада селища 

Інше:  - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: : 3. Розвиток соціальної 

інфраструктури села 

Завдання: 3) забезпечення розвитку закладів культури та 

сприяння широкому доступу до них сільських жителів, активне 

пропагування історико-культурної спадщини області; 

Назва проекту: Будівництво і розвиток туристично-розважального 

комплексу «Голубе озеро» 

Цілі проекту: Розвиток в регіоні туристичної інфраструктури: облаштування 

місць відпочинку для туристів, якісного сервісу на об’єктах 

відпочинку, розвиток доступних засобів тимчасового 

розміщення, налагодження рибальського та розважально-

оздоровчого туризму, розвиток зеленого туризму в сільській 

місцевості. 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Петрівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20 тисяч осіб 

Стислий опис проекту:          За обставин з тимчасовою окупацією Криму та загострення 

соціально-економічної ситуації в Україні виникла нагальна 

потреба в забезпеченні громадян України альтернативними 

територіями для відпочинку та оздоровлення. На території 

Чечеліївської сільської ради поблизу сіл Балахівка та 

Олександрівка розташована водойма, що дістало назву «Голубе 

озеро» через чистоту та прозорість води. Стихійний і 

неконтрольований відпочинок в останні роки призвів до 

забруднення прилеглої території, браконьєрського вилову риби 

та вирубки зелених насаджень. В той же час селище Балахівка 

перебуває на межі зубожіння, є депресивним населенним 

пунктом. З метою розвитку селища Балахівка та села 

Олександрівка та налагодження ефективного та безпечного 

відпочинку громадян розпочато перший етап розвитку даного 

проекту. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено туристично-

розважальний комплекс для активного відпочинку та 

оздоровлення громадян. Комплекс включатиме: кемпінгову зону, 

спеціально відведену для короткочасного та довгострокового 

перебування туристів, пункт громадського харчування, 

рятувальна станція, пункт першої медичної допомоги, туалети. 

Планується облаштування безпечних сертифікованих 

атракціонів та розваг, забезпечення цілодобової охорони 

порядку, служби підтримки чистоти навколишнього середовища, 

що дозволить покласти край браконьєрській діяльності та 

вирубці зелених насаджень. Розглядається можливість 

створення спеціально відведеного майданчика в етностилі, де 

місцеві мешканці зможуть реалізовувати екологічно чисті 

городину та продукти садівництва. 

Для реалізації проекту буде залучено практично все населення 

селища Балахівка та села Олександрівка, що дозволить вивести 
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з депресивного стану ці населені пункти. Розвиток сільського 

туризму дозволить забезпечити вироблення сувенірної 

продукції, що, в свою чергу, сприятиме залученню інвестицій, 

спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури. Та 

розвитку малого та середнього бізнесу. Також на території 

комплексу планується проведення фольклорних фестивалів.  

Ключові заходи проекту: У рамках реалізації проекту в 2014 році було чищено дно 

пляжної зони від скла та побутового сміття, прибрано та 

вивезено стихійні сміттєзвалища на території водойми, 

облаштовано місця для короткочасного розташування туристів, 

розчищено пляжну зону від чагарників. 

В поточному році проведено повторне прибирання території, 

завезено пісок, облаштовано зону активного відпочинку для 

дітей та дорослих, проведено результативні заходи проти ерозії 

ґрунтів прибережної зони.  

Період здійснення: з 2015 – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - - - 

Джерела фінансування: Кошти соціально відповідального бізнесу 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 Чечеліївська сільська рада, Балахівська селищна рада, 

представники соціально відповідального бізнесу, відділ 

культури і туризму райдержадміністрації. 

Інше: - 

 

Проекти напряму "1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст  у 

подальшому розвитку області" 

 

Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт доріг в м. Знам’янка Кіровоградської 

області 

Цілі проекту: Реалізація транзитного потенціалу регіону, поліпшення 

взаємозв’язків між регіонами, забезпечення доступності сільських 

територій та малих міст, активізація діяльності у супровідній 

інфраструктурі. Зниження рівня техногенного навантаження 

транспорту на довкілля, підвищення якості, безпеки та 

ефективності перевезень на автомобільному транспорті 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Знамянка, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Населення міста, прилеглих територій, учасники транзитного руху  

Стислий опис 

проекту: 

 

Очікувані результати: Приведено у відповідність стан вулично-дорожньої мережі міст і 

селищ вимогам норм і стандартів з безпеки дорожнього руху,  

покращено ефективність використання транспортних засобів,  
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зменшено експлуатаційні видатки технічного обслуговування та 

ремонту рухомого складу. 

Ключові заходи 

проекту 

Виконання організаційно-технічних заходів по капітальному 

ремонту дорожнього покриття, будівельні роботи по влаштуванню 

асфальтобетонного покриття 

Період здійснення: 2015-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

6313,56  4660,52 3976,75 14950,83 

Джерела 

фінансування: 

Державний фонд регіонального розвитку,міський бюджет 

Ключові потенційні 

учасники  реалізації 

проекту 

Знам’янська міська рада 

Інше: -                                                                                                               

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Реконструкція проїжджої частини вул. Орджонікідзе – вул. 

Колгоспна між вул. Київська та Братиславська (ПР) 

Цілі проекту: Поліпшення руху автомобільного транспорту міського значення 

та загальнодержавного сполучення – Кіровоград – Київ та з 

іншими регіонами 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград 

частина вул. Орджонікідзе – вул. Колгоспна між вул.Київська та 

вул.Братиславська 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці м. Кіровоград 

Стислий опис 

проекту: 

Розробка робочого проекту 

Очікувані 

результати: 

Забезпечено двосторонній рух по вул. Колгоспній та 

Орджонікідзе  під залізничним шляхопроводом на 289 км 

дільниці Помічна - Кіровоград - Чорноліська - Знам'янка в місті 

Кіровограді 

Ключові заходи 

проекту: 

Розробка робочого проекту 

Період здійснення:  2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 950,00 - 950,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети,  інші інвестиції. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва  

Кіровоградської міської ради 

Інше: Виконаний техніко-економічний розрахунок. 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання:4) розроблення та підтримка проектів транспортної  

інфраструктури, які відповідають пріоритетам та інтересам 

окремих міст відповідно до стратегії їх розвитку; 

Назва проекту: Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між 

вулицями Балтійською та Московською, м. Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення руху автомобільного транспорту між промисловою 

зоною та мікрорайонами міста Кіровограда 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград 

міст  через р. Інгул між вулицями Балтійською та Московською. 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Мешканці м. Кіровоград 

Стислий опис 

проекту: 

Розробка робочого проекту, будівництво мосту 

Очікувані 

результати: 

Забезпечено направлення вантажного транспорту у промислову 

зону поза центру міста та мешканців мікрорайонів Лелеківка та 

Балашівка додатковими громадськими маршрутами 

Ключові заходи 

проекту: 

Розробка робочого проекту, будівництво мосту, введення мосту в 

експлуатацію 

Період здійснення:  2015-2016 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 2 800,0 - 3 000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, інші інвестиції 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва  

Кіровоградської міської ради 

Інше: Виконаний техніко-економічний розрахунок. 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання:6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт вул. Приморська м.Світловодськ 

Цілі проекту: Поліпшення автомобільного автомобільного сполучення на поміж 

Приморським та Шевченківським мкр. міста 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ  

Стислий опис 

проекту: 

Дорога протяжністю більше 4 км, з’єднує Приморський та 

Шевченківський мкр.міста, є однією з центральних магістралей. 

За тривалий термін експлуатації втратила несучу спроможність та 

прийшла в непридатний стан. 

Терміново потребує капітального ремонту  

 



331 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 

Очікувані 

результати: 

Відновлення асфальтового покриття дороги  до задовільного стану  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття  

Період здійснення:  2016-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 10000,0 6995,79 16995,79 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ, МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання:6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Конько (від 

вул.Бойко до вул.Комсомольська) у м.Світловодськ, 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Поліпшення автомобільного автомобільного сполучення у 

Хмельницькому мкр.міста Світловодськ   

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м.Світловодськ Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ  

Стислий опис 

проекту: 

Дорога з’єднує вул.Комсомольська та вул.В.Бойко. Була резервною 

дорогою проїзду громадського транспорту на випадок ремонту 

вул.Б.Хмельницького. Дорога в занедбаному стані, асфальтове 

покриття практично відсутнє. Потребує капітального ремонту 

Очікувані 

результати: 

Відновлення асфальтового покриття дороги  до задовільного стану  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття  

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 5655,99 - 5655,99  

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Світловодський міськвиконком, 

Підрядник: тендерна пропозиція 
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проекту: 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:  1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 

по  вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, 

позиція 28 (добудова) 

Цілі проекту: Забезпечення житлом громадян міста   

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Кіровоград, вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

54 квартири: однокімнатних 18 – 54 особи; двокімнатних 27 –                         

108 осіб; трикімнатних  9 – 45 осіб. 

Всього – 207 осіб. 

Стислий опис проекту: Нове будівництво 9-ти поверхового односекційного, 

однопід’їздного будинку на існуючому палевому полі: 

зовнішні стіни виконуються із силікатної цегли з подальшим 

утепленням 

вхідні двері в під’їзд металеві з встановленням кодових 

замків, в квартири глухі металеві двері, металопластикові 

вікна; 

теплопостачання, водопостачання, електро-, 

газозабезпечення від існуючих мереж; 

передбачено встановлення у кожній кухні чотирьох 

комфорочних плит "Gefest" та газового лічильника з 

розрахунку перспективного підключення побутових газових 

котлів у кожній квартирі; 

оздоблення квартир виконується мешканцями квартир або 

за їх заявкою – будівельною організацією, передбачена 

підготовка підлоги для подальшого улаштування покриття. 

Очікувані результати: Введено в експлуатацію 54- квартирний будинок, 

отримано житла 207 особами. 

Ключові заходи проекту: Проведення конкурсних торгів,  

будівництво житлового будинку,  

введення об’єкта в експлуатацію 

Період здійснення:  2016-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 7614,3 7614,0 15228,3 

Джерела фінансування: Державний та місцевий бюджети, та інші інвестиції. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва  

Кіровоградської міської ради 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:  1. Розвиток інфраструктури міст 

Завдання: 6) залучення інвестицій у будівництво та/або 

реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та 

соціальної інфраструктури міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт житлового будинку по     

вул.Приморській,24 м.Світловодськ Кіровоградської обл. 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту житлового будинку. 

Усунення аварійного стану будівлі (проведено технічне 

обстеження будинку проектною організацією 

«Кіровоградагропроект». Будинок визнаний аварійним ІV 

категорії) 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

35 квартирний 3-х поверховий житловий будинок, 120 

мешканців  

Стислий опис проекту: ПО «Кіровоградагропроект» провела проектно-вишукувальні 

роботи щодо подальшого капітального ремонту житлового 

будинку по  вул. Приморській,24. Житловий будинок цегляний, 

чотирьох під’їзний, прямокутної форми з розмірами по крайніх 

вісях 65,73х12,90м. Збудований у 60-ті роки 20 століття без 

урахування особливостей основ фундаментів (набрякаючи 

ґрунти), що послужило причиною значних деформацій будівлі. 

Деформації стін достигли недопустимих величин, тому 

необхідно провести заходи на забезпечення стійкості будівлі. З 

цією метою необхідно зміцнити будівлю улаштуванням 

напружених металевих поясів. Стіни будівлі закріплюються 

поясами з наступним механічним натягуванням. При цьому 

напружений стан зміцнюється. В них утворюються стискальні 

зусилля, котрі переборюють розтягуючи зусилля від зовнішніх 

навантажень при підніманні та осадках ґрунту. За результатами 

стискальних зусиль частково зменшується нерівність 

стискальних і розтягуючи  напружень. Можливі нерівні 

підняття і осадки в підсиленій будівлі не будуть викликати 

деформацій у стінах, тому що збільшиться просторова 

жорсткість та міцність будівлі. Підсилення слід виконати як у 

стінах, що мають тріщини так і у стінах де тріщини не 

виявлені. Одночасно  необхідно виконати комплекс робіт по 

захисту ґрунтів  основ від замочування, а також загально 

будівельні роботи по ремонту будівлі. 

Очікувані результати: Поліпшення умов проживання 120 людей 

Ключові заходи проекту: Проведення капітального ремонту будинку 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 3506,116  3506,116 
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Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

6.2. Проекти програми "2.  Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток" 

 

Проекти напряму "2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу" 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного транспорту 

та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання : 2) сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття села Глинськ  

Світловодського району  

Цілі проекту: Покращення соціально-економічного розвитку району, 

збільшення інвестиційної привабливості та розвитку виробництва 

за рахунок будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг села 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Село Глинськ Світловодського району Кіровоградської області 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

Населення с.Глинськ та  району -12 тис. 

Стислий опис 

проекту 

Основною метою проекту є:  

 розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних 

умов дорожнього руху на території села;  

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 

виробництва, підприємств, установ, організацій села незалежно 

від форм власності шляхом покращення сполучення. 

Очікувані 

результати: 

Покращено соціально-економічного становища села, безпеки 

дорожнього руху, створення умов для залучення інвестицій 

Ключеві заходи 

проекту: 

Акумулювання коштів на капітальний та поточні ремонти вулиць 

та їх ефективне використання. 

Залучення нових інвестицій 

Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно     планувати 

заходи по ремонту вулиць і доріг  

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

50 100 100 250 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Глинська сільська рада, Світловодська райдержадміністрація, 

територіальна громада, благодійні установи 
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Інше - 

 

 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання : 1) сприяння забезпеченню будівництва швидкісних 

автомобільних доріг загального користування за пріоритетними 

напрямами розвитку доріг, що поєднує швидкісні дороги з 

туристичними об’єктами, рекреаційними зонами, а також 

будівництво об’їзних доріг навколо міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги загального користування 

місцевого значення С121917 Талова Балка-Озера 

протяжністю 3,2 км 

Цілі проекту: Покращення соціально-економічного становища району,  ремонт  

доріг загального користування місцевого значення в належному 

стані, збільшення потоку туристів до Преображенської церкви в 

с.Талова Балка та приватної колекції тварин с. Озера 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Села Озера та Талова Балка Світловодського району 

Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тис. туристів та 800 жителів Озерської сільської ради 

Стислий опис 

проекту 

Основною метою проекту є:  

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних 

умов дорожнього руху між селами Озера та Талова Балка;  

 розвиток туристичної інфраструктури: збільшення потоку 

туристів до Преображенської церкви в с.Талова Балка та 

приватної колекції тварин   с. Озера 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для безпечного проїзду транспортних засобів. 

Збільшено відвідуваність туристичних об'єктів району 

Ключеві заходи 

проекту: 

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального 

ремонту дороги  загального користування місцевого значення 

С121917 Талова Балка-Озера, протяжністю 3,2 км. 

Проведення капітального ремонту дороги С121917 Талова 

Балка-Озера 

Період здійснення: 2015 -  2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2720 - 2720 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області, ДП 

"Кіровоградоблавтодор"  

Інше  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 5) облаштування автомобільних доріг загального 

користування, включаючи регіональні та місцеві дороги, 

інформаційними табло з позначенням туристичних об’єктів 

культурно-історичного значення, а також центрів сервісних 

послуг, відстані, схем і напрямів руху 

Назва проекту: Поточний, ямковий ремонт доріг комунальної власності 

Цілі проекту: Утримання доріг комунальної власності  

Підвищення якості і комфортність автомобільних перевезень 

пасажирів і вантажів територією району; 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Голованівський  район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 31  тис. жителів району 

Стислий опис проекту: У рамках проекту планується провести ямковий, капітальний, 

поточний ремонти на автошляхах району 

Очікувані результати: Покращено якість пересування жителів району 

Ключові заходи 

проекту: 

Визначення доріг, які потребують негайного ремонту. 

Проведення ремонтних робіт на автодорогах району 

Період здійснення:  з липня 2015 року  –  до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту,  

тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

750 1050 1000 2800 

Джерела фінансування: Районний та місцеві бюджети, спонсорські кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, 

інфраструктури  та ЖКГ РДА та  органи місцевого 

самоврядування, філія «Голованівський райавтодор» 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного транспорту 

та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) Сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 6-го Грудня 

у м. Олександрія, Кіровоградської області 

Цілі проекту: Реалізація проекту сприятиме збереженню існуючої мережі доріг 

комунальної власності від руйнування. Мета проекту направлена 

на ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому 

числі маршрутів загального користування, на покращення 
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транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху, 

експлуатаційного стану  доріг. Реалізація проекту підтвердить 

ефективне використання наявних коштів та підвищення якості 

робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових 

матеріалів та технологій. 

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у 

поліпшенні інвестиційного іміджу регіону та створенні умов для 

безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення та 

гостей міста.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Олександрія Кіровоградської області 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод 

Населення міста – 92,1 тис. чол. та гості міста. 

Стислий опис 

проекту: 

Місто Олександрія знаходиться в центральній частині України і 

входить до складу Кіровоградської області. Має вигідне 

географічне розташування – перетин двох основних 

автомагістралей і двох залізниць. Разом з підпорядкованими 

Олександрії селищами Димитрове, Пантаївка площа міста 

становить 6142 га. По діаметру проходить автошлях «Київ – 

Дніпропетровськ». Місто поділене на дві частини: північну і 

південну. Ремонт доріг - тема вкрай актуальна для нашої держави.  

Основною метою проекту «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці 6-го Грудня у м. Олександрія, Кіровоградської 

області» є забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху, забезпечення  належного  утримання   

та  експлуатації доріг,  покращення  стану  дорожнього  покриття  

доріг, раціональне використання та відтворення дорожнього 

покриття області. 

Реалізація проекту забезпечить розвиток мережі автомобільних 

доріг, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану, 

підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, 

підвищення якості автомобільних доріг, розвиток дорожньої 

інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення 

учасників дорожнього руху, удосконалення  управління  

автомобільними дорогами. Сприятиме інвестиційній 

привабливості території, розвитку регіону. 

Очікувані 

результати: 

Покращиться доступ жителів міста Олександрії до закладів 

соціально-побутового обслуговування. 

Зменшення аварійності та травматизму. 

Створення комфортних умов для пересування, можливість 

зробити життя людей незалежним від погодних умов. 

Поліпшення соціально-економічних, організаційно-правових 

умов для реалізації наступних соціальних закладів. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

Етап 1. Забезпечення ефективної реалізації проекту.  

Етап 2. Ремонт дорожнього покриття вулиці 6-го Грудня.  

Етап 3. Організація безпеки руху транспортних засобів.  

Етап 4.  Введення об’єкта в експлуатацію.         
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Період здійснення: З червня 2016 року - по серпень 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 7 999,015 - 7 999,015 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Олександрійської міської ради, Кіровоградський 

центр з інвестицій та розвитку - партнерство 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного транспорту 

та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) Сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Ремонт автомобільної дороги "Обхід смт Петрове 

Кіровоградської області" 

Цілі проекту: Спрямування руху великовагового автотранспорту в обхід смт 

Петрове Кіровоградської області 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

одержувачів вигод: 

7,3 тис. жителів смт Петрове 

Стислий опис 

проекту: 

В даний час об’їзна дорога смт Петрове протяжністю 1,9  км  

знаходиться в незадовільному стані, дорожнє покриття розмите 

ливневими водами.  Весь великоваговий транспорт рухається 

центральними вулицями селища, що спричиняє їх руйнацію та 

руйнацію приватних будинків, які знаходяться на узбіччі вулиць, 

створює аварійні ситуації на дорогах населеного пункту.  

Проектом передбачено виконання будівельних робіт  та 

приведення  дороги у належний технічний стан.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 

року № 219 «Про затвердження переліку  об’єктів будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних 

доріг загального користування  державного і місцевого значення  

та обсягів їх фінансування  у 2013 році за кредитами, залученими 

під державні гарантії у 2012 році» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 830) було 

передбачено здійснити у 2013 році поточний ремонт 

автомобільної дороги обхід смт Петрове.  

Службою автомобільних доріг в Кіровоградській області було 

проведено тендерну процедуру, визначено переможцем 

конкурсних торгів ДП «Кіровоградський  облавтодор» ВАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», проте кошти з державного 

бюджету у 2013 та 2014 році на виконання ремонтних робіт не 

надійшли. 

Очікувані 

результати: 

Упереджено руйнація дорожнього покриття центральних вулиць 

та приватних будинків, які знаходяться на узбіччі вулиць смт 
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Петрове. 

Ключові заходи 

проекту: 

Виконання будівельних робіт по ремонту 1,9 км об’їзної дороги 

смт Петрове 

Період здійснення: з травня 2016 року до жовтня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

- 3750,0 3000,0 6750,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

ДП «Кіровоградський  облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 1) сприяння забезпеченню будівництва швидкісних 

автомобільних доріг загального користування за пріоритетними 

напрямами розвитку доріг, що поєднує швидкісні дороги з 

туристичними об’єктами, рекреаційними зонами, а також 

будівництво об’їзних доріг навколо міст 

Назва проекту: РП ―Реконструкція вул.II Об‖їздна м.Світловодськ, 

Кіровоградської області‖ 

Цілі проекту: Поліпшення автомобільного та пішохідного сполучення поміж 

Хмельницьким та Шевченківським мікрорайоном міста 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ  

Стислий опис проекту: Автомобільне та пішохідне сполучення поміж Хмельницьким та 

Шевченківським мікрорайонами міста здійснюється по вул.II 

Обїздна. Дорога виконана частково з бруківки, частково з 

асфальту. За тривалий термін експлуатації прийшла у 

непридатний стан, окрім того відсутні пішохідні доріжки. 

Потребує реконструкції. 

Очікувані результати: Відновлено нормальне сполучення поміж мікрорайонами міста  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття та пішохідної 

доріжки з огородженням на вул. II Обїздна 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 5426,2 - 5426,2  

Джерела фінансування: Державний бюджет , міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ, МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 



340 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) Сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття Кременчуцької 

ГЕС від шлюзу до переїзду на смт Власівка у м.Світловодськ, 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Поліпшення автомобільного та пішохідного сполучення поміж 

Хмельницьким та Шевченківським мікрорайоном  міста 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ та автомобільне 

сполучення всієї України 

Стислий опис проекту:   По території м.Світловодськ Кіровоградської обл.,а саме по 

греблі Кременчуцької ГЕС  проходить   дорога територіального 

значення  Т-17-03 протяжнітю 8,2км (від заправки на дорозі 

національного значення Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 

(через Кременчук) (Н-08)  до  повороту на смт. Власівка). Її 

логічне продовження : поворот смт Власівка-мостовий перехід 

Крем.ГЕС (5,2км)-мостовий перехід (0,58км)-вул.Єгорова(4,123 

км)- Кременч. шосе і надалі на Дніпропетровськ- знаходиться на 

балансі міста. Дорога сильно завантажена крупно габаритним 

грузовим та легковим транспортом, знаходиться в критичному 

стані.  

Очікувані результати: Відновлено дороги територіального значення Т 1703 до 

задовільного стану  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття  

Період здійснення:  2016-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 13000 10183 23183  

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ, МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) Сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт вул.Єгорова м.Світловодськ, 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Відновлення проїзного шляху дороги територіального значення 

Т1703 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ  

Стислий опис проекту: По території м.Світловодськ Кіровоградської обл.,а саме по 

греблі Кременчуцької ГЕС  проходить   дорога територіального 

значення  Т-17-03 протяжнітю 8,2км (від заправки на дорозі 

національного значення Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 

(через Кременчук) (Н-08)  до  повороту на смт Власівка). Її 

логічне продовження : поворот смт. Власівка-мостовий перехід 

Крем.ГЕС (5,2 км)-мостовий перехід (0,58 км)-вул.Єгорова 

(4,123 км)- Кременч. шосе і надалі на Дніпропетровськ- 

знаходиться на балансі міста. Дорога сильно завантажена крупно 

габаритним грузовим та легковим транспортом, знаходиться в 

критичному стані.  Враховуючи існуючий стан поперечного і 

поздовжнього профілю вулиці незадовільний, проїзної частини 

яка має просадки, тріщини,ямковість назріла необхідність 

капітального ремонту проїзної частини вулиці Єгорова. 

 Виконання проекту  «Капітальний ремонт  вул.Єгорова у 

м.Світловодськ Кіровоградської області» входить у програму 

економічного та соціального розвитку м.Світловодськна 2015 

рік, затвердженої рішенням сессії№344 від 28.01.2015р. 

Очікувані результати: Створено та відновлено проїзд  на дорозі територіального 

значення Т1703 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення бетонованого дорожного покриття на вул.Єгорова (з 

аеродромних плит ПАГ 14) 

Період здійснення:  2016-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 10000,00 8338,45 18338,45 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет + міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 1) сприяння забезпеченню будівництва швидкісних 

автомобільних доріг загального користування за пріоритетними 

напрямами розвитку доріг, що поєднує швидкісні дороги з 

туристичними об’єктами, рекреаційними зонами, а також 

будівництво об’їзних доріг навколо міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт вул. Миру м.Світловодськ 

Цілі проекту: Поліпшення автомобільного автомобільного сполучення на 

дорозі регіонального значення Р-10 Київ-Канів-Дніпропетровськ  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ та автомобільне 

сполучення всієї України 

Стислий опис проекту: По території м.Світловодськ Кіровоградської обл.,а саме по вул. 

Миру, вул.Чайковського, вул.Фрунзе, вул.III Обїздна, 

вул.Дружби, вул.Комсомольська, вул. VI Обїздна – 

Кременчуцьке шосе проходить дорога регіонального значення  

Р-10, Київ – Канів – Дніпропетровськ . Дорога сильно 

завантажена крупно габаритним грузовим та легковим 

транспортом, знаходиться в критичному стані.  Враховуючи 

існуючий стан поперечного і поздовжнього профілю вулиці 

незадовільний, проїзної частини яка має просадки, 

тріщини,ямковість назріла необхідність капітального ремонту 

проїзної частини вулиці Миру 

 Виконання проекту  «Капітальний ремонт  вул.Миру у 

м.Світловодськ Кіровоградської області» входить у програму 

економічного та соціального розвитку м.Світловодськна 2015 

рік, затвердженої рішенням сессії№344 від 28.01.2015р. 

Очікувані результати: Відновлено дорогу регіонального  значення Р10 Київ-Канів-

Дніпропетровськ до задовільного стану  

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття  

Період здійснення:  2016-2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 10000,00 7465,002 17465,002 

Джерела фінансування: Державний бюджет + міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 1) сприяння забезпеченню будівництва швидкісних 

автомобільних доріг загального користування за пріоритетними 

напрямами розвитку доріг, що поєднує швидкісні дороги з 

туристичними об’єктами, рекреаційними зонами, а також 

будівництво об’їзних доріг навколо міст 

Назва проекту: Капітальний ремонт вул.Фрунзе (від вул.Чайковського до 

вул.3-я Обїздна), м.Світловодськ 

Цілі проекту: Відновлення проїзного шляху дороги регіонального значення 

Р10 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м.Світловодськ, Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

45000 людей, мешканців м.Світловодськ  

Стислий опис проекту: По території м.Світловодськ Кіровоградської обл.,а саме по вул. 

Миру, вул.Чайковського, вул.Фрунзе, вул.III Обїздна, 

вул.Дружби, вул.Комсомольська, вул. VI Обїздна – 

Кременчуцьке шосе проходить дорога регіонального значення  

Р-10, Київ – Канів – Дніпропетровськ . Дорога сильно 

завантажена крупно габаритним грузовим та легковим 

транспортом, знаходиться в критичному стані.  Враховуючи 

існуючий стан поперечного і поздовжнього профілю вулиці 

незадовільний, проїзної частини яка має просадки, 

тріщини,ямковість назріла необхідність капітального ремонту 

проїзної частини вулиці Фрунзе 

 Виконання проекту  «Капітальний ремонт  вул.Фрунзе у 

м.Світловодськ Кіровоградської області» входить у програму 

економічного та соціального розвитку м.Світловодськна 2015 

рік, затвердженої рішенням сессії№344 від 28.01.2015р. 

Очікувані результати: Створено та відновлено проїзд  на дорозі регіонального значення 

Р-10 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення асфальтового дорожного покриття на вул.Фрунзе  

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1139,357 - 1139,357 (у цінах 

2014р) 

Джерела фінансування: Державний бюджет + міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Фінансування: ДБ + МБ (5%) 

Підрядник: тендерна пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва 

завдання: 

 Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, 

розвиток доріг між обласними центрами та промисловими 

вузлами, розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

 Назва проекту: Капітальний ремонт обласної автомобільної дороги 

Шарівка- Інгуло-Кам’янка на відрізку Вершино-

Кам’янка-Митрофанівка (асфальтобетон 13 км) 

Цілі проекту: Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування  

та покращення транспортної доступності до сільських 

населених пунктів  

 Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Новгородківський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 000 осіб 

Стислий опис проекту: Відповідно до проектно-кошторисної документації 

Очікувані результати: Приведено стан  автомобільних доріг загального користування 

відповідно до державних стандартів, забезпечено безпеку 

дорожнього руху  

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення капітального ремонту обласної автомобільної 

дороги Шарівка- Інгуло-Кам’янка на відрізку Вершино-

Кам’янка-Митрофанівка 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

 7900  7900 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації  

проекту: 

Служба автомобільних доріг 

Інше: Для реалізації проекту виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 1. Розвиток автомобільного 

транспорту та дорожньої (сервісної) інфраструктури 

Завдання: 2) сприяння проведенню поточних та капітальних 

ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, розвиток 

доріг між обласними центрами та промисловими вузлами, 

розбудова мережі автодоріг у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожньої мережі населених пунктів 

Компаніївського району 

Цілі проекту: Покращення  стану вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів району.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

смт. Компаніївка, с. Червоновершка, с.Мар»ївка 

Орієнтовна 

кількість 
6362 чоловіка 



345 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

отримувачів вигод 

Стислий опис проекту: Капітальний  ремонт комунальних доріг в населених пунктах в  

смт. Компаніївка,  

вул.  Радянська с.Мар»ївка,  

вул. Леніна с. Червоновершка  

Очікувані результати: Досягнено  нормальний  стан  доріг комунальної  власності  в 

населених пунктах району 

Ключові 

заходи 

проекту: 

Відновлення  твердого асфальтобетонного  покриття  . 

Період здійснення: З червня 2015 року – до жовтня 2017 року: 

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

750,0 309,0 603,0 1662,0 

Джерела фінансування: Кошти місцевого та державного бюджетів 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації проекту: 

 Органи місцевого самоврядування, дорожньо-будівельні 

організації 

Інше:                              

 

Проекти напряму "2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи 

постіндустріального поступу" 

 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: Стратегічний пріоритет  1. Надання 

якісних житлово-комунальних послуг 

Завдання: 10) проведення заходів з благоустрою населених 

пунктів. 

Назва проекту: Будівництво міського парку культури та відпочинку, як 

центру духовного відпочинку м. Мала Виска 

 
Цілі проекту: створення умов для населення щодо організації сімейного та 

культурного дозвілля та проведення свят 

 
Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Місто Мала Виска 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Близько 20 тис. жителів міста Мала Виска 

Стислий опис проекту: Будівництво міського парку  

Очікувані результати: завершено будівництво міського парку; 

створено додаткові умови для культурного дозвілля мешканців та 

гостей міста; 

облаштовано на території парку малі архітектурні форми; 

покращено благоустрій території міста. 
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Ключові заходи проекту: проведення будівництва майданчика для літньої естради;  

облаштування місць для виносної торгівлі; 

облаштування майданчиків під контейнери для ТПВ; 

влаштування паркових алей з твердим покриттям та місць 

відпочинку; 

проведення будівництва паркувального майданчику для легкових 

автомобілів. 

Період здійснення: липень 2015 року – грудень 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

200,0 800,0 500,0 

 

1500,0 
Джерела фінансування: місцевий бюджет; кошти інвестора 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Маловисківська міська рада 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 7) проведення модернізації каналізаційних очисних 

споруд на підприємствах ЖКГ; 

Назва проекту: Будівництво каналізаційного колектора вул. Конько                          

(від вул.Бойко до вул.Комсомольська) у м.Світловодськ, 

Кіровоградської області. 

Цілі проекту: Поліпшення умов життєдіяльності населення та екологічної 

ситуації у місті    

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Світловодськ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2500 мешканців м.Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається будівництво каналізаційного 

колектора д.250 мм. по всій протяжності вул.Конько, замість 

старого, який зруйнувався під впливом пливуна. 

Передбачається перепідключення до нього житлових будинків, 

розташованих по вул.Конько. 

У наявності ПКД 

Очікувані результати: збудовано каналізаційний колектор; 

поліпшено умови проживання мешканців Хмельницького 

мікрорайону м.Світловодськ; 

недопущено погіршення екологічної ситуації у місті. 

Ключові заходи 

проекту: 

прокладання каналізаційних труб д.250 мм. на глибині 2 – 2 м. 

загальною протяжністю 400 м; 

введення в експлуатацію каналізаційного колектора 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 1114,6 - 1114,6 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет (5%) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Світловодський міськвиконком, підрядна організація  тендерна 

пропозиція 
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проекту: 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання. 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 9) проведення берегоукріплення Кременчуцького 

водосховища для запобігання надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру; 

Назва проекту: Першочергові інженерні заходи по ліквідації наслідків, 

підтоплення території нижньої частини м. Світловодськ, 

Кіровоградської обл. I етап. Відведення поверхневих вод 

Цілі проекту: Проведення захисту нижньої частини м. Світловодська від 

підтоплення ґрунтовими водами від фільтрації з Кременчуцького 

водосховища та підпором ґрунтового потоку зі сторони 

Дніпродзержинського водосховища 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Світловодськ, Кіровоградської області, нижня частина міста 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2300 приватних будинків, більше 10000 мешканців, 770 га площі 

Стислий опис проекту:  Проектом передбачається: 

 реконструкція існуючих відкритих дренажно-водовід-відних 

споруд; 

будівництво 11 водовідвідних каналів (лотків) загальною 

довжиною 5800 м.; 

розчищення і поглиблення дна  оз. Велике до відмітки  62.0 у 

Балтійській системі виміру; 

реконструкція існуючого напірного трубопроводу; 

будівництво тимчасової під’їзної дороги із піщаного ґрунту та 

щебеню; 

будівництво колодязя гасителя в місці скидання напірного 

колектора з виходом через оголовок в існуючу канаву; 

розчищення оз. Мале з поглибленням дна до відмітки 64,0; 

розчищення і поглиблення дренажно-водовідвідного каналу до 

відміток 63,5-67,00; 

заміна в каналі водопропускних труб та заглиблення до 

проектних відміток; 

закріплення водопровідних труб Д 1500 вхідних і вихідних 

оголовків із блоків ФБС; 

реконструкція насосної станції №8; 

реконструкція насосної станції №7; 

 ремонт насосної станції по вул. Франко. 

Очікувані результати: Покращення системи водовідведення в межах нижньої частини 

 м. Світловодськ 

Ключові заходи 

проекту: 

Розчистка оз. Велике та оз. Мале, розчистка існуючої системи 

водозниження. Будівництво  додаткових лотків водопониження 

Період здійснення:  2015 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

6682,417   6682,417 
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Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський міськвиконком, підрядник 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 7) проведення модернізації каналізаційних очисних 

споруд на підприємствах ЖКГ; 

Назва проекту: Будівництво системи водозливу по вул.Комарова-Артема у 

м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності населення міста 

Світловодськ. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Хмельницький мікрорайон м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 мешканців м.Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається будівництво нового каналізаційного 

колектора  шляхом прокладання нової нитки водовідведення 

взамін існуючої д.400 мм.   

Очікувані результати: збудовано нову систему водозливу;    

поліпшено умови проживання мешканців Хмельницького 

мікрорайону м.Світловодськ. 

Ключові заходи 

проекту: 

передбачення у міському бюджеті коштів для співфінансування 

робіт із будівництва системи водозливу (не менше 10%); 

оформлення і направлення проектної пропозиції для включення 

до переліку проектів, фінансування яких у 2016 році 

передбачається із Державного фонду регіонального розвитку; 

проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт із 

будівництва системи водозливу; 

прокладання труб д.400 мм. на глибині 2-2,5 м. загальною 

протяжністю 1270 м; 

введення в експлуатацію системи водозливу 

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 2093,2 - 2093,2 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський міськвиконком, підрядна організація: тендерна 

пропозиція 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 7) проведення модернізації каналізаційних очисних 

споруд на підприємствах ЖКГ; 

Назва проекту: Реконструкція системи водозбору по вул. Свердлова-

вул.Молодогвардійська у м.Світловодськ, Кіровоградської 

області 

Цілі проекту: Покращення умов життєдіяльності населення міста Світловодськ   

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Хмельницький мікрорайон м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

500 мешканців м.Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається реконструкція  існуючого  колектора 

шляхом прокладання нової нитки водовідведення взамін 

існуючої д.400 мм.  

ПКД виготовлена, в наявності експертиза 

Очікувані результати: проведено реконструкцію системи водозабору; 

поліпшено якість надання послуг; 

поліпшено умови проживання мешканців Хмельницького 

мікрорайону м.Світловодськ. 

Ключові заходи 

проекту: 

Прокладання каналізаційних труб д.400 мм. на глибині 2 – 2,5м. 

загальною протяжністю 250 м.  

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 893,2 - 893,2 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський міськвиконком 

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій  Завдання: 7) проведення модернізації каналізаційних 

очисних споруд на підприємствах ЖКГ; 

Назва проекту: Реконструкція системи водозбору за гаражами по 

вул.Єгорова у м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

Цілі проекту: Покращення умов відведення ливневих та поверхових вод у 

Хмельницькому мікрорайоні міста СвітловодськБудівництво 

нового каналізаційного колектора, замість вийшовшого з ладу 

старого  

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Хмельницький мікрорайон м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 мешканців м.Світловодськ 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається реконструкція  існуючого  колектора 

шляхом прокладання нової нитки водовідведення взамін 

існуючої д.400 мм.  
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Очікувані результати: Поліпшено умови проживання мешканців Хмельницького 

мікрорайону. 

Ключові заходи 

проекту: 

Прокладання каналізаційних труб д.400 мм. на глибині 2 – 2,5м. 

загальною протяжністю 270 м.  

Період здійснення:  2016 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 670,8 - 670,8 

Джерела фінансування: Державний бюджет, міський бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Світловодський міськвиконком,  

Інше: Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент 

виконання 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій; 

Завдання: 6) забезпечення будівництва на промислових 

підприємствах споруд попереднього очищення стоків з 

упровадженням сучасних екологозберігаючих технологій 

Назва проекту: Будівництво локального енергетичного комплексу по 

переробці осаду стічних вод із вироблення синтез-газу на 

каналізаційних очисних спорудах м. Кіровоград 

Цілі проекту: Переробка осаду стічних вод з виробленням синтез – газів для 

подальшого отримання електроенергії і тепла.  

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232,0 тис. жителів 

Стислий опис проекту: Будівництво локального енергетичного комплексу по 

виробництву синтез – газу з мулового осаду очисних споруд. 

У наявності комерційна пропозиція. 

Будівництво цього комплексу планується здійснити на 

території Кіровоградських каналізаційних очисних споруд, 

передбачається встановлення: 

блоку підготовки сировини; 

блоку сушки; 

блоку швидкого піролізу; 

блоку конденсації і очищення біопального. 

Вироблене тепло і електроенергію буде реалізовано для 

потреб виробництва, залишки планується реалізувати. 

Очікувані результати: налагодженя виробництво із осаду мулу синтез-газу; 

забезпеченя виробництво тепла - в обсязі  2750 Гкал/год в рік; 

забезпеченя виробництво енергії – 8 000 000 кВт год в рік. 

зменшеня витрат на захоронення і обробку мулового осаду; 

поліпшеня екологічної ситуації в області. 

Ключові заходи проекту: підготовка екологічного запиту на виділення у 2017 році 

коштів із Державного фонду охорони навколишньогоо 

природного середовища (далі – ДФОНПС) на реалізацію 

даного проекту; 
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направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2017 році та 

супроводження його розгляду; 

спалювання синтез-газу для отримання тепла і електроенергії; 

Період здійснення: з січня 2015 року по  грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

10000 - 13200 23200 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища, 

публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, 

тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, ТОВ ―Гідротерм‖ 

Інше: Термін окупності проекту, близько 5-ти років. 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 6.Раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу та найцінніших природних 

територій 

Завдання: 6) забезпечення будівництва на промислових 

підприємствах споруд попереднього очищення стоків з 

упровадженням сучасних екологозберігаючих технологій; 

Назва проекту: Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду стічних 

вод очисних споруд м. Кіровограда 

Цілі проекту: Підвищення ефективності очищення стічних вод, зниження 

ризику інфекційних і токсичних захворювань у населення. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232,0 тис. жителів 

Стислий опис проекту: На даний час на КОС м. Кіровограда для зневоднення осаду 

стічних вод працює одна центрифуга, її потужностей 

недостатньо, крім того відсутній резерв на випадок виходу з 

лади основної центрифуги.  

Оскільки мулові майданчики КОС вже вичерпали свій 

акамулюючий резерв, отже без цеху механічного зневоднення 

(робота якого в рази зменшує кількість осаду) необхідно 

виділяти додаткові земельні площі. 

Будівництво цеху механічного зневоднення осаду стічних вод 

передбачає встановлення нових, сучасних центрифуг з реагент 

ним господарством. 

Проект реалізується на базі Кіровоградських каналізаційних 

очисних споруд. 

Очікувані результати: збудовано цех з видалення води із осаду стічних вод; 

поліпшено стан видалення води із осаду стічних вод; 

зменшено екологічну небезпеку на території очисних споруд і 

прилеглих територій м. Кіровограда.  

Ключові заходи 

проекту: 

підготовка екологічного запиту на виділення у 2016 році і                   

2017 році коштів із Державного фонду охорони навколишньогоо 

природного середовища (далі – ДФОНПС) на реалізацію даного 

проекту; 
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направлення екологічного запиту Мінприроди щодо 

фінасування даного проекту через ДФОНПС у 2016 і 2017 роках 

та супроводження його розгляду і врахування потреб області; 

звільнення території  очисних споруд  і мулових карт від осаду 

мулу;  

зменшення площі зберігання осаду мулу. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

- 26665 26665 53330 

Джерела фінансування: Державний фонд охорони навколишнього середовища, 

публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, 

тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, інвестори. 

Інше:  

 

Проекти напряму "2.C. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її проживання". 

Цей проект уже є в плані реалізації, програма 2 чи 3  

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею  

Завдання: 6) придбання та ремонт шкільних меблів, 

оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними навчально-комп’ютерними  

комплексами та підключення їх до мережі Інтернет 

Назва проекту: Соціальна мережа «В центрі» 

Цілі проекту: Створення умов для підтримки дитячих та молодіжних 

ініціатив. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область та регіони-партнери 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

52000 дітей та дорослих, які отримують послуги позашкільної 

освіти 

Стислий опис проекту: Проект передбачає: 

створення моделі соціальної мережі регіонального значення; 

розвиток інтерактивних засобів мережевого спілкування та їх 

апробація; 

адміністративний супровід роботи мережі та її розвиток. 

Очікувані результати: охоплено дітей та молодь позашкілля Кіровоградщини 

спільним рефлексивним майданчиком в мережі Інтернет. 

підвищено рівень соціальної активності дітей та молоді 

Кіровоградщини 

Ключові заходи 

проекту: 

моделювання соціальної мережі; 

експертна оцінка сервісів соціальної мережі; 

адміністративне забезпечення діяльності мережі; 

проведення заходів щодо залучення користувачів соціальної 

мережі.  

Період здійснення: з вересня 2015 р. по вересень 2017 р.: 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Разом 

59,0 62,0 62,0 183,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

Кіровоградський обласний ЦДЮТ, провайдери Інтернету в 

Кіровограді. 

 

Номер і назва 

завдання 

Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності 

управління нею.  

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту Капітальний ремонт дитячого навчального закладу 

«Орлятко» по вул. Пирогова, 3 в смт Побузьке 

Цілі проекту Проведення капітального ремонту дитячого навчального закладу 

«Орлятко» по вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке. Підвищення 

якості перебування дошкільнят. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

смт Побузьке 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

90 учнів 

Стислий опис 

проекту 

Проведення капітального ремонту дитячого навчального закладу 

«Орлятко» по вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке. Підвищення 

якості перебування дошкільнят. 

Очікувані 

результати 

Створено умови для покращення якості перебування дошкільнят 

та вихователів у дитячому навчальному закладі 

Ключові заходи 

проекту 

Капітальний ремонт дитячого навчального закладу «Орлятко» по 

вул.. Пирогова, 3 в смт Побузьке 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

 425,0  425,0 

Джерела 

фінансування 

Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Побузька селищна рада 

Інше Проектно-кошторисна документація в процесі виготовлення  
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності 

управління нею.  

Завдання: забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів 

Назва проекту: Переведення котельні школи з підвального приміщення 

закладу 

Цілі проекту: Модернізація котельні навчального закладу та обладнання  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

смт.Голованівськ, 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

близько  200 дітей дошкільного віку. 

 

Стислий опис 

проекту: 

Плануються заходи щодо збереження тепла в опалювальний 

період, заміна котла на пілетний котел (альтернативне паливо). 

Переведення котельні садочку з підвального приміщення закладу 

забезпечить безпечні умови праці для персоналу. 

Очікувані 

результати: 

Створено умови для опалення в осінньо–зимовий період, зменшено 

затрати робочого часу, зекономлено тверде паливо 

Ключові заходи 

проекту: 

Покращення якості і енергозбереження; оновлення і модернізація 

котельного обладнання, економія бюджетних коштів. 

Період здійснення: з  липня 2015 року - до жовтня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

  494,0 494,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет – 444,6 тис.грн.,Районний бюджет – 24,7 

тис.грн.,спонсорські кошти – 24,7 тис.грн. 

Ключові потенційні 

учасники 

реалізаціїпроекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Відділ освіти  Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту), спонсори 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

 

Стратегічний пріорітет: 3. Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності 

управління нею.  

Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та 

забезпечення роботи опорних шкіл. 

Назва проекту: 

 

Реконструкція приміщення Новоархангельського навчально-

виховного комплексу"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

гімназія" -опорного закладу району. 

Цілі проекту: 

 

Заощадження коштів за рахунок  енергозберігаючих технологій. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Територія селищної ради   смт. Новоархангельськ 26100, с.Синюха, 

с.Журівка, с.Солдатське. 
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Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

6900 мешканців, що проживають на території селищної ради. 

Стислий опис 

проекту:  

Термосанація навчального закладу, демонтаж та монтаж 

електропроводки, заміна покрівлі та підлоги, ремонт та оснащення 

харчоблоку, заміна віконних  та дверних блоків на енергозберігаючі. 

Будівля школи введена в дію ще у 1972 року і здебільшого не 

оновлювалась.  

Учнівський контингент становить 429 осіб. Перспектива росту 

учнівського контингенту на наступні 5 років становить близько 10% 

щороку. Гімназійні класи базуються на поглибленому вивченні 

іноземної мови та математики. Третій ступінь закладу є профільним. 

Даний заклад є опорною школою. 

Очікувані 

результати:  

Знижено тепловитрати на опалення будівлі школи. 

Приведено приміщення закладу у відповідність до Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

Перехід учнів старшої  школи на  профільне навчання. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

Створення  рівних умов доступу до якісної освіти учасникам 

навчально- виховного процесу та досягнення позитивних зрушень у 

забезпечені учнів профільною освітою. 

Період здійснення: з 2016 року – до 2017 року 

Орієнтовна 

вартість проекту 

тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 15000,0 707,625 15707,625 

Джерела 

фінансування: 

Інвестиції із державного, обласного, районного, місцевого бюджетів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент освіти і науки ОДА, Новоархангельський відділ освіти  

Інше:  

 

Назва завдання Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності 

управління нею.  

Завдання:1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту Створення умов для надання якісних освітніх послуг та 

здійснення реабілітації для дітей з обмеженими можливостями 

Цілі проекту Рівний доступ дітей з обмеженими можливостями до якісної 

освіти, надання їм якісних освітніх послуг та можливості 

здійснення одночасного навчання і реабілітації 

Територія, на яку 

проект матиме 

Кіровоградська область 
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вплив 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

1000 дітей  

Стислий опис 

проекту 

В області 1783 дітей-інвалідів охоплено навчанням у 

загальноосвітніх школах, серед цих дітей є діти зі складними 

вадами розвитку, які навчаючись на індивідуальній формі 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають змоги 

отримувати якісні освітні послуги та проходити реабілітацію, так 

як з ними не працюють вчителі-дефектологи та медичні 

працівники. Крім того, матеріально-технічна база  

загальноосвітніх шкіл не розрахована на дітей з обмеженими 

можливостями (не має спеціального медичного обладнання) 

Очікувані 

результати 

Реалізовано права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх 

інтеграцію в суспільство шляхом здійснення комплексних 

реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, 

здобуто освіту відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень 

Ключові заходи  Реформування інтернатних закладів обласного підпорядкування 

шляхом створення на їх базі навчально-реабілітаційних центрів. 

Відкрити дошкільні групи та перші класи: на базі Знам’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, 

Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів та Новомиргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату  І-ІІ ступенів  

 

 

Період здійснення з вересня 2015 року  -  до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

5400,0 8500,0 - 13900,0 

Джерела 

фінансування 

Державний та обласний бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, спеціальні 

загальноосвітні школи-інтернати 

 

Назва завдання Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та 

забезпечення роботи опорних шкіл. 

Назва проекту Створення умов для надання якісних освітніх послуг у 

сільській місцевості 

Цілі проекту 1) оптимальна мережа загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості;  

2) функціонування освітніх округів 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12,5 тис. дітей, які навчаються у малокомплектних школах 

Стислий опис проекту В сільській місцевості області функціонує 228 малокомплектних 

загальноосвітніх навчальних закладів з низькою 

наповнюваністю класів учнями. Середня наповнюваність класів 

у школах сільської місцевості складає 9 учнів (у міській 

місцевості — 22 учні). У зв'язку з неможливістю формування 

класів у сільській місцевості 1609 учнів навчаються за 

індивідуальною формою, якою передбачений вдвічі менший 

обсяг навчальних годин. Кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення шкіл сільської місцевості є недостатнім. 

Протягом останніх років створено 65 освітніх округів, більшість 

з яких функціонує формально у звязку з відсутністю можливості 

організованого підвезення до опорних шкіл для здіснення 

допрофільного та профільного навчання. Для повноцінного 

фунціонування освітніх округів необхідно оптимізувати мережу 

шкіл та організувати підвезення учнів до опорних шкіл 82 

шкільними автобусами, які потрібні додатково. 

Очікувані результати Реалізовано права дітей, які навчаються у малокомплектних 

загальноосвітніх навчальних закладах, на якісну загальну 

середню освіту 

Ключові заходи 1) оптимізація малокомплектних загальноосвітніх навчальних 

закладів (реорганізація, закриття, призупинення роботи); 

2) придбання шкільних автобусів та організація підвезення учнів 

до опорних навчальних закладів освітніх округів; 

3) забезпечення функціонування освітніх округів відповідно до 

потреб новоутворених територіальних громад 

Період здійснення з липня 2015 року - до грудень 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

3300,0 4500,0 4500,0 12300,0 

Джерела фінансування Державний бюджет, районні бюджети, позабюджетні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, районні державні 

адміністрації, селищні, сільські ради, бізнес, міжнародні донори 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічні пріоритет:3. Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці,створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею. 

Завдання: 10) відновлення галузевого спрямування 

професійно-технічного навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах відповідно до потреб базових підприємств 

області, упровадження професійно-технічними навчальними 

закладами інтегрованих професій, оновлення переліку та 

напрямів підготовки робітничих професій відповідно до потреб 

ринку праці 
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Назва проекту: Створення базових навчальних закладів з професійної 

підготовки робітників для пріоритетних галузей області 

Цілі проекту: Ефективне використання коштів для забезпечення якісної 

підготовки  кваліфікованих робітників для пріоритетних 

галузей в регіоні, а саме: сільське господарство, видобувна, 

машинобудування, будівництво 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

350 викладачів та майстрів виробничого навчання - 350;  2500 

учнів ; 300 підприємств, установ, організацій 

Стислий опис проекту: Створення матеріально-технічної бази та умов для навчання на 

базі окремих ПТНЗ, які будуть використовуватись іншими 

ПТНЗ для виконання окремих тем практичної підготовки та 

стажування майстрів виробничого навчання і викладачів. 

Очікувані результати: Підвищено якість підготовки робітників з професій для  

сільського господарства; машинобудівної промисловість, 

гірничовидобувної галузі та будівництва. 

Створено умови для проходження стажування педпрацівників з 

базових професій у навчальних закладах області. 

Поліпшено соціально-побутових умов учнів базових ПТНЗ у 

тому числі пільгових категорій. 

Ключові заходи 

проекту: 

Формування матеріально-технічної бази на рівні не нижче 

вимог державних стандартів профтехосвіти з відповідних 

професій. 

Оснащення кабінетів, майстерень та лабораторій засобами 

навчання з врахуванням передового педагогічного досвіду. 

Розробка програм стажування  

Відновлення будівель та створення умов проживання у 

гуртожитках базових ПТНЗ для забезпечення  

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 18 600 21 400 40 000 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, Олександрійський 

професійний аграрний ліцей, Кіровоградське вище професійне 

училище № 4, Професійно-технічне училище № 8 м. 

Кіровоград, Професійно-технічне училище № 16 м.Мала Виска, 

Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців, 

ключові підприємства галузі в області (ВАТ ―Гідросила‖,  

ПРАТ ―Червона зірка‖, ДП ―Дирекція‖ та інші)  

Інше:  

 

Назва завдання Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, 

ефективності управління нею.  

Завдання:1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 
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заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту Створення оптимальної мережі дошкільних навчальних 

закладів 

Цілі проекту Рівний доступ дітей дошкільного віку до якісної дошкільної 

освіти 

Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2 тис. дітей, які у даний час не відвідують дошкільні заклади 

Стислий опис 

проекту 

На території області існує 518 дошкільних навчальних закладів 

(із них функціонує 501 ДНЗ). Дана мережа  не забезпечує  у 

повній мірі права дітей дошкільного віку на доступність здобуття 

дошкільної освіти 

В області проживає близько 32 тис. дітей віком від 3-х до 6-ти 

років. Дошкільні навчальні заклади відвідує  28,9 тис. дітей 

вданої вікової категорії. 

В середньому по області охоплення даної вікової категорії дітей 

усіма формами дошкільної освіти становить 91%. 

Обласною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти  на 

2014-2017 роки передбачено до 2017 року досягнути показника 

охоплення дошкільною освітою не менше, ніж 95% (для дітей 

віком від 3-х до 6-ти років ) 

Очікувані результати Реалізовано права дітей дошкільного віку на освіту, зокрема, 

право дітей п’яти років на обов’язкову  дошкільну освіту; 

Збільшено кількість дошкільних навчальних закладів, що 

функціонують; 

Збільшено кількість навчально-виховних комплексів 

―Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 

заклад‖ у населених пунктах зі складною демографічною 

ситуацією 

Ключові заходи Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом 

відкриття (відновлення функціонування) дошкільних закладів, 

створення навчально-виховних комплексів ―ЗНЗ-ДНЗ‖ та 

збільшення кількості груп у функціонуючих закладах системи 

дошкільної освіти  

Період здійснення З вересня 2015 року – до вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

12278,61 3781,08 6236,58 22296,27 

Джерела 

фінансування 

Бюджети районів і міст обласного значення 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки ОДА, районні державні адміністрації, 

міські ради  

 



360 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Назва завдання Стратегічний пріорітет: 3.Досягнення відповідності системи 

освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього 

простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності 

управління нею.  

Завдання:1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної 

дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних 

навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів 

"загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний 

заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних 

навчальних закладів. 

Назва проекту Створення умов для надання якісних освітніх послуг обдарованим 

дітям,  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

дітям з малозабезпечених сімей та дітям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у т. ч. дітям-переселенцям 

Цілі проекту Рівний доступ до якісної освіти, надання якісних освітніх послуг та 

розвиток здібностей обдарованих дітей, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених 

сімей та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод 

2000 дітей 

Стислий опис 

проекту 

У рамках дії обласної програми реформування інтернатних закладів 

було реформовано загальноосвітні школи-інтернати обласного 

підпорядкування, а саме: Маловисківську загальноосвітню школу-

інтернат І-ІІ ступенів реорганізовано у школу-інтернат І-ІІІ ступенів 

технологічного профілю; на базі Заваллівської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів створено школу сприяння здоров’ю; 

змінено статус Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів — зі школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у  загальноосвітню школу-

інтернат І-ІІІ ступенів — школу сприяння здоров’ю. Міцна 

матеріально-технічна база зазначених шкіл-інтернатів дасть 

можливість надавати якісні освітні послуги та розвивати здібності 

дітей соціально-незахищених категорій, кількість яких значно 

збільшиться після здійсненої оптимізації загальноосвітніх шкіл 

області  

Очікувані 

результати 

Створено умови для реалізації державної політики щодо 

забезпечення державних гарантій і конституційних прав дітей, їх 

соціального  захисту,  функціонування в області інтернатних 

закладів нового типу. Забезпечено надання кожному вихованцю з 

врахуванням індивідуального підходу комплексної соціально-

психологічної реабілітації   

Ключові заходи Надання вихованцям якісної допрофесійної підготовки; 

забезпечення реалізації програм, спрямованих на утвердження та 

пропаганду здорового способу життя; покращання умов утримання 

та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; створення можливості якісного навчання дітей з 

малозабезпечених дітей та дітей, які опинилися у складних 
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життєвих обставинах, у т. ч. дітей-переселенців 

Період здійснення з вересня 2015 року – до  грудня 2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 9800,0 9800,0 

Джерела 

фінансування 

Державний та обласний бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, спеціальні 

загальноосвітні школи-інтернати 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція будівель КЗ «Кіровоградський обласний 

кардіологічний диспансер» по вул. Волкова, 1-А,                           

м. Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення матеріально-технічної бази, виконання заходів по  

енергозбереженню  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області зможе отримувати 

повноцінний курс лікування в диспансері. Кожен рік на базі КЗ 

«Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

проходе обстеження та лікування близько 42500 пацієнтів. 

Стислий опис проекту: Утеплення будівель диспансеру, заміна вікон з метою 

зменшення затрат на опалення  

Очікувані результати: Завершено виконання заходів по енергозбереженню в  

диспансері 

Відновлено зовнішнє лицювання будівель  

Ключові заходи проекту: Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт 

Період здійснення: з липень 2015 року –  до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1580,0 3162,6 - 4742,6 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Заміна башти (системи Рожновського)  КЗ  

"Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по 

вул. Волкова, 1-А, м.Кіровоград 

Цілі проекту: Безперебійне водопостачання в приміщення диспансеру та 

поліпшення якості води 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Кіровоградської області зможе отримувати 

повноцінний курс лікування в диспансері. Кожен рік на базі КЗ 

«Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

проходе обстеження та лікування близько 42500 пацієнтів. 

Стислий опис проекту: Заміна водонапірної башти (в аварійному стані) на території 

диспансеру з метою зменшення втрат кількості та поліпшення 

якості води 

Очікувані результати: Поліпшено матеріально-технічну базу диспансеру. 

Покращено умови перебування пацієнтів під час обстеження та 

лікування. 

Покращено умови праці працівників диспансеру. 

Ключові заходи проекту: Демонтаж  існуючої аварійної башти. 

Монтаж нової башти. 

Період здійснення: з січень 2016 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 700,0 - 700,0 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція реабілітаційного відділення для лікування 

осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС КЗ 

"Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по 

вул.Волкова, 1-А, м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги та реабілітації  

ліквідаторам аварії на ЧАЕС  
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Територія на яку проект 

матиме вплив: 
Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які проживають в Кіровоградської 

області зможуть лікуватися в поліпшених умовах. Кожен рік на 

базі реабілітаційного відділення для лікування осіб, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС КЗ «Кіровоградський 

обласний кардіологічний диспансер» проходе обстеження та 

лікування близько 1000 пацієнтів. 

Стислий опис проекту: Реконструкція приміщень реабілітаційного відділення для 

лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

поліпшення матеріально-технічної бази, оснащення сучасним 

медичним обладнанням для надання медичної допомоги 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію приміщень реабілітаційного 

відділення для лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС. 

Поліпшено матеріально-технічну базу диспансеру. 

Оснащено сучасним медичним обладнанням. 

Ключові заходи проекту: Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, заміна інженерних мереж та сантехнічних 

приборів, ремонт приміщень, закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з липень 2015 року – до грудня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

208,2 680,0 - 888,2 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: 1. Реконструкція, реорганізація та модернізація опікового 

відділення обласної лікарні за адресою: проспект 

Університетський, 2/5, м. Кіровоград, корпус 5. 

2. Реорганізація нефрологічного відділення  у відділення 

госпітальної нефрології та діалізу відповідно до вимог наказу 

АМН України, МОЗ України від 30.09.2014 року №74/688. 

3. Організація, оснащення та відкриття центру ендоваскулярної 

хірургії з палатами для інтенсивної терапії обласної лікарні 

проспект Університетський, 2/5, м. Кіровоград, корпус 3. 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання медичної допомоги хворим з 

термічною травмою та її наслідками, покращення стану 

надання медичної допомоги хворим на термінальну ниркову 

недостатність: надання замісної ниркової терапії, покращення 
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стану надання медичної допомоги хворим з 

цереброваскулярною патологією, втілення сучасних методик 

лікування судинної та цереброваскулярної патології. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив: 
Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Хворі з термічною травмою та її наслідками (близько 700 осіб), 

в тому числі біля 48% - діти, зможуть отримувати повноцінне 

лікування (включаючи інтенсивну терапію, оперативне та 

реабілітаційне  лікування) в обласній лікарні. 

Станом на 01.07.2015 року отримують замісну ниркову терапію 

ПГД (програмним гемодіалізом) 105 хворих: в листі очікування 

гемодіалізу знаходяться 173 хворих. 

Щорічно в області реєструється біля 2550 хворих з інсультами, 

з яких біля 550 – з геморагічними, щорічно помирає біля 700 

хворих. Значна частина хворих з геморагічними інсультами 

потребує хірургічних втручань. З 2550 хворих значний відсоток 

хворих – це хворі, яким превентивні хірургічні ендоваскулярні 

втручання могли б запобігти розвитку інсульту. 

Стислий опис проекту: Реконструкція опікового відділення корпус №5 обласної 

лікарні. 

Реорганізація нефрологічного відділення у відділення 

госпітальної нефрології  та діалізу. 

Організація та технічне оснащення центру ендоваскулярної 

хірургії з палатами для інтенсивної терапії корпус № 3, блок № 

7 обласної лікарні. 

Очікувані результати: Завершення реконструкції опікового відділення корпус №5,  

реорганізація нефрологічного відділення у відділення 

госпітальної нефрології  та діалізу та організація центру 

ендоваскулярної хірургії з палатами для інтенсивної терапії 

корпус №3 обласної лікарні. 

Поліпшення матеріально-технічної бази закладу. 

Оснащення сучасним обладнанням. 

Ключові заходи проекту: Реконструкція опікового відділення, операційних, організація 

палати для інтенсивної терапії  опікового відділення. 

Реорганізація нефрологічного відділення у відділення 

госпітальної нефрології та діалізу. 

Організація ендоваскулярного судинного центру з палатами для 

інтенсивної терапії. 

Залучення медичного обладнання, придбання ангіографа та 

інше. 

Період здійснення: З липня 2015 року - до грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

5 000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет 

  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція комунального закладу «Кіровоградський 

обласний онкологічний диспансер» по вул. Ялтинській, 1, 

м.Кіровоград 

Цілі проекту: Підвищення відсотка охоплення спеціальним лікуванням 

онкологічних хворих та зниження рівня смертності від 

онкологічних захворювань. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

На обліку в обласному канцер-реєстрі перебуває 24 599  

хворих. Щорічно реєструється до 5 000 нових випадків 

злоякісних новоутворень. Щорічно у закладі проходить 

лікування близько 10 000 пацієнтів та виконується до 3 000 

складних оперативних втручань. 

Стислий опис проекту: Реконструкція операційного блоку, ремонт харчоблоку та 

допоміжних приміщень (пральня, дезінфікуюча камера) 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер», поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним обладнанням для надання медичної 

допомоги онкологічним хворим. 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію операційного блоку ремонт 

харчоблоку та допоміжних приміщень ( пральня, дезінфікуюча 

камера)  комунального закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер»;  

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Проведення оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж, 

реконструкція приточної та витяжної вентиляції. 

Перезарядження гама-терапевтичного апарату АГАТ-Р1. 

Закупка технологічного обладнання. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з січень 2016 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 7482,0 24700,0 32182,0 

Джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція адміністративно-лабораторного 

приміщення, розташованого за адресою вул. Гоголя, 44; 

капітальний ремонт приміщення моргу бюро 

розташованому за адресою: с. Нове, вул.. Металургів, 2а 

Цілі проекту: Поліпшення умов праці працівників та технічного забезпечення 

для проведення судово-медичних експертиз трупів у випадках 

насильницької смерті або при підозрі на застосування 

насильства, а також за інших обставин, що обумовлюють 

необхідність проведення такої експертизи, для вирішення 

питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, 

суддею чи судом.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Кожен рік на базі КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово-

медичної експертизи» проводиться близько 3 100 досліджень 

трупів та близько 4 200 освідувань потерпілих, обвинувачених 

та інших осіб. 

Стислий опис проекту: Реконструкція приміщення адміністративної будівлі та моргу 

КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної 

експертизи». Оснащення сучасним медичним та технічним 

обладнанням відділень бюро. 

Очікувані результати: Завершення реконструкції приміщень адміністративної будівлі 

та моргу бюро.  

Поліпшення матеріально-технічної бази закладу, оснащення 

сучасним  медичним обладнанням. 

Поліпшення якості проведення судово-медичних експертиз та 

досліджень. 

Ключові заходи проекту: Проведення капітального ремонту приміщень адміністративної 

будівлі (оздоблювальних робіт, заміна вікон, дверних блоків), 

заміна інженерних мереж. 

Закупівля медичного обладнання. 

Період здійснення:  з липень 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015  2016  2017  Разом 

- 12233,0 12233,0 24466,0 

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури. 

Інше: - 
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Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Реконструкція головного корпусу комунального закладу 

«Кіровоградська обласна станція переливання крові» по 

вул. Преображенській 88, м.Кіровоград 

Цілі проекту: Поліпшення стану надання трансфузійної допомоги населенню 

області, забезпечення кваліфікаційною трансфузійною 

допомогою гемофіліків та породіль. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Забезпеченість всіх лікувально-профілактичних закладів м. 

Кіровоград та Кіровоградської області життєво-необхідними 

препаратами крові. 

Стислий опис проекту: Реконструкція головного корпусу КЗ «Кіровоградська обласна 

станція переливання крові», поліпшення матеріально-технічної 

бази, оснащення сучасним медичним обладнанням для надання 

трансфузійної  допомоги населенню. 

Очікувані результати: Завершено реконструкцію головного корпусу КЗ 

«Кіровоградська обласна станція переливання крові» 

Поліпшено матеріально-технічну базу медичного закладу; 

Оснащено сучасним медичним обладнанням 

Ключові заходи проекту: Проведення заміни вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі, утеплення стін та проведення 

оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж. 

Закупка медичного обладнання. 

Період здійснення: з січень 2016 року – грудень 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 3577,0 12488,1 16065,1 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління капітального будівництва, управління 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури  

Інше: - 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи 

охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту закладів 

і підприємств охорони здоров'я, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст області  

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення 

Вільшанської ЦРЛ та придбання обладнання 

Цілі проекту: Зміцнення матеріально - технічної бази та проведення робіт з 

модернізації, реконструкції, ремонту закладів і підприємств 

охорони здоров'я, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області 

 
Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Вільшанський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2015 дітей від 0-18 років(станом на 01.01.2015) 

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт наружних та внутрішніх стін примішення, 

ремонт підлоги, обробіток деревяних конструкцій від 

пожежозаймання, встановлення блисковкозахисту, облаштування 

санпропускника, встановлення електробойлера, душової кабінки 

та унітазу, придбання Апарату штучної вентиляції легенів, 

кисневого концентратора 

Очікувані результати: Завершено облаштування дитячого відділення згідно табеля 

оснащення  

Створено умови для перебування дітей 

Ключові заходи проекту: Створення умов для перебування дітей 

Період здійснення: з липня  2016 року - до жовтня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

 300,0  300,0 

Джерела фінансування: Районний бюджет, місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Внесення пропозицій щодо фінансування із фонду регіонального 

розвитку. 

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, зокрема обласної лікарні, дитячої обласної лікарні, 

станції переливання крові, обласного госпіталю для інвалідів 

Великої Вітчизняної війни, Назва проекту: Капітальний ремонт шляхом заміни віконних блоків 

хірургічного та терапевтичного відділень 

Цілі проекту: Проведення робіт з модернізації, ремонту закладів і підприємств 

охорони здоров'я, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області 

 
Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Вільшанський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10726 доросле населення (станом на 01.01.2015) 

Стислий опис проекту: Капітальний ремонт  шляхом заміни 23 віконних блоків 

хірургічного та 32 віконних блоків терапевтичного відділень 

Очікувані результати: Завершено облаштування терапевтичного та хірургічного 

відділень 

Створено умови для енергозбереження 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення умов для енергозбереження 

Період здійснення: з травня 2017 року - до серпня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 300,0 300,0 

Джерела фінансування: Районний бюджет, місцевий бюджет 
Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Внесення пропозицій щодо фінансування із фонду 

регіонального розвитку. 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я; 

Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального 

відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній 

районній лікарні  смт Голованівськ  

Цілі проекту Для покращення надання медичних послуг - проведення 

капітального ремонту дитячого відділення, приймального 

відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній 

районній лікарні  
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Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 250 чол./ доб 

Стислий опис проекту Ремонт відділень центральної районної лікарні. Будівельний 

об’єм становитиме 286 м
2
 

 

Очікувані результати 

 

Створення умов для покращення якості перебування пацієнтів 

та лікарів у районній лікарні. Підвищення якості перебування 

пацієнтів. 

Ключові заходи проекту Капітальний ремонт дитячого відділення, приймального 

відділення, вестибюлю та сходової клітини у центральній 

районній лікарні  смт Голованівськ.  

Проведення заміни  вікон та дверних блоків на 

енергозберігаючі; 

Утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт та заміна 

інженерних мереж; 

Оснащення сучасним медичним обладнанням 

Період здійснення: 2016 - 2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн 

2015 2016 2017 Разом 

 500,0 220,3 720,3 

Джерела фінансування Державний бюджет, спів фінансування з районного бюджету  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Голованівська ЦРЛ 

Інше Проектно-кошторисна документація є в наявності  

 

Номер і назва завдання: 

 

Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи 

охорони здоров’я; 

Завдання: 26) підвищення якості надання первинної медичної 

допомоги шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, 

транспортними засобами; 

Назва проекту: 

 

Розвиток первинної ланки надання медичної допомоги 

Новоархангельського району. 

Цілі проекту: Оснащення закладів охорони здоров’я, 

обладнанням, транспортними засобами які надають первинну 

 медичну допомогу відповідним обладнанням, 

транспортними засобами. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Новоархангельський район. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

25,0 тис.чол. 

Стислий опис проекту: 

 

 На сьогодні існує низка проблем галузі охорони здоров’я, які 

потребують вирішення.зокрема: 

  часткова укомплектованість лікарями сільських амбулаторій 

ЗПСМ. З 6 ЛА ЗПСМ забезпечено лікарями лише 

3.(Новоархангельська,Надлацька та Підвисоцька ЛА ЗПСМ); 

   недостатня матеріально-технічна база Новоархнгельського 
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ЦПМСД.До 10% діагностичної апаратури не придатні для  

роботи та не підлягають ремонту.Оснащенність жодного ФАПу 

та ЛА ЗПСМ не відповідає табелю оснащення. 

  без автомобілів залишаються Новоархангельська, Кам’янецька, 

Нерубайська та Калниболотська ЛА ЗПСМ , що значно впливає 

на своєчасне надання медичної допомоги його жителям. 

  Очікувані результати: 

 

 забезпечено якість та своєчасність надання медичної допомоги 

сільським жителям. 

 підвищено своєчасність діагностики захворювань на ранніх 

стадіях серед сільських жителів. 

Ключові заходи проекту: 

 

 

  підготовка організаційного та кадрового забезпечення 

Новоархангельського ЦПМСД та його підрозділів. 

  матеріально-технічне оснащення Новоархангельського ЦПМСД 

та його структур згідно Примірного Табеля оснащення. 

 закупівля санітарного транспорту  для Новоархангельської ЛА 

ЗПСМ, Кам’янецької ЛА ЗПСМ, Калниболотської ЛА ЗПСМ та 

Нерубайської ЛА ЗПСМ. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 500,0 - 500,0 

Джерела фінансування: Районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Районна державна адміністрація 

Інше:  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров'я. 

Завдання:  15) забезпечення розвитку паліативної допомоги 

пацієнтам з невиліковними хворобами з метою покращення 

доступності та якості надання паліативної та хоспісної 

допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим 

прогнозом життя та їх рідним, включаючи онкологічних та 

геріатричних хворих, пацієнтів, хворих на туберкульоз і СНІД, 

шляхом створення в лікувальних закладах відділень 

паліативної та хоспісної допомоги 

Назва проекту: Запровадження в місті Кіровограді допомоги пацієнтам з 

невиліковними хворобами шляхом створення та відкриття 

відділення паліативної допомоги 

Цілі проекту: Забезпечення максимально можливої якості життя 

паліативним пацієнтам і членам їх родин шляхом вирішення 

фізичних, психологічних та духовних проблем, які мають 

місце у невиліковної хворої людини. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Невиліковні хворі міста Кіровограда, що потребують 

паліативної допомоги 
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Стислий опис проекту: Сьогодні в Україні стоїть дуже гостро проблема паліативної 

допомоги. Паліативним хворим потрібні спеціальні умови, 

фахова допомога та турботливий догляд.  

Тому, створення паліативного відділення є актуальним для 

міста Кіровограда, адже хворі у термінальної стадії 

онкозахворювання та соматичні хворі з важким перебігом 

хвороби потребують такої допомоги та мають право на гідне 

завершення життя без болю та в оточенні піклування та 

доглядом. 

Очікувані результати: Відкрито відділення паліативного лікування для пацієнтів із 

невиліковними хворобами 

Створено умови для покращення якості життя у фінальній 

стадії та для максимального полегшення фізичних та 

моральних страждань пацієнтів та їх близьких 

Створено атмосферу позитивного ставлення до паліативної 

допомоги у суспільстві 

Ключові заходи проекту: Створення та відкриття відділення паліативної лікування на 

базі КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" шляхом 

проведення ремонтно-будівельних робіт та забезпечення 

необхідним матеріально-технічним оснащенням. 

Створення та організація роботи мультидисплінарної команди 

шляхом залучення соціальних служб, волонтерів, благодійних 

організацій. 

 Підготовка медичних кадрів з надання паліативної допомоги. 

 Впровадження сучасних технологій та стандартів надання 

медичної допомоги паліативним хворим. 

Забезпечення медичного догляду та паліативного лікування 

невиліковних хворих. 

Період здійснення: з січня 2015 року – до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2798,7 1000,0 1000,0 4798,7 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, партнерство 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська міська рада, КЗ "Центральна міська лікарня м. 

Кіровограда", Кіровоградська обласна організація Товариства 

Червоного Хреста України, Кіровоградська обласна 

благодійна організація "Відкрите серце", Всеукраїнська 

громадська організація "Українська ліга сприяння розвитку 

паліативної та хоспісної допомоги" 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я; 

Завдання: 27) поліпшення медикаментозного і матеріально-

технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів 

області 

Назва проекту: Часткова заміна вікон  на енергозберігаючі у відділеннях  

центральної районної лікарні Новоукраїнського району 

Цілі проекту: Зміцнення матеріально – технічної бази, проведення 

ремонтних робіт в центральній районній лікарні, покращення 

умов  праці та надання якісних медичних послуг. 
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Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Новоукраїнський район Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення 42 тис.чол. 

Стислий опис проекту: Проведення заходів з енергозбереження: заміна вікон  на 

енергозберігаючі у відділеннях  центральної районної лікарні 

Очікувані результати:  Заміна вікон  на енергозберігаючі у відділеннях  центральної 

районної лікарні 

Ключові заходи проекту: Проведення заходів з енергозбереження: заміна вікон  на 

енергозберігаючі у відділеннях  центральної районної лікарні 

Період здійснення: з липня  2015 року  - до листопада 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 200,0 200 500,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

- 

Інше: -  

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я; 

Завдання:16) забезпечення працівників закладів охорони 

здоров’я житлом, в першу чергу молодих спеціалістів, з 

метою підвищення престижності праці працівників медичної 

галузі, поліпшення їх соціального захисту  

Назва проекту:  Придбання житла для молодих спеціалістів 

Онуфріївської ЦРЛ  

Цілі проекту:  Забезпечення житлом молодих спеціалістів, з метою 

підвищення престижності праці працівників медичної галузі, 

поліпшення їх соціального захисту  

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

Онуфріївський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

18500 чол.  

Стислий опис проекту:  Кадрова ситуація на сьогоднішній день є досить 

напруженою. Більша частина лікарів районної лікарні 

пенсійного та перед пенсійного віку. Закріплення молодих 

спеціалістів на селі є досить важливим питанням. 

Забезпечення молодих спеціалістів житлом поліпшить їх 

соціальний захист, та змінить кадрову ситуацію на селі на 

краще.  

Очікувані результати:  Забезпечено закріплення молодих спеціалістів на селі та 

забезпечення їх житлом.  

Ключові заходи проекту:  Закріплення молодих спеціалістів на селі та забезпечення їх 

житлом.  

2015 рік- 1 квартира.  

2017 рік-1 квартири.  

Період здійснення:  З липня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

4,2 - 150,0 154,2 
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Джерела фінансування:  районний бюджет, приватний бізнес  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Онуфріївська районна державна адміністрація,  

Онуфріївська центральна районна лікарня  

Інше:  

 

Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я; 

Завдання:21) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту 

закладів і підприємств охорони здоров'я, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

област 

Назва проекту:  Поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Онуфріївської ЦРЛ  

Цілі проекту:  Придбання новітнього медичного обладнання. Покращення 

якості надання медичної допомоги населенню району. 

Виявлення захворювань на ранніх стадіях.  

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

Онуфріївський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

Кількість отримувачів 18547 чол.  

Стислий опис проекту:  Значна частина наявного медичного обладнання 

Онуфріївської ЦРЛ потребує заміни (морально застаріле, знос 

повністю нарахований, часто потребує капітального ремонту, 

або взагалі підлягає списанню). Придбання нового медичного 

обладнання покращить якість надання медичної допомоги 

населенню району та надасть можливість виявляти 

захворювання на ранніх стадіях.  

Очікувані результати:  Покращено якість надання медичної допомоги населенню 

району та виявлення захворювань на ранніх стадіях.  

Ключові заходи проекту:  Покращення якості надання медичної допомоги населенню 

району та виявлення захворювань на ранніх стадіях.  

придбання нового медичного обладнання для Онуфріївської 

ЦРЛ: 2015 рік - вагінальний датчик до УЗД апарату;  

2016 рік - фіброгастродуоденоскоп;  

2017 рік- електроенцефалограф.  

Період здійснення:  з липня 2015 року – до грудня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 120,0 115,0 335,0 

Джерела фінансування:  місцевий бюджет, приватний бізнес  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Онуфріївська районна державна адміністрація,  

Онуфріївська центральна районна лікарня  

Інше:  
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Номер і назва завдання:  Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування 

системи охорони здоров’я; 

Завдання: 22) поліпшення якості надання медичної допомоги 

новонародженим, дітям, матерям, вагітним шляхом 

проведення капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень 

лікувальних закладів, які надають медичну допомогу 

вказаним категоріям населення, оснащення цих закладів 

сучасним медичним обладнанням; 

Назва проекту:  Поліпшення якості надання медичної допомоги вагітним  

Онуфріївського району  

Цілі проекту:  Шляхом проведення капітального ремонту ІІ поверху 

поліклінічного відділення Онуфріївської ЦРЛ, зокрема 

жіночої консультації, поліпшити умови перебування вагітних 

у закладі та якість надання медичної допомоги вагітним 

району.  

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

Онуфріївський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

Жіноче населення району (близько 9 тис. чол.)  

Стислий опис проекту:  Жіноча консультація повинна бути відокремлена від 

загального прийому хворих. Вагітні жінки не повинні 

контактувати з хворими пацієнтами, які звертаються до 

суміжних лікарів. Проведення капітального ремонту ІІ 

поверху поліклінічного відділення Онуфріївської ЦРЛ, 

зокрема жіночої консультації, забезпечить психологічний 

комфорт вагітних, поліпшить умови їх перебування у закладі 

та покращить якість надання медичної допомоги.  

Очікувані результати:  Покращення якості надання медичної допомоги вагітним 

Онуфріївського району  

Ключові заходи проекту:  Проведення капітального ремонту ІІ поверху поліклінічного 

відділення Онуфріївської ЦРЛ.  

Покращення якості надання медичної допомоги вагітним 

Онуфріївського району  

Період здійснення:  з липня  2015 року – до грудня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

30,0 30,0 - 60,0 

Джерела фінансування:  місцевий бюджет, приватний бізнес  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Онуфріївська районна державна адміністрація,  

Онуфріївська центральна районна лікарня  

Інше:  
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 7. Створення  умов  для 

розв’язання  нагальних  проблем переселенців  

 Завдання: 6) вжиття заходів, спрямованих на забезпечення 

житлом осіб, які тимчасово переміщені в область, шляхом 

проведення реконструкцій і капітальних ремонтів вільних 

приміщень, будівництва житлових будинків, придбання і 

оренди житла за рахунок різних джерел фінансування. 

Назва проекту: Нове життя 

Цілі проекту:  Забезпечення тимчасовим житлом (гуртожитком) 

внутрішньо переміщених сімей (осіб), надання можливості 

утримання присадибного господарства 

Територія на яку проект 

матиме вплив:  

Олександрійський райрнн, с. Березівка 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

9 сімей - вимушені переселенці із зони АТО. 

Стислий опис проекту:  В ході реалізації проекту буде проведено реконструкцію 

приміщення колишньої Березівської школи під соціальний 

гуртожиток для сімей  вимушених переселенців із зони 

АТО. Школа з газо- і водо- підведенням, є підвальне 

приміщення, велика присадибна ділянка, столова. Більшість 

переселенців, що проживають чи прибувають на територію 

району звикли користуватися побутовими зручностями, 

тому проживання в даному гуртожитку зменшить 

невдоволення вказаних осіб умовами, які їм можуть 

запропонувати їм в сільській місцевості.  

Незначна віддаленість від міста дасть можливість знайти 

роботу в місті. В селі є дитячий садок, дітей до школи 

підвозять шкільним автобусом. За бажанням сімей, вони 

можуть займатися присадибним господарством - біля школи 

є земельні ділянки, та підвальне приміщення для зберігання 

овочів.  

Очікувані результати:  

 

Поліпшено умови проживання для  вимушених 

переселенців із зони АТО. 

Зменшено соціальну напругу та невдоволення серед даної 

категорії. 

Використано приміщення колишньої школи на соціальні 

потреби. 

Ключові заходи проекту: Організація пошуку сімей вимушених переселенців, які 

виявлять бажання проживати в гуртожитку.  

Реконструкція приміщення школи. 

Інформаційна кампанія щодо залучення спонсорів до 

обладнання квартир. 

Облаштування квартир меблями, побутовою технікою. 

Період здійснення: з квітня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

    

Джерела фінансування: Державний бюджет, залучення інвестиційних коштів, 

благодійних фондів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Центр соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді 
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проекту: 

Інше:  - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет:  4. Підвищення ефективності 

системи соціального захисту населення  

Завдання: 11) забезпечення  на  належному  рівні  

життєдіяльності  соціально вразливих верств населення, у 

першу чергу –  осіб із обмеженими фізичними можливостями 

Назва проекту: Реконструкція нежитлових приміщень під приміщення 

адміністративного призначення і лікувально-

профілактичної фізкультури по вул. Першотравнева, 9 в  

м. Олександрія 

Цілі проекту: Створення необхідних соціально-побутових, психологічних 

умов життя для  інвалідів дитинства, загального 

захворювання, в тому числі дітей-інвалідів, інвалідів праці; 

сприяння та підтримання самоактуалізації людей з 

обмеженими фізичними можливостями, їх активній роботі над 

своєю соціальною досконалістю, розширення рамок їх 

незалежності; 

забезпечення захисту прав і законних інтересів інвалідів, 

реалізація права на охорону здоров’я, соціальний захист і 

гармонійний розвиток; 

покращення якості надання реабілітаційних послуг інвалідам. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

м. Олександрія  

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Проект є соціально  направленим і передбачає охоплення 

реабілітаційними послугами 400 осіб – інвалідів та хворих на 

опірно-руховий апарат: з них 330 інвалідів – дорослих, 70 – 

дітей. 

Стислий опис проекту: З 2011 року громадське об’єднання має  орендоване у 

комунального підприємства "Будинок Побуту",  приміщення 

площею 76,33 кв. м, за адресою: вул. Першотравнева, 9,  м. 

Олександрія, Кіровоградська область, 28000.  

Рішенням виконавчого комітету (від 21 липня 2011 року № 

613 "Про надання містобудівних умов і обмежень забудови 

земельної ділянки" виділено земельну ділянку площею 238,63 

кв. м (поряд в цьому ж будинку)  для реконструкції 

нежитлових приміщень під приміщення адміністративного 

призначення та лікувально-профілактичної фізкультури. 

Взаємне розташування приміщень відповідає технологічному 

процесу робіт проектованих приміщень по призначенню. 

Багатофункціональний зал на 40 чоловік може 

використовуватися як зала для зборів, лекцій, лікувальної 

гімнастики. Малий тренажерний зал планується 

укомплектувати обладнанням для постійних  занять та 

тренувань. Визначено місце для проведення масажу, дві 

роздягальні, чотири душеві  та дві туалетні кімнати. 

Передбачено приміщення для сауни.  

Очікувані результати: створено комфортне середовище для людей з обмеженими 

фізичними можливостями 
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Ключові заходи 

проекту: 

завершення розпочатої реконструкції оздоровчого комплексу 

громадського об’єднання ветеранів; 

оснащення оздоровчого комплексу обладнанням та приладами 

для лікувальної фізкультури та реабілітації 

Період здійснення: з  квітня 2016 до серпня 2016 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 943,671 - 943,671 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародний донор 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Учасники конкурсу на виконання  певних видів робіт, міська 

рада – співфінансування, Кіровоградський центр з інвестицій 

та розвитку - партнерство 

Інше:  

 

Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 4. Підвищення ефективності системи 

соціального захисту населення.  

Завдання: 1) Розширення переліку та поліпшення якості 

надання соціальних послуг. 

Назва проекту Встановлення в інтернатних закладах системи  соціального 

захисту населення автоматичної протипожежної 

сигналізації, проведення обробки дерев’яних конструкцій  

та придбання протипожежного інвентарю.   

Цілі проекту: Підвищення ефективності системи соціального захисту 

населення 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1,8 тис. пенсіонерів та інвалідів, що проживають в інтернатних 

закладах системи соціального захисту населення  області  

Стислий опис проекту: В інтернатних заклкдах проживають 1,8 тис. громадян похилого 

віку та інвалідів, які за станом здоров’я потребують постійного 

стороннього догляду. На даний час  інтернатні заклади 

потребують значних коштів для виконання заходів з 

протипожежної безпеки відповідно до приписів ДСНС України 

в Кіровоградській області.  З метою створення безпечного 

життєвого середовища, поліпшення соціального обслуговування 

зазначеної категорії громадян є потреба у виділенні коштів для  

виконання заходів з протипожежної безпеки 

Очікувані результати: Створено безпечне життєве середовище для 1,8 тис. пенсіонерів 

та інвалідів.  

Ключові заходи проекту: Встановлення в  інтернатних закладів системи  соціального 

захисту населення автоматичної протипожежної сигналізації, 

проведення обробки дерев’яних конструкцій  та придбання 

протипожежного інвентарю.   

Період здійснення: 2015 -2017 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

2026,4 2333,8 1119,0 5479,2 

Джерела фінансування: Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 
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Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 4. Підвищення ефективності 

системи соціального захисту населення.  

Завдання: 1) Розширення переліку та поліпшення якості 

надання соціальних послуг. 

Назва проекту Забезпечення інтернатних закладів системи  соціального 

захисту населення області санітарним транспортом 

Цілі проекту: Підвищення ефективності системи соціального захисту 

населення 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1,8 тис. пенсіонерів та інвалідів, що проживають в інтернатних 

закладах системи соціального захисту населення  області  

Стислий опис проекту: В інтернатних закладах проживають 1,8 тис. громадян 

похилого віку та інвалідів, які за станом здоров’я потребують 

постійного стороннього догляду та лікування, транспортування 

на консультації та лікування до лікувальних закладів області.  

На даний час санітарний транспорт інтернатних закладів 

морально та фізично застарілий, зношений та потребує 

значних витрат на підтримку  його у робочому стані. У  

переважній більшості це автомобілі марки УАЗ. З метою 

поліпшення соціального обслуговування зазначеної категорії 

громадян є потреба у придбанні нового, більш сучасного та 

комфортабельного санітарного транспорту.  

Очікувані результати: Поліпшено соціальне та медичне обслуговування 1,8 тис. 

пенсіонерів та інвалідів.  

Ключові заходи проекту: Заміна застарілого санітарного транспорту інтернатних 

закладів.  

Поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів та 

інвалідів.  

Період здійснення: 2015 -2016 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

2940 1400 - 4340 

Джерела фінансування: Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Інше:  

    

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Автоматизація бібліотечних процесів в обласній бібліотеці 

для юнацтва ім.О.М.Бойченка 

Цілі проекту: Підвищення ефективності і якості організації обслуговування 

користувачів бібліотеки, продуктивності праці працівників 

закладу 
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Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

17,5 тисяч осіб – користувачів Кіровоградської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка 

Стислий опис проекту: У даний час для бібліотек дуже важливим завданням стає 

швидке і безпомилкове обслуговування читачів, а також 

управління бібліотекою на сучасному рівні. Все більше 

бібліотек звертаються до технології RFID, яка, безумовно, 

багато разів покращує якість обслуговування читачів, підвищує 

зручності і ефективність управління фондами зберігання за 

рахунок автоматизації основних технологічних процесів. 

Технологія радіочастотної ідентифікації (RFID) включає в себе 

маркування документів бібліотечного фонду радіомітками, що 

мають унікальний ідентифікаційний код, зареєстрований в базі 

даних АБІС, і доступний для дистанційного зчитування 

спеціальними пристроями - радіочастотними рідерами. У ряді 

випадків рідери дозволяють перезаписувати додаткові дані в 

пам'яті радіомітки. Разом з документами можлива 

радіочастотна ідентифікація читачів, при використанні ними 

електронних читацьких квитків, що містять в собі аналогічні 

радіомітки. Дистанційне зчитування даних використовується 

для автоматизації технологічних операцій в бібліотеці. 

Технологія RFID є найбільш передовою для бібліотек на даний 

час. Автоматизація бібліотек дозволяє працівникам бібліотечної 

сфери позбутися від багатьох рутинних процесів, що забезпечує 

найбільш швидке, повне і якісне забезпечення користувачів 

інформацією, потоки якої невпинно зростають. Скорочення до 

мінімуму частки «ручної» праці підвищує якість роботи 

працівників. Бібліотека автоматизує процеси прийому і видачі 

книг відвідувачам, матиме змогу контролювати 

несанкціонований винос видань, проводити регулярну 

інвентаризацію своїх фондів. 

Автоматизована система книговидачі дозволяє користувачеві 

самостійно реєструвати взяті у відкритому фонді видання на 

власний читацький квиток і повертати їх в бібліотеку. Крім 

того, читач може перевірити стан власного формуляра і 

дізнатися про заборгованість та терміни повернення видань 

Очікувані результати: підвищено імідж бібліотеки як сучасного, інформаційного, 

навчального та культурного закладу, що виконує свою місію в 

нових соціально-економічних умовах; 

збільшено користувачів віддаленого доступу, а також молодих 

користувачів з особливими потребами; 

покращено якість і ефективність надання послуг; 

Ключові заходи 

проекту: 

          автоматизовано основні технологічні процеси; 

придбання та монтаж RFID-обладнання; 

придбання і впровадження в роботу АБІС ІРБІС-64; 

навчання персоналу роботі із новим обладнанням 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня  2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 2759,08 2433,9 5192,98 
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Джерела фінансування: Обласний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О. М. Бойченка. 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Молоді – комфортне інформаційне середовище 

Цілі проекту: Підвищення якості і ефективності організації обслуговування 

користувачів Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва 

ім. О. М. Бойченка, продуктивності  праці її працівників. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

17,5 тисяч осіб – користувачів Кіровоградської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка 

Стислий опис проекту: Формування національного інформаційного середовища 

вимагає від сучасної бібліотеки створення загальних і 

спеціальних баз знань, їх збереження і задоволення 

інформаційних потреб окремих осіб або груп споживачів 

інформації. Це може бути досягнуто тільки за умови якісно 

нового рівня обробки й розповсюдження інформації.  

Обласна бібліотека для юнацтва випускає власний 

інформаційний продукт: електронний каталог, повнотекстові 

БД, власні видання, розробки масових заходів з різних 

напрямків виховання тощо. Тому для ефективної роботи всього 

закладу кожне робоче місце бібліотекаря повинно бути 

оснащеним ПК, а для забезпечення збереження інформації 

необхідно як мінімум 2 потужні сервери. 

Наразі гостро стоїть проблема переведення інформації на 

друкованих носіях в цифровий формат. Є потреба у сканері 

формату А3. 

Оскільки в сучасний обіг усе більше входять книги в 

електронному форматі, необхідно придбати пристрої для їх 

читання. 

В інтернет-центрі бібліотеки для користувачів організовано 6 

робочих місць з доступом до інтернету. Але цього замало для 

повного забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

Необхідно додатково обладнати для відвідувачів бібліотеки 8 

робочих місць з доступом до швидкісного інтернету. 

У зв’язку з активною масовою роботою з популяризації 

літератури та з різних напрямків виховання підростаючого 

покоління, виникає необхідність в один і той самий час 

проводити три різні заходи в різних залах. Тому для візуалізації 

інформації необхідні три потужні проектори та три ноутбуки. 
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Бібліотека випускає дуже багато власної друкованої продукції: 

брошури, буклети, афіші, флаєра та ін. Необхідно мати принтер 

формату А3. 

Очікувані результати: Створено умови для комфортного доступу користувачів 

бібліотеки до швидкісного інтернету; 

переведено частину паперового фонду бібліотеки у цифровий 

формат; 

підвищено якість проведення масових заходів бібліотеки з 

популяризації літератури; 

покращено якість надання послуг; 

Ключові заходи 

проекту: 

Облаштування ще одного приміщення із 8 робочих місць 

(комп’ютер, стіл, стілець) з доступом до інтернету для 

користувачів; 

сканування частини фонду бібліотеки з метою надання доступу 

до цифрової інформації; 

забезпечення проведення масової роботи бібліотеки на 

високому рівні 

Період здійснення: з липня 2015 року -  до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 281,4 251,37 532,77 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О. М. Бойченка. 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників через їх 

участь у зональних семінарах-практикумах 

Цілі проекту: Налагодження безперервної освіти та створення сприятливих 

умов для професійного спілкування і контакту бібліотечних 

працівників області, полегшення їх доступу до досвіду, 

накопиченого бібліотечними спеціалістами районів в 

бібліотечній діяльності. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Бібліотечний простір Кіровоградщини 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1040 бібліотечних працівників та 93000 читачів юнацького віку, 

що користуються послугами книгозбірень Кіровоградської 

області. 

Стислий опис проекту: Бібліотечна професія, як ніяка інша, вимагає постійного 

оновлення знань, а якісне виконання бібліотекарем своїх 

обов'язків, задоволення читацьких запитів сучасних 

користувачів - постійного професійного вдосконалення, 

використання в роботі інноваційних форм і технологій.  
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В основі проекту лежить підвищення кваліфікації бібліотекарів, 

сприяння їх безперервної освіти. Реалізація проекту передбачає 

охоплення всіх груп і категорій бібліотекарів, 

диференційований підхід до підвищення їх кваліфікації, 

послідовність і наступність у навчанні, використання різних 

форм підвищення кваліфікації, в тому числі і самоосвіти, 

підвищення якісного рівня навчання бібліотечних кадрів. 

Очікувані результати: Забезпечено безперервність і диференційованість освіти 

бібліотекарів Кіровоградської області; 

створено кожному бібліотечному фахівцю сприятливий режим 

для реалізації його творчого потенціалу в професійній 

діяльності; 

підвищено професійний, загальноосвітній та культурний рівень 

працівників області з використанням традиційних та 

інноваційних технологій. 

Ключові заходи 

проекту: 

Організація та проведення зональних семінарів із 

використанням під час їх проведення активних форм навчання: 

лекції, презентації, ділові ігри, тренінги, години ділового 

спілкування, огляди нової, у т.ч. фахової літератури, веб-

портації, обмін досвідом та інша групова робота учасників; 

залучення до участі у зональних семінарах працівників 

бібліотек; 

 

Період здійснення: з березня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 50,0 50,0 100,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О.М. Бойченка, бібліотеки області. 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Забезпечення молоді вільного доступу до інформаційних та 

духовних надбань людства  

Цілі проекту: Формування якісного поповнення бібліотечних фондів з метою 

зібрання документів, призначених для використання 

користувачами і зберігання їх як історичної та культурної 

цінності. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

17,5 тисяч користувачів обласної бібліотеки для юнацтва 

ім.О.М.Бойченка 

Стислий опис проекту: Розширення кола джерел поповнення бібліотечних фондів.  
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Для якісного і своєчасного формування бібліотечних фондів 

використовуються традиційні та електронні засоби 

комплектування:  

каталоги; 

прайс – листи книговидавництв та книготорговельних установ; 

перегляд інформації про нові видання на Інтернет – сайтах та 

сторінках журналів, газет; 

відвідування книжкових магазинів. 

Збільшення бібліотечного фонду шляхом комплектування 

нетрадиційними носіями інформації, як документів більш 

тривалого терміну зберігання.  

Систематичне оновлення фонду сприяє більш чіткому 

контролю за збереженням бібліотечних фондів, що дає 

можливість своєчасно вилучати зношену, морально застарілу, 

непрофільну, дублетну літературу.  

Якісний фонд задовольняє потреби постійних користувачів 

бібліотеки та сприяє залученню нових. 

Очікувані результати: Створено умови для збереження та примноження духовних 

цінностей молоді області і України; 

забезпечено рівноправний, вільний та комфортний доступ до 

інформаційних ресурсів. 

Ключові заходи 

проекту: 

Опрацювання каталогів, прайс-листів книговидавництв та 

книготорговельних установ; 

перегляд інформації про нові видання на Інтернет – сайтах та 

сторінках журналів, газет; 

відвідування книжкових магазинів; 

листування із книжковими видавництвами. 

Період здійснення: з березня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 250,0 290,0 540,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва  ім. О. М.Бойченка 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Забезпечення молоді права на сучасну інформацію   

Цілі проекту: Періодичні видання завжди визначали  і визначатимуть 

інтелектуальний рівень нації. Вони виконують інформативну 

функцію, відіграють значну роль в усіх аспектах життя – 

економіці, культурі, політиці, стають неоціненним історичним 

документом. Інформація, що міститься в періодичних 
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виданнях, залишається завжди актуальною, цікавою, часто – це 

єдине джерело інформації, яким користуються для досліджень 

молоді науковці та краєзнавці.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

17,5 тисяч користувачів обласної бібліотеки для юнацтва 

ім.О.М.Бойченка 

Стислий опис проекту: Періодичні видання – найважливіша складова частина фондів 

бібліотек. Журнали та комплекти газет є цінними історичними 

документами, в яких відображено внутрішні і зовнішні події 

країн. 

Систематично проводити моніторинг ринку періодичних 

видань, рейтинг їх популярності серед населення юнацького 

віку, відбирати та підписувати їх з урахуванням запитів усіх 

користувачів. 

Щорічну передплату періодичних видань здійснювати, 

аналізуючи повноту надходження примірників за попередній 

рік, відмови на запити читачів, вивчення каталогу передплатних 

видань з метою виявлення нових журналів та газет. 

Намагатися забезпечити максимальну повноту комплектування 

фондів бібліотеки періодичними виданнями. 

Очікувані результати: Поліпшено рівень задоволення естетичних, наукових, 

інформаційних запитів читачів; 

оновлено перелік періодичних видань та доповнено його 

новими виданнями 

Ключові заходи 

проекту: 

Опрацювання каталогів періодичних видань;  

перегляд інформації про нові періодичні видання на Інтернет – 

сайтах; 

налагодження співпраці з працівниками місцевих редакцій 

Період здійснення: з березня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 200,0 230,0 430,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Кіровоградська обласна державна адміністрація, департамент 

культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, Кіровоградська обласна 

бібліотека для юнацтва  ім. О. М.Бойченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3.Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською 

мовою, передплата періодичних видань, забезпечення 

комп’ютерами та оргтехнікою районних, міських та сільських 

бібліотек, автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Система кондиціювання повітря та вентиляція приміщень 

обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка. 
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Цілі проекту: Першочерговий обов’язок бібліотек – розкрити багатства 

фондів читачам, зробити їх доступними. Бібліотечні фонди 

потрібно зберегти на довгі роки для задоволення потреб 

максимальної кількості користувачів. 

Бібліотеки регулярно проводять моніторинг стану 

книгосховищ, виявляють біологічні та фізичні ушкодження 

видань, проводять знепилення фондів. 

Збереження бібліотечного фонду залежить від його 

задовільного фізичного стану та дотримання умов зберігання. 

Цьому сприяє система вентиляції та кондиціювання у 

приміщеннях бібліотеки. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

17,5 тисяч користувачів 

Стислий опис проекту: Система кондиціювання повітря підтримує температуру 

повітря, вологість, чистоту. 

З усіх факторів, що спричинюють деструктивні зміни 

документних матеріалів, основним є вологість. Оскільки 

здатність повітря утримувати більшу або меншу кількість 

водяної пари залежить від температури, дія вологості пов'язана 

саме з нею. Надмірна вологість повітря викликає збільшення 

вмісту вологи в матеріалах органічного походження й створює 

сприятливі умови для розвитку біошкідників.            

При недостатній вологості органічні матеріали пересихають, 

втрачають еластичність, стають крихкими, ламкими. 

Досить значним чинником, що прискорює процес старіння 

паперу, є підвищена температура. Папір, виготовлений з 

великим вмістом неволокнистих речовин (смола, лігнін, віск 

тощо), істотно змінює свій колір – жовтіє, буріє. 

Через коливання температури та відносної вологості повітря 

сховищ на поверхні документів та обладнанні утворюється 

конденсат, що сприяє розвитку плісняви. 

Відповідно до Правил охорони праці для працівників бібліотек 

(Наказ МНС України від 12.12.2012 № 1398):  

4.1. усі приміщення бібліотек повинні бути обладнані 

системами вентиляції і кондиціювання; 

4.2. усі повітропроводи, повітряні канали, глушники та 

вентиляційне обладнання необхідно не рідше одного разу на 

півріччя очищувати від пилу; 

4.3. повітрообмін у читальних залах, фондосховищах, 

реставраційних майстернях та робочих приміщеннях повинен 

забезпечувати параметри мікроклімату відповідно до 

Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 

3.3.6.042-99. Режим роботи систем вентиляції повинен 

забезпечувати в залах для користувачів повітряне середовище в 

межах зазначених параметрів і підтримувати його протягом 

часу перебування користувачів. 

Очікувані результати: придбано і встановлено систему кондиціювання повітря у 

бібліотеці; 

підтримано оптимальний температурний режим і вологість 
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повітря у приміщеннях бібліотеки; 

створено умови для збереження бібліотечного фонду; 

поліпшено умови для користувачів і працівників бібліотеки  

Ключові заходи 

проекту: 

придбання і встановлення системи кондиціювання 

Період здійснення: з березня  2016 р. по грудень 2017 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 153,0 50,0 203,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

Кіровоградська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О. М.Бойченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження  культурної спадщини. 

Завдання: 7) забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

діючих заповідників "Хутір Надія", "Родина Раєвських" та 

створення нових заповідників  

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи по відтворенню пам’ятки 

історії та архітектури національного значення церкви-

усипальниці родини Раєвських у с.Розумівка 

Олександрівського району. 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини. 

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону. 

Територія, на яку 

проект  матиме вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Залучення до відвідування не менше 25 % населення області, в 

тому числі учнівської, студентської молоді, переселенців з 

інших областей України, мешканців м. Кіровограда, 

Кіровоградської області та гостей області різних категорій 

Стислий опис проекту: Свято-Хрестовоздвиженська церква-усипальниця родини 

Раєвських (с.Розумівка Олександрівського району) пам’ятка 

історії та архітектури національного значення. В усипальниці – 

4 поховання: окрім героя Вітчизняної війни 1812 року генерала 

від кавалерії Миколи Раєвського похований його онук 

полковник Микола Раєвський – національний герой сербського 

народу, прототип графа Вронського у романі Л.Толстого «Анна 

Кареніна». У склепі спочиває і молодша донька генерала – 

фрейліна Софія Раєвська, останнє поховання невідоме та є 

найбільшою таємницею усипальниці. Історики не виключають, 

що саме на запрошення Раєвських, у 1820 році, у їх маєтку 

гостював Олександр Пушкін. Про час перебування там поет 

згадував у своїх художніх творах. Церква в ім’я Воздвиження 

Хреста Господня була закладена 3 травня 1833 року, на місці 

поховання славетного генерала від кавалерії. Будівництво 

усипальниці – пантеону повністю закінчено в 1855 році. 

За зверненням до Київської консисторії, у 1886 році, онука та 

третього власника маєтку – генерал-майора Михайла 

Миколайовича Раєвського церкву було розширено з північної, 
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південної та західної сторони, зведено великий світловий 

купол, прибудовано ризницю і пономарню, пристроєно нові 

вікна та надбудовано дзвіницю. 

За радянських часів церква зазнала значних перебудов та 

руйнувань. 

З метою відновлення історико-архітектурної пам’ятки у  

2002 році рішенням обласної ради було затверджено 

«Комплексну програму відтворення пам’ятки історії та 

архітектури національного значення церкви-усипальниці 

родини Раєвських у с. Розумівка Олександрівського району». 

Значний обсяг реставраційно-відновлювальних робіт було 

проведено у 2005 році, до відзначення 150-річчя освячення 

храму. В урочистих заходах взяли участь прямі нащадки 

генерала – Ірина та Юлія Раєвські із Франції, нині покійний 

князь Андрійґ Гарденін із Сербії, офіційні делегації з Білорусії, 

Сербії і Чорногорії, Росії, науковці з різних країн світу. 

У 2006 році, рішенням Обласної ради створено Історико-

архітектурний заповідник родини Раєвських та затверджено 

концепцію його розвитку. 

За 2008-2009 роки було здійснено благоустрій прилеглої до 

церкви-усипальниці території, побудовано огорожу, добудовано 

дзвіницю, огороджено територію, частково проведено 

ремонтно-реставраційні роботи внутрішньої частини церкви-

усипальниці за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 

2751090 «Паспортизація, інвентаризація та реставрація 

пам’яток архітектури», розпорядником коштів виступало 

Управління капітального будівництва обласної державної 

адміністрації. 

За вказаною бюджетною програмою освоєно 300,00 тис.грн. 

Загалом за період 2008-2012р. на реставраційно-відновлювальні 

роботи вищезгаданого об’єкту використано понад 8,0млн.грн.: 

виконані основні ремонтно-будівельні роботи, замінено вікна, 

двері, відновлено центральний  та бокові входи, завершено 

оздоблення внутрішніх стін храму та усипальниці,  підлогу 

викладено гранітною плиткою. 

Залишок робіт у цінах 2013 року складає 4,5млн.грн. 

За проектом приміщення церкви мають прикрашати фрески, 

іконостас, портрети членів сім’ї генерала від кавалерії 

М.М.Раєвського та родинна символіка. Під куполом 

знаходитимуться вітражі з образами святих, а частина стелі 

пам’ятки нагадуватиме зоряне небо. 

Очікувані результати: збережено об’єкт нерухомої культурної спадщини 

національного значення Свято-Хрестовоздвиженської церкви - 

усипальниці родини Раєвських; 

забезпечено популяризацію культурного потенціалу  регіону; 

збільшено обсяг  в’їзного туризму; 

створено у межах заповідника рекреаційних зон для 

забезпечення відпочинку та обслуговування відвідувачів. 

Ключові заходи 

проекту: 

відновлення інтер’єрів церкви та усипальниці; 

виготовлення та влаштування елементів ліпного декору в 

приміщені церкви з покриттям їх бронзою під позолоту; 
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влаштування художнього живопису на стінах церкви; 

влаштування художніх вітражів; 

оздоблення стін мармуром; 

влаштування підвісної стелі; 

виготовлення та встановлення іконостасу. 

Період здійснення: з 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом: 

- 2000,0 2500,0 4500,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела не 

заборонені чинним законодавством України. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини.  

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. 

Управління капітального будівництва 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження  культурної спадщини. 

Завдання: 7) забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

діючих заповідників "Хутір Надія",  тощо; 

Назва проекту: Розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, 

кріплення мокрого укосу дамби із застосуванням габіонів та 

протиерозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега 

ставка парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення Хутір Надія 

Цілі проекту: Збереження культурної та природної спадщини. Раціональне 

використання природно-ресурсного потенціалу парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

"Хутір Надія" 

Територія, на яку 

проект  матиме вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Залучення до відвідування не менше 25 % населення області, в 

тому числі учнівської, студентської молоді, переселенців з 

інших областей України, мешканців м. Кіровограда, 

Кіровоградської області та гостей області різних категорій. 

Стислий опис проекту: Заповідник-музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір 

Надія – одна з визначних пам’яток історико-культурної та 

природної спадщини українського народу. 

Інтенсивна господарська експлуатація території, геологічні та 

гідрологічні процеси, ерозія ґрунтів, деструктивний 

техногенний вплив призвели до загрози втрати одного з його 

об’єктів – ставка.  

У 2012 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у сумі 65,0 тис.грн. 

було виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

Загальна вартість робіт згідно з проектом Кіровоградського 

інституту "Дніпродіпроводгосп" становить 2168,169 тис.грн. у 

цінах 2013 року. 

Очікувані результати: створено умови для збереження природної спадщини парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення Хутір Надія; 

забезпечено гідрологічне та гідрохімічне покращення ставка, 
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постійне поновлення водних живих ресурсів; 

створено туристично-рекреаційну зону, яка максимально 

задовольняє туристичні потреби мешканців Кіровоградської 

області та її гостей. 

Ключові заходи 

проекту: 

розчищення мілководної верхньої частини водойми; 

активізація водообміну у природній її частині із влаштуванням 

«сифону»; 

водолазне обстеження вхідної частини «сифону»; 

розчищення вхідної частини водойми гідромоніторами та 

прочистку «сифону»; 

здійснення каптажу та дренажного донного скиду; 

придбання та запуск 2-х аераторів та одного автоматичного 

киснеміру; 

побудова бетонного лотка, труби із засувкою, підпірної споруди 

для подачі води у систему живлення; 

розчищення русла з розрахунковим об’ємом акумуляції. 

Період здійснення: з  2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 2618,6 2070,0 4688,6 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, Державний фонд охорони навколишнього 

природного середовища, обласний фонд охорони 

навколишнього природного середовища, інші джерела не 

заборонені чинним законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини,  

департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні. 

Назва проекту: Культурно-мистецька акція «Добро врятує світ». 

Цілі проекту: Формування морально-етичних та духовних цінностей, способу 

мислення та поведінки, справедливості, доброти. 

Відновлення історичної пам’яті. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Україна. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 - 15 тис. глядачів, переважно діти від 8 і старші. 

Стислий опис проекту: Питання виховання дитини, формування її особистості, 

відносяться до актуальних питань сучасності. І в цьому 

особливу роль відіграє поведінка людини у суспільстві: 

дитячий садочок, школа, вищі навчальні заклади і в цілому у 

життєвому середовищі.. Найвища духовна цінність – любов до 

ближнього. Такий лейтмотив вистави «Дорога до Віфлеєму». 

Очікувані результати: створено умови для: 

показу вистави в Кіровоградської області та Україні; 

надання послуг глядачам з особливими потребами; 
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поліпшено рівень  популяризації   театрального мистецтва в 

області та Україні. 

Ключові заходи 

проекту: 

показ вистав; 

організація творчих зустрічей, бесід для дітей на території 

Кіровоградської області та України  

Період здійснення: з березня 2016 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016 2017 Разом 

 - 30,00 30,00 60,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Культурно-мистецька акція «Дорога не гра – бережи 

життя». 

Цілі проекту: Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху, надання  

практичної допомоги дітям розуміти дорожню символіку та її 

специфіку.   

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8 - 10 тис. глядачів, переважно діти від 3 до 12 років. 

Стислий опис проекту: Сьогодні в суспільстві гострою є проблема безпеки дорожнього 

руху. З кожним роком збільшується кількість транспорту, який 

перевозить людей та вантажі, а також його швидкість. Тому 

загострилася проблема безпеки дорожнього руху. Дорожньо-

транспортний травматизм відноситься до числа трьох 

найпоширеніших причин загибелі дітей. Життя людей має дуже 

велику цінність. А безпека на дорозі – це безпека життя. Саме 

це твердження і спонукає Кіровоградський академічний 

обласний театр ляльок спільно з ДАІ в Кіровоградській області 

здійснити даний проект, щоб надати відповідні знання дітям на 

всій територій Кіровоградської області. 

Очікувані результати: створено умови для збільшення кількості показів вистави та 

залучення більшої кількості глядача (до 60 тис. осіб на рік); 

покращено якість вистави та культурно-мистецьких заходів з 

безпеки дорожнього руху; 

підвищено рівень популяризація театрального мистецтва в 

області. 

Ключові заходи 

проекту: 

показ вистави; 

 організація творчих зустрічей та проведення бесід 

працівниками ДАІ  для дітей на території Кіровоградської 

області 
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Період здійснення: з березня 2016 року -  до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 - 20,00 30,00 50,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок, Державна авто інспекція в Кіровоградській 

області. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні  Завдання:  4) підтримка розвитку 

фестивального та конкурсного руху в регіоні. 

Назва проекту: Культурно-мистецька акція «Захистимо себе від лиха». 

Цілі проекту: Вчити дітей обирати безпечні предмети для розваг, уникати 

небезпечних ситуацій під час відсутності дорослих, знати 

Правила безпечного користування речами домашнього вжитку. 

Виховувати обачність, слухняність, обережність, потребу 

повсякденного дотримання правил безпеки, відповідальність за 

свої дії. 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8 - 10 тис. глядачів, переважно діти від 3 до 12 років. 

Стислий опис проекту: Щоб правильно поводитись в побуті, кожна дитина повинна 

знати правила поведінки, лише тоді нічого не зашкодить її 

життю та здоров’ю. На безпеку життєдіяльності дітей 

спрямований зміст вистав «Ведмідь-рятівник», «Готель «У 

Мурзика», «Кицькин дім».  

Проект започатковано спільно з ДНМС і Кіровоградської 

області для того, щоб охопити як найбільше маленьких глядачів 

і застерегти їх від необачних вчинків. 

Очікувані результати: створено умови для показу вистав, організації творчих 

зустрічей, бесід на території Кіровоградської області; 

збільшено кількість показів вистав та залучено більшу 

кількість глядачів (до 10 тис. осіб на рік); 

 розширено популяризацію  театрального мистецтва в області. 

Ключові заходи 

проекту: 

показ вистав; 

організація творчих зустрічей, бесід для дітей на території 

Кіровоградської області 

Період здійснення: з березня 2016 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 - 30,00 30,00 60,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок, Головне управління ДСНС в Кіровоградській 

області. 

Інше: - 



393 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

 Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання:  4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Культурно-мистецька акція «Майстри мистецтв – дітям». 

Цілі проекту: Розвиток національної свідомості, духовного збагачення, 

патріотичного виховання, естетичних та художніх смаків дітей 

засобами театрального мистецтва. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

60 тис. осіб, переважно діти від 3 до 12 років. 

Стислий опис проекту: Кіровоградський академічний обласний театр ляльок , 

відповідно до установчих документів, надає послуги на всій 

території Кіровоградської області, де на цікаві вистави в 

кожному найвіддаленішому районі та селі чекають маленькі 

глядачі. Але, щоб здійснювати виїзди по області потрібне 

відповідне фінансування на придбання паливно-мастильних 

матеріалів. В кошторисі театру таких коштів не вистачає. 

За таких умов неможливо надавати дітям театральні послуги, а 

саме: здійснювати виїзди артистів театру до найвіддаленіших 

територій Кіровоградської області. 

Очікувані результати: створено умови для: 

- показу вистав, організації творчих зустрічей та інших масових 

заходів на території Кіровоградської області; 

- збільшення кількості показу вистав та інших масових заходів 

для глядачів з особливими потребами; 

- залучення більшої кількості глядача (до 100 тис. осіб на рік); 

- популяризація театрального мистецтва в області. 

Ключові заходи 

проекту: 

показ вистав; 

організація творчих зустрічей та інших масових заходів на 

території Кіровоградської області. 

Період здійснення: з березня 2016 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 - 70,00 90,00 160,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні  

Назва проекту: Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази 

(придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та 

освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного 

обласного театру ляльок 
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Цілі проекту: Оновлення матеріальної бази.  

Можливість впровадження креативних ідей.  

Перехід на новітні технології. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

60 тисяч осіб, переважно діти від 3 до 12 років на рік. 

Стислий опис проекту: Враховуючи якими темпами на даний момент розвиваються 

технології, з’являються нові матеріали під які необхідно мати 

сучасне обладнання 

Очікувані результати: У результаті реалізованого проекту буде створено умови для: 

- втілення креативних ідей при випуску вистав; 

- покращення якості вистав; 

- залучення більшої кількості відвідувачів театру; 

- популяризація театру ляльок, як жанру мистецтва 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- придбання інженерно-технічного обладнання: 

шв.обладнання PROTEX TY-С007-W122 , TY757HM, SILTER 

TY9000;  токарний станок TURNER 280-700, вертикально-

свердлувальний станок Drillsng-25, сушильна шафа CHOЛ 

100/350, зварювальний апарат ІНВЕРТОР АМС-250, ноутбук; 

- придбання  звукової апаратури: монітори студійні активні 

Genelec 8030 АММ х2шт., Сабвуфер    Genelec 7050B, стійки 

під монітори 8000-419B  х2шт., навушники BeyerdynamicDT 

770 Pro,  навушники Sony MDR 7506, мікрофонний підсилювач 

ART Tube MP Studio V3, студійний мікрофон AKG Perception 

400, мікрофон Behringer B2 Pro, мобільна  АС Fander PASSPORT 

500 PR,  радіосистема з гарнітурою Sennheiser EW 152 G3-A - 

10 шт.,  

активний сабвуфер MAG MD802BA - 2шт., активний топ   

MAG MD554A - 2шт., мікшерський пульт Soundcraft 

MFXi12 +K,   

цифровий мікшерський пульт Allen Heath GLD-080;             

- придбання освітлювальної апаратури: діммерний блок 

Zero88 Chili 12-16i, ДМХ пульт: Technight Net.Do Exp 4000, 

голови NIGHTSUN GA043 – 15.400 – 2 шт., театральний 

прожектор DTS SCENA S 1200 FR – 2.300 - 4шт., світлодіодний 

прибор LED CHAUVET SlimPAR 64 RGBA 3.500 - 6шт. 

Період здійснення: з березня 2016 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 488,385 443,391 931,776 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Культурно-мистецька патріотична акція «Шевченко єднає 

Україну». 

Цілі проекту: Національно-патріотичне виховання, висвітлення жертовного 

образу матері, її любові в ім’я дитини. Актуальність 

Шевченкового слова сьогодні. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Україна. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 - 15 тис. осіб на рік, переважно глядачі віком від 10 років і 

старші. 

Стислий опис проекту: Сьогодні, як ніколи, Шевченкове слово є актуальним. 

«Наймичка» - це ода материнству. Найкращий показ великої 

геніальності Кобзаря. Це твір незрівнянно тонких людських 

почуттів і широкого світогляду, які виросли з національної суті 

великого сина українського народу. Сильна, висока любов 

матері до дитини перемагає все інше, змушує забути про все, 

віддати себе, свою жертовну любов в ім.»я дитини. У виставі 

використано інші твори Т.Г.Шевченка, які так важливі і доречні 

в наш складний, тривожний для незалежної України час. 

Але для гастрольної діяльності з цією виставою, втілення 

даного проекту недостатньо фінансування. 

Очікувані результати: У результаті реалізованого проекту буде створено умови для: 

 - показу вистави в Кіровоградської області та Україні; 

- збільшення кількості показу вистав; 

- надання послуг глядачам з особливими потребами; 

- залучення більшої кількості глядача (до 15 тис. осіб на рік); 

- популяризація творчості Т.Г.Шевченка засобами театрального 

мистецтва в області та Україні. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

Показ вистави «Наймичка», організація творчих зустрічей, 

участь в культурно-мистецьких акціях в Кіровоградської 

області та Україні. 

Період здійснення: з березня 2016 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

-  70,00 90,00 160,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський академічний обласний 

театр ляльок, товариство «Знання» України. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 8) сприяння забезпеченню професійним кадровим 

складом закладів культури Кіровоградщини, у тому числі в 

сільській місцевості, закріпленню молодих спеціалістів у 

сільських закладах шляхом забезпечення їх житлом та гідною 

оплатою праці. 

Назва проекту: Будівництво спортивної зали Кіровоградського музичного 

училища. 

Цілі проекту: Забезпечення умов навчально-виховного процесу 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

360 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді –  

230 осіб 

Стислий опис проекту: У Кіровоградському музичному училищі на теперішній час 

відсутня спортивна зала, що не дає можливості забезпечити 

належні умови навчально-виховного процесу.  

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту будуть створені умови для 

забезпечення навчально-виховного процесу. 

Ключові заходи 

проекту: 

у рамках реалізації проекту передбачено: 

 - будівництво спортивної зали. 

Період здійснення: з липня 2015 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації Кіровоградське музичне училище 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання 8) сприяння забезпеченню професійним кадровим 

складом закладів культури Кіровоградщини, у тому числі в 

сільській місцевості, закріпленню молодих спеціалістів у 

сільських закладах шляхом забезпечення їх житлом та гідною 

оплатою праці. 

Назва проекту: Капітальний ремонт навчального корпусу та господарських 

споруд Кіровоградського музичного училища. 

Цілі проекту: Покращення навчально-виховного процесу. 

Збереження будівель від руйнації. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

360 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді –  

230 осіб 

Стислий опис проекту: Будівля навчального корпусу використовується 

Кіровоградським музичним училищем з 1991 року, а 

побудовано її, та здано в експлуатацію в 1980 році. За період 

експлуатації будівлі капітальний ремонт не проводився. 
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Відповідно до висновків обстеження, проведеного 

Кіровоградським Проектним Інститутом, будівля потребує 

капітального ремонту, а саме: 

 - перекриття даху; 

 - заміна вікон на сучасні енергозберігаючі; 

 - заміна системи теплопостачання та мережі водо-

каналізаційної системи; 

 - часткового ремонту зовнішніх стін будівлі; 

 - капітальній ремонт надвірної господарської будівлі (гараж). 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для 

збереження будівлі, економії тепло енергоносіїв, водних 

ресурсів, що дозволить успішно проводити навчально-

виховний процес. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - усунення затікання покрівлі від природних опадів, що 

дозволить запобігти псуванню електромережі;  

 - заміна інженерних комунікацій водопостачання та 

водовідведення; 

 - заміна віконних блоків з дерева на сучасні енергозберігаючі 

віконні блоки; 

 - заміна мережі системи опалення; 

 - ремонт відмосток та зовнішніх стін будівлі; 

 - внутрішній ремонт стін, стелі та покрівлі надвірної 

господарської будівлі (гаражу). 

Період здійснення: з січня 2016 року - до вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 2500,0 2500,0 5 000,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації Кіровоградське музичне училище 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 8) сприяння забезпеченню професійним кадровим 

складом закладів культури Кіровоградщини, у тому числі в 

сільській місцевості, закріпленню молодих спеціалістів у 

сільських закладах шляхом забезпечення їх житлом та гідною 

оплатою праці. 

Назва проекту: Капітальний ремонт студентського гуртожитку 

Кіровоградського музичного училища. 

Цілі проекту: Суттєве покращення умов проживання мешканців гуртожитку, 

покращення температурного режиму в приміщеннях 

гуртожитку, а також збереження енергоресурсів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

172 особи, у тому числі учнівської та студентської молоді –  

142 особи. 
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Стислий опис проекту: Будівля гуртожитку збудована та здана в експлуатацію в  

1978 році. Протягом 36 років експлуатації будівля потребує 

капітального ремонту на що було розроблено проектно-

кошторисну документацію Кіровоградським інститутом 

«Агропроект». Гуртожиток потребує: 

 - капітального ремонту покрівлі;  

 - заміни дерев’яних віконних блоків на сучасні 

енергозберігаючі блоки; 

 - капітального ремонту внутрішньої системи електромережі з 

повною заміною застарілого електрообладнання на сучасне; 

 - капітального ремонту мережі внутрішнього теплопостачання; 

 - капітального ремонту інженерних комунікацій каналізації та 

водопостачання; 

 - капітальних внутрішніх та зовнішніх ремонтно-будівельних 

робіт. 

Надвірна будівля гуртожитку Кіровоградського музичного 

училища потребує капітального ремонту покрівлі, заміни 

дверних блоків, внутрішніх та зовнішніх ремонтно-будівельних 

робіт. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту будуть суттєво покращені умови 

проживання учнівської та студентської молоді, яка навчається в 

Кіровоградському музичному училищі, покращить 

температурний режим в приміщеннях, а також надасть 

можливість зберегти енергоресурси.  

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - заміну м’якої покрівлі даху на двоскатну шатрову; 

 - заміну дерев’яних віконних блоків на сучасні 

енергозберігаючі блоки; 

 - повну заміну застарілого електрообладнання на сучасне; 

 - повну заміну приладів обігріву приміщення (кімнат та холів), 

заміна сталевих труб на пластикові; 

 - капітальний ремонт приямків цокольного приміщення та двох 

зовнішніх входів в підвальне приміщення; 

 - ремонтно-будівельні роботи фасадної частини з добудовою 

ганку для центрального входу в будівлю гуртожитку; 

 - ремонтно-будівельні роботи надвірної будівлі гуртожитку 

(туалету). 

Період здійснення: з липня 2015 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015  2016  2017  Разом 

 1 000,0  2 000,0 2 500,0  5 500,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 8) сприяння забезпеченню професійним кадровим 

складом закладів культури Кіровоградщини, у тому числі в 

сільській місцевості, закріпленню молодих спеціалістів у 

сільських закладах шляхом забезпечення їх житлом та гідною 

оплатою праці.  

Назва проекту: Розвиток інноваційних технологій у навчальному процесі 

Кіровоградського музичного училища 

Цілі проекту: Якісна підготовка молодих фахівців, кваліфікаційні 

характеристики яких відповідатимуть сучасним тенденціям 

освіти. 

Використання  новітніх методик навчання із застосуванням 

інноваційних комп'ютерних технологій. 

Підвищення кваліфікації та саморозвиток педагогічних 

працівників.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12 тисяч осіб, у тому числі: 

- студентський та викладацький склад училища; 

- учнівські та педагогічні колективи початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області; 

- колективи закладів культури області. 

Стислий опис проекту: Осучаснення навчально-виховного процесу шляхом 

використання новітніх інформаційних та комп'ютерних 

технологій у навчальному процесі. 

Очікувані результати: У результаті реалізованого проекту буде створено умови для: 

використання новітніх інформаційних технологій на заняттях; 

покращення якості навчання, приведення його до сучасних 

умов і тенденцій розвитку; 

якісної підготовки фахівців; 

 розширення методів і засобів навчання, стимулювання 

викладачів до самовдосконалення. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- придбання комп'ютерної техніки (10 шт.); 

- придбання інтерактивних (мультимедійних) дощок (2 шт.);             

- придбання широкоформатного принтера (1 шт.); 

- розробка нових або внесення змін до діючих навчальних 

програм; 

- придбання та встановлення програмного забезпечення; 

- придбання звукозаписуючої апаратури; 

- створення студії звукозапису як навчальної студентської 

лабораторії. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 250,00 350,00 600,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище. 
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Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні  

Назва проекту: Розвиток творчих колективів Кіровоградського музичного 

училища 

Цілі проекту: Поліпшення матеріально-технічного забезпечення творчих 

колективів (сценічних костюмів, музичних інструментів). 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

120 тисяч осіб, у тому числі: 

- студентський та викладацький склад училища; 

- учнівські та педагогічні колективи початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області; 

- колективи закладів культури області; 

- громадськість області з числа поціновувачів академічного 

мистецтва. 

Стислий опис проекту: Творчі колективи Кіровоградського музичного училища 

(оркестри, хори, ансамблі) є постійними учасниками 

масштабних мистецьких заходів, проектів, акцій, державних 

свят тощо. Крім високопрофесійної підготовки на творчі 

результати впливає і матеріально-технічне забезпечення, 

поліпшення якого дозволить вийти на новий якісний рівень, 

створить умови для динамічного поступу творчих колективів, а 

також розширить можливості вийти на всеукраїнських та 

міжнародний рівень. 

Очікувані результати: У результаті реалізованого проекту буде створено умови для: 

- розширення репертуару творчих колективів, їх мобільності; 

- використання творчого потенціалу у повній мірі; 

- здійснення якісної підготовки молодих фахівців, розкриття їх 

талантів; 

- популяризації музичного мистецтва, національно-

патріотичного виховання. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- придбання музичних інструментів для симфонічного, 

духового та народних оркестрів; 

- придбання сценічних костюмів для оркестрів, хорів та 

ансамблів. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

300,00 600,00 300,00 1 200,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні: 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні  

Назва проекту: Придбання автобусу для Кіровоградського музичного 

училища 

Цілі проекту: Створення нових творчих проектів, пов'язаних з проведенням 

виїзних концертів творчих колективів Кіровоградського 

музичного училища в області. Забезпечення соціокультурних 

потреб населення області. Участь творчих колективів училища 

у всеукраїнських і міжнародних фестивалях-конкурсах. 

Проведення широкомасштабної профорієнтаційної кампанії.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Україна 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

500 тисяч осіб, у тому числі: 

- студентський та викладацький склад училища; 

- учнівські та педагогічні колективи початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та 

загальноосвітніх навчальних закладів області; 

- колективи закладів культури області; 

- громадськість області. 

Стислий опис проекту: Творчі колективи Кіровоградського музичного училища 

(оркестри, хори, ансамблі) мають значний потенціал, для 

реалізації якого необхідне ширше його застосування. 

Придбання автобусу створить умови для динамічного поступу 

творчих колективів, а також розширить можливості вийти на 

всеукраїнських та міжнародний рівень. 

Очікувані результати: У результаті реалізованого проекту буде створено умови для: 

- використання творчого потенціалу колективу училища у 

повній мірі; 

- здійснення якісної підготовки молодих фахівців, розширення 

можливостей для набуття практичних навичок; 

- популяризації музичного мистецтва, національно-

патріотичного виховання. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- виготовлення ПКД на будівництво гаражу; 

- придбання автобусу; 

- будівництво гаражу. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,00 1 750,00 250,00 2000,00 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградське музичне училище. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, 

рекламно-інформаційної та фінансової підтримки; 

Назва проекту: Обласне свято фольклору «Невичерпні джерела» 

Цілі проекту: Збереження, примноження та популяризація духовної 

спадщини, народних традицій, звичаїв, обрядів, які побутували 

та побутують нині на теренах Кіровоградщини. 

Активізація творчої діяльності існуючих народних (зразкових) 

аматорських фольклорних колективів, створення нових 

фольклорних ансамблів. 

Збагачення репертуару фольклорних колективів шляхом 

активізації пошукової роботи серед місцевих мешканців-носіїв 

фольклору. 

Виявлення окремих самобутніх виконавців автентичних 

народних пісень, знавців народних традицій, звичаїв та обрядів. 

Підвищення виконавської майстерності колективів та 

художнього рівня сценічного втілення народних пісень, 

обрядових дійств тощо.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2015 рік  – 1500 учасників свята й глядачів; 

2017 рік –  1500 учасників свята й глядачів. 

Стислий опис проекту: Сучасний розвиток української новітньої культури як ніколи 

потребує міцної національної основи, яка може бути 

сформована лише за умови відродження й збереження 

українських споконвічних традицій, звичаїв, обрядів та їхньої 

широкої популяризації. У цьому сенсі непересічного значення 

набуває активізація аматорського фольклорного руху, залучення 

виконавців-аматорів до обрядово-пісенної народної творчості 

як засобу виховання національної свідомості. Культурно-

мистецькі заходи фольклорного напрямку з широким 

залученням до участі у ньому аматорських, особливо 

молодіжних фольклорних колективів сприяють збереженню і 

примноженню духовної спадщини, вивченню історії, побуту, 

традиційної обрядовості рідного краю, прилученню до 

народних джерел дітей, молоді. 

Яскравим прикладом цілеспрямованої роботи у цьому 

напрямку є обласне свято фольклору «Невичерпні джерела», 

започатковане . у 1984 році управлінням культури 

Кіровоградської облдержадміністрації та обласним Центром 

народної творчості. 

Свято проводиться один раз на два роки у такі  терміни: 

березень-травень – підготовка та проведення свята фольклору 

безпосередньо на місцях – у сільських клубних закладах, 

районних центрах, містах з визначенням кращих аматорських 

колективів, окремих народних виконавців, троїстих музик для 

участі у святі; червень – обласне свято фольклору «Невичерпні 

джерела» на базі одного з визначених організаторами  районів 
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чи міст області за участі кращих фольклорних колективів, 

рекомендованих районними оргкомітетами. 

У святі беруть участь аматорські фольклорні колективи, окремі 

народні виконавці, вокально-інструментальні гурти 

фольклорного напрямку, троїсті музики  клубних закладів 

області. 

Учасники свята презентують у концертній програмі самобутній 

пісенний репертуар, зберігаючи манеру виконання, стиль і 

костюми, характерні для даної місцевості, готують відповідні 

театралізовані обрядові дійства. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження, примноження та популяризації кращих 

автентичних надбань скарбниці українського фольклору, 

вивчення історії, побуту, традиційної обрядовості рідного краю; 

розвитку національної свідомості, духовності, культури та 

моралі українського народу,  

активізації аматорського фольклорного руху; 

залучення до народних джерел обрядово-пісенної творчості як 

засобу виховання, дітей, молоді. 

збільшення числа фольклорних колективів, окремих народних 

виконавців, які збагачують репертуар старовинними народними 

піснями, обрядодійствами; 

підвищення художнього рівня і виконавської майстерності 

колективів, поліпшення їхньої роботи по культурному 

обслуговуванню населення області. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

урочисте відкриття у вигляді театралізованого дійства; 

 концертна програма  за участі фольклорних колективів 

Кіровоградщини; 

 нагородження учасників свята дипломами та пам’ятними 

подарунками департаменту культури, туризму та культурної 

спадщини обласної державної адміністрації; 

 проведення виставки образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва за участі народних майстрів району, 

міста,  у якому  проводиться свято. 

Період здійснення: з червня 2015 року - до червня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015  2016  2017  Разом 

28,42 - 39, 8 68,22 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

Кіровоградський обласний Центр народної творчості. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження  культурної спадщини 

Завдання: 11) створення умов для збереження в області 

самобутності народної культури, звичаїв, традицій, обрядів,у 

тому числі національних меншин; 

Назва проекту: Тиждень національних культур «Степова веселка» 

Цілі проекту: Збереження історичної пам’яті українського народу, розвиток і 

популяризація діяльності національно-культурних товариств 

області у справі духовного відродження та сприяння 

збереженню міжнаціонального миру та міжрелігійної злагоди у 

регіоні.  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1,5 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

1 тисяча та представники 33 національно-культурних 

товариств. 

Стислий опис проекту: У 2002 році управлінням культури та управлінням у справах 

національностей, міграцій та релігій Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, обласним Центром народної творчості 

започатковано проведення Тижня національних культури. 

Починаючи з 2004 року свято отримало назву «Степова 

веселка» і проводиться традиційно раз на 2 роки. 

За короткий строк свого існування Тиждень національних 

культур «Степова веселка» став популярним культурно-

мистецьким заходом, який сприяє організації змістовного 

дозвілля жителів територіальних громад та розвитку яскравої 

самобутності представників болгарської, ромської, вірменської, 

єврейської, польської, російської, молдовської, 

азербайджанської  спільнот області. 

Проведення Тижня передбачає участь національно-культурних 

товариств регіону в організації низки заходів, спрямованих на 

показ етнічного розмаїття та гармонії співжиття представників 

різних національностей, їх культурних і мистецьких здобутків. 

Під час проведення Тижня кожне національно-культурне 

товариство презентує своє свято національної культури, у 

рамках якого проходять: 

виставки образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

фотовиставки про діяльність національно-культурних 

товариств; 

презентації страв національної кухні; 

творчі зустрічі з представниками різних національностей; 

свята національних культур; 

засідання круглих столів, дискусії, зустрічі з громадськими 

діячами, з питань міжнаціональних відносин та захисту прав 

національних меншин України; 

свята добросусідства; 

літературно-музичні, поетичні вітальні; 

презентації творів представників різних національностей. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

здійснення державної політики у сфері міжнаціональних 

відносин; 
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відродження духовного потенціалу національних меншин; 

всебічного розкриття їх самобутності; 

утвердження гуманістичних цінностей високої моральності і 

патріотизму у громадян України – представників етнічних 

спільнот; 

збільшення кількості проведених культурно-мистецьких 

заходів; 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів 

(до 2 тис. осіб); 

популяризація культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: відновлення 

діяльності національно-культурних товариств, що тимчасово не 

функціонували; 

впровадження інноваційних культурно-мистецьких заходів; 

покращення якості надання послуг. 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015  2016  2017  Разом 

– 5,0 – 5,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості, національно-культурні товариства області 

Інше: Проводиться один раз у 2 роки: 2016; 2018; 2020 роки 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, 

рекламно-інформаційної та фінансової підтримки; 

Назва проекту: Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Торжество благодаті, сумління, таланту»  

Цілі проекту: Популяризація  творчості учасників обласного творчого 

об’єднання «Дивосвіт», які засобами декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва  презентують тематичні художні 

вироби  (з урахуванням духовної   та релігійної тематики) та 

побудова експозиції. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2000 учасників обласного свята духовного співу «Молюсь за 

тебе, Україно» мають можливість переглянути виставку 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Торжество благодаті, сумління, таланту» 

Стислий опис проекту: 

Очікувані результати: Створення оригінальної тематичної експозиції виставки   на 

духовну тематику. 

Популяризація творів на духовну тематику учасників районних 

осередків обласного творчого об’єднання «Дивосвіт». 

Залученню до участі у виставковій діяльності талановитих 
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художників-аматорів. 

Прищеплення високих моральних та християнських цінностей 

молодому поколінню. 

Ключові заходи 

проекту: 

Презентація та урочисте відкриття виставки. 

Нагородження майстрів та художників-аматорів – учасників 

виставки. 

Період здійснення: з квітня 2015 року – до 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

5,0 - 12,0 17,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості 

Інше: Проводиться щорічно у квітні 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури  та 

містобудування місцевого значення, охорон. № 46-Кв 

«Колишній особняк» (громадський будинок), сер. ХІХ ст. 

адміністративний будинок, 1949 р. господарські споруди, 

1949 р. благоустрій подвір’я по вул. Гоголя, 66/50 у м. 

Кіровоград 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини. 

Створення умов для розвитку та популяризації досягнень    

народного аматорського мистецтва. 

Розвиток народних промислів. 

Формування позитивного іміджу регіону. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

15,0 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: Складовою частиною світової культурної спадщини є 

самобутня культура українського народу, яку він створив за 

багатовікову історію свого існування та розвитку. 

В процесі експлуатації будівля Кіровоградського обласного 

Центру народної творчості - об’єкт нерухомої культурної 

спадщини області, втратила свій автентичний вигляд.  

Це може стати причиною втрати неповторної пам’ятки 

архітектури та містобудування місцевого значення "Колишній 

особняк" (громадський будинок), побудованої на початку  ХІХ 

століття.  

Адміністративний будинок (прибудова) в ході експлуатації не 

ремонтувався, дах  потребує заміни. Необхідно провести також 

ремонт внутрішніх комунікацій та оздоблення приміщення. 

У відремонтованому адміністративному приміщенні буде 

обладнано постійно діючу відкриту творчу етно–лабораторію з 

питань  вивчення, збереження, розвитку та популяризації 

народних промислів, звичаїв, обрядових дійств, традицій 
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національної культури. На базі лабораторії будуть проводитися 

стажування, науково - практичні конференції, семінари, 

майстер - класи, постійно діючі виставки робіт кращих 

майстрів декоративно ужиткового та образотворчого мистецтва, 

тематичні заходи за участі провідних фахівців та аматорських 

колективів за різними напрямками народної творчості. 

Господарські споруди (гаражі) за час експлуатації не 

ремонтувалися, потребують капітального ремонту. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

пам’ятки архітектури та  містобудування місцевого значення 

"Колишній особняк" (громадський будинок); 

розвиток народних ремесел і промислів;  

збереження в області самобутності народної культури, звичаїв, 

традицій, обрядів у тому числі національних меншин; 

збільшення кількості проведених виставок, семінарів та 

культурно-мистецьких заходів у приміщенні Кіровоградського 

обласного Центру народної творчості (до 10 виставок та  

8 семінарів, 8 творчих лабораторій, 4 майстер – класів на рік); 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів 

(до 20 тис. осіб на рік); 

підвищення кваліфікації працівників клубних закладів; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

відновлення пошкоджених елементів будівлі – пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасаду; 

заміна покрівлі адміністративного будинку, 

ремонт приміщення із заміною віконних та дверних блоків, 

службових приміщень, коридору; 

усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими 

водами: прокладання ливневої каналізації, заміну комунікацій, 

улаштування відмостки, доріжок з фігурних елементів 

брукування, благоустрій та озеленення території; 

капітальний ремонт господарських споруд (гаражів): розкриття 

несучих конструкцій приміщень гаражів їх гідроізоляція, 

підсилення стін, фундаментів заміна дахового перекриття, 

проведення електропостачання та   встановлення в’їзних воріт. 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: заміна 

системи електропостачання, облаштування внутрішніх та 

зовнішніх технічних засобів охорони, автоматичної систем 

пожежної сигналізації. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 450,0 2400,0 2850,0 

Джерела фінансування: обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградський обласний Центр 

народної творчості. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання:1) проектування та створення туристичного бренду 

Кіровоградської області, всебічна інформаційна підтримка його 

просування на внутрішньому та зовнішньому ринках 

туристично-рекреаційних послуг; 

Назва проекту: Розвиток велотуризму в області 

Цілі проекту: Розробка нових туристичних маршрутів для велотуризму. 

Створення інфраструктури для рекреаційних велосипедних 

поїздок.  

Популяризація велотуризму серед українських та іноземних 

туристів 

Залучення молоді до спортивного туризму.  

Популяризація серед туристів прилеглих до маршруту пам'яток 

культурної спадщини. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

100-150 тис.осіб на рік 

Стислий опис проекту: Подорож на велосипеді як один з видів активного відпочинку, а 

не виду спорту, вже давно увійшла в нашу повсякденність. Вже 

досить давно багато туристичних компаній взяли організацію 

велотурів на своє озброєння. Але велотуризм в чистому вигляді 

залишився в основному прерогативою самостійної організації 

відпочинку групи фанатів велосипеда або окремими 

спортивними велоклубами. Туроператори в переважній 

більшості пропонують не чисті велотури, а комбіновані коли до 

поїздки на велосипедах додається подорож іншими видами 

транспорту або пішки. 

Тому, при організації велопоходу необхідно правильно вибрати 

маршрут руху, щоб він був цікавий, захоплюючий і в той же час 

під силу всім його учасникам. Тим паче, що велопохід стає 

більш популярним у непідготовлених чи слабо підготовлених 

туристів, які не мають спортивних розрядів у велоспорті. 

Ще слід зауважити, що вибір маршруту для велопоходу 

залежить і від технічного оснащення і типу ваших велосипедів. 

Вибір велосипеда для туризму теж має не останнє значення. 

Наприклад, якщо маршрут в основному пролягає через дороги з 

м'яким грунтом, то краще брати велосипед з широкими шинами 

або встановити їх на вже наявний у вас байк. Для гірських 

маршрутів з великою кількістю підйомів і спусків потрібен 

велосипед, який має достатньо передач – гірський велосипед. 

Велика увага в рамках проекту приділяється просуванню 

активного велосипедного відпочинку на Кіровоградщині. 

Зокрема, заплановано запуск та підтримку багатомовного веб-

порталу про можливості вело-відпочинку на Кіровоградщині; 

розробку та видання високоякісних друкованих матеріалів - 

буклетів, карт та каталогів, що будуть розповсюджуватися 

безкоштовно; участь у міжнародних туристичних виставках; 

активну роботу із засобами масової інформації; програми 

співпраці із журналами та інтернет-сайтами.       
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Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде:  

- розроблено нові туристичні маршрути; 

- створено інфраструктуру для рекреаційних велосипедних 

поїздок; 

 - створено веб-портал про можливості велотуризму на 

Кіровоградщині; 

- залучено велику кількість туристів до спортивного туризму; 

- здійснено популяризацію культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - розробку туристичних маршрутів для проведеннядення 

велотурів різних рівнів слкадності; 

- встановлення вказівних знаків та маркування маршрутів; 

- облаштування зупинок для відпочинку туристів; 

- облаштування безпечних велопарковок; 

- створення пунктів велопрокату та велоремонту; 

- залучення інструкторів-провідників по велосипедним турам; 

- створення веб-порталу про можливості велотуризму на 

Кіровоградщині; 

- здійснення рекламних акцій та видання друкованої продукції з 

метою популяризації велотурів. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту,тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

160,0 370,0 370,0 900,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади. 

туристичні та поліграфічні підприємства, громадські 

організації, що спеціалізуються розвитком спортивного туризму 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання:2) розвиток у регіоні туристичної інфраструктури 

(облаштування місць короткочасного відпочинку для туристів; 

якісного сервісу на об’єктах обслуговування – стоянках 

автомобільного транспорту, у кемпінгових зонах уздовж 

магістральних автошляхів та поблизу популярних об’єктів 

природно-заповідного фонду, під’їздів до туристичних об’єктів) 

Назва проекту: Встановлення вказівних та маркувальних знаків 

європейського зразка до туристичних об’єктів 

Цілі проекту: Інформування туристів про розташування вздовж автошляхів 

туристичного маршруту та різних туристичних об’єктів. 

Привернення уваги туристів до об’єктів природи, історії, 

культури. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Все населення області та 100 тис.осіб інших областей та країн 

на рік 

Стислий опис проекту: Вказівні знаки застосовуються з метою інформування туристів 

про розташування вздовж автошляхів маршруту різних об'єктів, 
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їх загальною ознакою є те, що вони мають форму квадрат, де на 

білому фоні зображено чорний символ. Ці знаки привертають 

увагу туристів до вартих уваги об'єктів природи, історії, 

культури: "оглядова точка", "об'єкт охорони", "пам'ятник", 

"музей" тощо. 

Вказівні знаки застосовуються також для позначення 

маршрутів спортивно-оздоровчого туризму та рекреаційних 

об'єктів: "пішохідний маршрут", "місце привалу", "туристський 

притулок", "брід" тощо. Крім того вони широко 

використовуються для позначення об'єктів обслуговування: 

"готель", „пункт харчування‖, "медична допомога"  і т. ін. 

 Інформативність маркування забезпечується набором 

необхідних умовних знаків, що мають відповідне змістове 

навантаження, а також їх оптимальним розміщенням на 

маршруті. Своєчасність інформації обумовлюється 

послідовністю і безперервністю розташування знаків протягом 

всього маршруту. Турист не повинен витрачати час на пошук 

знаків і розшифровку їх змісту. Маркування має бути в міру 

контрастним за колірним вирішенням і формою, щоб 

вирізнятися на фоні оточуючого середовища і бути помітним на 

відстані. 

Маркування має здійснюватись у тих місцевостях, де без нього 

не можна обійтись. Технологічність маркування маршрутів 

забезпечується простотою і конструктивною доступністю 

знаків, легкістю їх встановлення чи нанесення на предмети, 

розташовані в даній місцевості. 

Маршрутна марка, як правило, має форму прямокутника, де на 

білому полі нанесена кольорова смуга або квадрат. 

 В популярних туристських регіонах, місцях масового 

відпочинку, на територіях, де розміщені природоохоронні 

комплекси і об'єкти необхідно передбачити такий вид 

благоустрою, як маркування туристських маршрутів. Воно є 

показником рівня культури в туристичній сфері, виявом 

турботи про безпеку туриста, охорону природних багатств та 

історичних цінностей. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде:  

- залучено більшу кількість туристів;  

- посилено розвиток внутрішнього туризму;  

- покращено конкурентні переваги місцевості; 

- здійснено інформаційне забезпечення туристів і суб’єктів 

туристичного бізнесу;  

- здійснено популяризацію культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- визначення основних об’єктів та маршрутів, вздовж яких буде 

встановлено маркування; 

- виготовлення та затвердження макету вказівних та 

маркувальних знаків; 

- встановлення вказівних та маркувальних знаків.  

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту,тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 200,0 200,0 600,0 
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Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади. 

туристичні та поліграфічні підприємства, Кіровоградський 

облавтодор 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини: 

Завдання: 1) проектування та створення туристичного бренду 

Кіровоградської області, всебічна інформаційна підтримка його 

просування на внутрішньому та зовнішньому ринках 

туристично-рекреаційних послуг. 

Назва проекту: «ЗЕМЛЯ КОРИФЕЇВ» - туристичний маршрут місцями діячів 

першого українського професіонального театру  

Цілі проекту: - збереження культурної спадщини регіону; 

- розвиток музейної справи в області; 

- розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та 

формування позитивного іміджу регіону 

 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Україна 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

До 50 тисяч на рік, з них: 25 тисяч учнівської та студентської 

молоді області; 

понад 100 тисяч на рік, з них: 60 тисяч учнівської та 

студентської молоді України 

Стислий опис проекту: З відкриттям у 2014 році стаціонарних експозиції відділу історії 

Кіровоградського обласного краєзнавчого музею в експозиції 

«Розвиток краю у ХІХ столітті» виділено розділ «Театр», в 

якому представлені експонати, що розповідають про 

зародження першого українського професіонального театру на 

теренах нашого регіону та громадську діяльність корифеїв 

українського театру. З експонованих музейних предметів тільки 

один відреставровано у 2014 році за програмою державного 

замовлення. У 1956 році створено філію обласного 

краєзнавчого музею – заповідник-музей І.К. Тобілевича 

(Карпенка-Карого) Хутір Надія (з 1975 року цей об’єкт 

республіканського значення). У 1982 році створено відділ 

обласного краєзнавчого музею – меморіальний музей М.Л. 

Кропивницького. Експонати філії та відділу потребують 

реставрації та консервації, деякі з них термінової. Необхідна 

потреба у реставрації – 184 музейних предмети: меморіальні 

речі діячів українського театру, документи, предмети 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 

Орієнтовна вартість обстеження та реставрації – 2 648 тис. грн. 

Завершальним етапом проекту  стане створення презентаційної 

виставки про витоки першого українського професіонального 

театру у рамках проведення у 2020 році ювілейного 50-го 

Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі 

самоцвіти» із залученням гостей з кола гастрольних міст 

української трупи: Варшави, Кишинева, Києва, Одеси, 
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Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Дніпропетровська, Ростова, 

Таганрога, Москви, Санкт-Петербурга, Курська, Новочеркаська, 

Казані, Севастополя, Полтави, Харкова, Сум, Житомира та 

інших міст України. У загальному підсумку реалізація проекту 

стане вагомим внеском у збереження та популяризацію 

національного культурного надбання. 

Туристичний маршрут місцями діячів першого українського 

професіонального театру (Кіровоградський обласний 

академічний музично-драматичний театр 

ім.М.Л.Кропивницького (м. Кіровоград) – музейно-природний 

заповідник «Тобілевичі» (с. Арсенівка, Новомиргородський 

район) – заповідник-музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) 

Хутір Надія  (с. Миколаївка, Кіровоградський район) – 

меморіальний музей М.Л. Кропивницького (м. Кіровоград) – 

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей (м. Кіровоград), 

Кіровоградська область) 

Очікувані результати: - збереження пам’яток історії та культури державної частини 

Музейного фонду України: 

проведення реставраційно-консерваційних заходів щодо 

пам’яток культурної спадщини, 

популяризація історико-культурних цінностей та природної 

спадщини краю, 

застосування пам’яток культурної спадщини для провадження 

науково-освітніх програм; 

- розвиток внутрішнього та міжнародного туризму 

Ключові заходи 

проекту: 

- здійснення обстеження музейних предметів фондових зібрань 

обласного краєзнавчого музею, філії і відділу; 

- здійснення реставрації та консервації музейних предметів 

фондових зібрань обласного краєзнавчого музею, філії і відділу; 

- надання музейним предметам належного експозиційного 

вигляду для подальшого використання у науково-експозиційній 

та науково-освітній діяльності закладів 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 873,0 930,0 1 803,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації; 

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, його філії і 

відділи; 

Національний науково-дослідний реставраційний центр 

України, його філії 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання:8) проведення комплексної рекламної кампанії щодо 

туристично-рекреаційних можливостей регіону та кращих 

пропозицій туристичних компаній Кіровоградської області; у 
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всеукраїнському та міжнародному медіа-просторі.  

 

Назва проекту: "Створення туристичного путівника по Кіровоградській 

області "Кіровоградщина туристична"  

Цілі проекту: Створення якісного інформаційного продукту про туристичні 

ресурси Кіровоградської області 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Проект матиме вплив на територіях, де сконцентровані 

найбільші туристичні ресурси області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

100 тис. осіб на рік 

Стислий опис проекту: Протягом останніх років розвиток туристичної галузі 

характеризується помітною позитивною динамікою. Втім, серед 

основних проблем залишається низький рівень обізнаності 

потенційних споживачів туристичного продукту про наявні 

туристичні пропозиції та відповідний ресурсний потенціал 

Кіровоградської області. 

Даний проект передбачає створення туристичного путівника по 

Кіровоградській області українською та англійською мовами. За 

допомогою путівника  кожен потенційний турист зможе 

спланувати та організувати свій відпочинок та поглибити 

знання про Кіровоградщину. Путівник міститиме найповнішу 

інформацію про історичні, архітектурно-мистецькі пам'ятки, 

давні храми та заповідні території краю. Якісний 

інформаційний, фотоілюстративний, картографічний та 

довідковий матеріал, що буде відображений у виданні, 

допоможе представити регіон на виставкових заходах 

туристичного спрямування всеукраїнського та міжнародного 

рівнів, а також презентувати туристичний потенціал 

представникам іноземних делегацій, що відвідують область. 

Розглядається можливість в майбутньому здійснювати серійний 

випуск путівника для реалізації у якості сувенірної продукції 

туристичного змісту у книгарнях та поліграфічних магазинах 

області. 

Очікувані результати: Реалізація зазначеного проекту принесе наступні результати: 

підвищення рівня інформованості населення  про туристичні 

ресурси регіону; 

збільшення притоку туристів в регіон та поповнення місцевих 

бюджетів; 

створення позитивного клімату для залучення інвестицій.  

Ключові заходи 

проекту: 

Збір та обробка інформаційних матеріалів про туристичні 

ресурси. 

Створення якісних картографічних матеріалів 

Створення якісних фотоілюстративних матеріалів 

Узагальнення матеріалів та створення макету путівника 

Здійснення перекладу текстів англійською мовою 

Редагування 

Рецензування 

Тиражування 
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Період здійснення: з серпня 2015 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

70,0 90,0 250,0 400,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Місцеві органи виконавчої влади, туристичні та рекламно-

поліграфічні підприємства, вищі навчальні заклади, інші 

громадські організації, що спеціалізуються на розвитку 

туристичної галузі Кіровоградської області  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання:1) проектування та створення туристичного бренду 

Кіровоградської області, всебічна інформаційна підтримка його 

просування на внутрішньому та зовнішньому ринках 

туристично-рекреаційних послуг;  

Назва проекту: Проведення рекламно-інформаційних турів "Відкрий 

туристичну Кіровоградщину 

Цілі проекту: Створення якісного обласного туристичного продукту шляхом 

проведення активної рекламної кампанії 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Проект матиме вплив на територіях, де сконцентровані 

найбільші туристичні ресурси області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

980 тис. осіб, потенційні споживачі та надавачі туристичних 

продуктів (всі категорії населення) 

Стислий опис проекту: Протягом останніх років розвиток туристичної галузі 

характеризується помітною позитивною динамікою. Втім, серед 

основних проблем залишається низький рівень обізнаності 

потенційних споживачів туристичного продукту про наявні 

туристичні пропозиції та відповідний ресурсний потенціал 

Кіровоградської області. 

Активізація інформаційної діяльності в галузі туризму 

найбільш ефективно здійснюється шляхом трансляції матеріалів 

туристичного змісту в медіа просторі (телебачення, радіо, 

преса, інтернет-видання). Даний проект передбачає проведення 

протягом туристичного сезону серії рекламно-інформаційних 

турів із залученням засобів масової інформації та суб'єктів 

туристичної діяльності. Тури формуватимуться за напрямками 

нових туристичних маршрутів, триватимуть не більше 24 годин. 

До організації турів залучатимуться місцеві органи виконавчої 

влади з питань туризму, представники соціально орієнтованого 

приватного сектору, громадські діячі, духовенство (залежно від 

тематики туру). 

За результатом кожного туру створюється відповідний 

інформаційний матеріал, а також формуються туристичні 

пропозиції представниками туристичних підприємств, що 

приймали участь у турі. 

Очікувані результати: Реалізація зазначених завдань принесе наступні результати: 

удосконалення мережі обласних туристичних маршрутів; 
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підвищення рівня інформованості населення  про туристичні 

ресурси регіону; 

поява нових туристичних продуктів; 

інфраструктурний розвиток задіяних територій; 

створення позитивного клімату для залучення інвестицій.  

Ключові заходи 

проекту: 

Розробка туристичних маршрутів – планування схем 

переміщення по маршруту, місць зупинок та об'єктів огляду, 

огляд попередньої екскурсійної інформації. 

Підготовка до проведення рекламно-інформаційного туру – 

пошук екскурсоводів, транспорту для перевезення учасників, 

підготовка рекламної друкованої продукції про маршрут, 

запрошення до участі представників ЗМІ, туристичних 

підприємств, громадських організацій 

Власне здійснення рекламно-інформаційного туру – 

перевезення учасників вздовж маршруту, забезпечення якісного 

екскурсійного супроводу, огляд об'єктів туристичної 

інфраструктури, укладання угод/здійснення домовленостей між 

турфірмами та місцевими суб'єктами туристичної діяльності 

про подальше формування турпродукту на основі даного 

маршруту, створення рекламно-інформаційного матеріалу 

представниками ЗМІ для поширення серед населення 

Період здійснення: з квітня 2015 року - до листопада 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

80,0 130,0 135,0 345,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Місцеві органи виконавчої влади, Кіровоградський обласний 

осередок спілки сприяння розвитку сільського "зеленого" 

туризму в Україні, Кіровоградська обласна організація 

Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України, 

туристичні підприємства, інші громадські організації, що 

спеціалізуються на розвитку туристичної галузі кіровоградської 

області можуть бути залучені як співорганізатори турів та у 

якості партнерів зі створення нових туристичних продуктів. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання: 8) проведення комплексної рекламної кампанії щодо 

туристично-рекреаційних можливостей регіону та кращих 

пропозицій туристичних компаній Кіровоградської області; у 

всеукраїнському та міжнародному медіа-просторі;  

Назва проекту: "Центрально-український музейно-туристичний 

фестиваль"  

Цілі проекту: Створення якісного обласного туристичного продукту шляхом 

проведення заходів (подій) відповідного спрямування  

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м.Кіровоград та Кіровоградська область 



416 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

100 тис. осіб на рік (всі категорії населення) 

Стислий опис проекту: Розвиток ринку туристичних послуг будь якого регіону 

неможливий без проведення іміджевих заходів туристичного 

спрямування. Кіровоградська область як потенційно успішний 

туристичний регіон потребує створення туристичних продуктів 

подієвого спрямування. Центрально-Український музейно-

туристичний фестиваль (далі – фестиваль) – це регіональний 

проект, спрямований на демонстрацію, популяризацію науково-

пізнавального музейного та туристичного потенціалу регіону, 

обговорення найбільших актуальних тем розвитку музейної 

справи та туризму, конкретних позитивних досягнень окремих 

музейних закладів та суб’єктів туристичної діяльності, який 

започатковано обласною державною адміністрацією з метою 

сприяння належному розвитку музейної справи та туризму на 

Кіровоградщині. 

Очікувані результати: Реалізація зазначених завдань принесе наступні результати: 

подальший розвиток музейної справи у регіоні; 

створення туристично-привабливого іміджу Кіровоградщини; 

сприяння залучення спонсорів та меценатів до розвитку 

музейництва та туристичної галузі області; 

узагальнення та популяризація досвіду експозиційної та 

екскурсійно-туристичної роботи музеїв та суб’єктів туристичної 

діяльності регіону; привернення уваги громадськості до 

діяльності музеїв області, проблем збереження та популяризації 

історико-культурного надбання краю; 

підвищення рівня інформованості населення  про туристичні 

ресурси регіону; 

поява нових туристичних продуктів.  

Ключові заходи 

проекту: 

організація рекламно-інформаційної підтримки проведення 

фестивалю проведення фотовиставки на музейно-туристичну 

тематику; 

проведення конкурсів серед музейних закладів, місцевих 

органів виконавчої влади та суб'єктів туристичної діяльності  

організація експозиційної роботи виставкових стендів 

заявлених учасників міжрегіональної туристичної виставки 

"Кіровоградщина запрошує"; проведення під час роботи 

Фестивалю майстер-класів, виставки-продажу сувенірної 

продукції майстрів декоративно-ужиткового мистецтва 

відповідних територій; 

презентація досягнень області у напрямку розвитку 

молодіжного та дитячого туризму 

організація та проведення ознайомлювального рекламно-

інформаційного туру для представників інших регіонів України 

заключення угод та договорів про співпрацю 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 70,0  90,0   100,0  260,0  
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Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Місцеві органи виконавчої влади, туристичні та рекламно-

поліграфічні підприємства, вищі навчальні заклади, інші 

громадські організації, що спеціалізуються на розвитку 

туристичної галузі Кіровоградської області 

Інше: Проводиться щорічно у вересні 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 2. Забезпечення стабільного розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу: 

Завдання: 8) проведення комплексної рекламної кампанії щодо 

туристично-рекреаційних можливостей регіону та кращих 

пропозицій туристичних компаній Кіровоградської області; у 

всеукраїнському та міжнародному медіа-просторі.  

Назва проекту: «Створення туристично-інформаційного центру в 

м.Кіровоград» 

Цілі проекту: Формування  позитивного туристичного іміджу області та 

інтенсифікація туристичних потоків територією 

Кіровоградщини. 

Підтримка розвитку внутрішнього туризму, як потенційного 

джерела додаткових заробітків для мешканців регіону. 

Організація та промоція туристичних обласних фестивалів та 

ярмарок. 

Популяризація туристичних маршрутів Кіровоградщини серед 

українських та іноземних туристів. 

Розвиток співпраці між постачальниками послуг сільського 

туризму 

Збільшення потоків фінансування до обласного та місцевого 

бюджетів 

Популяризація народних промислів шляхом продажу сувенірної 

продукції майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Все населення області та 100 тис.осіб інших областей та країн 

на рік 

Стислий опис проекту: Стрімкий розвиток туризму у світі та Україні стимулює 

державні органи влади використовувати усі можливості для 

покращення управління цим процесом з метою залучення 

більшої кількості туристів. У розвинених країнах створена та 

успішно функціонує розгалужена мережа закладів туристичної 

інфраструктури, яка включає інформаційні центри. Через такі 

заклади туристи, які відвідують певну дестинацію, отримують 

необхідну їм інформацію про місце перебування. 

В Україні туристично-інформаційні центри (ТІЦ) функціонують 

лише у 13-ти містах, оскільки відсутня їх належна підтримка з 

боку держави 

У законі України ―Про інноваційну діяльність‖ зазначено, що 

інноваційна інфраструктура – це сукупність підприємств, 

організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 

власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної 
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діяльності (фінансові, консалтингові,маркетингові, 

інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо). За цим 

законом одним з видів інноваційних послуг вважаються 

інформаційно-комунікативні. Саме для надання таких послуг у 

туристичній галузі створюють туристично-інформаційні 

центри. 

Діяльність ТІЦ має бути спрямована на інформування та 

консультування туристів та інших суб’єктів туристичної галузі 

економіки, промоцію та рекламування туристично-рекреаційних 

ресурсів та інших принад місцевості тощо. Адже за даними 

статистичних досліджень Всесвітньої туристичної організації 

відомо, що збільшення витрат на рекламу туристичного 

продукту спричиняє підвищення доходів туристичної галузі 

економіки. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде:  

- залучено більшу кількість туристів;  

- посилено розвиток внутрішнього туризму;  

- покращено конкурентні переваги місцевості; 

- збільшено фінансові надходження до обласного та місцевих 

бюджетів; 

- залучено інвестиції у туризм; 

- здійснено інформаційне забезпечення туристів і суб’єктів 

туристичного бізнесу;  

- надання послуг екскурсоводів та гідів (для груп чи 

індивідуально), страхування туристів 

- здійснено популяризацію культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - розробку та реєстрацію установчих документів; 

 - оренда приміщення для офісу; 

 - залучення фахівців екскурсійного, страхового та туристичного 

напрямку; 

- залучення майстрів та амоторів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

- здійснення рекламних акцій та видання друкованої продукції з 

метою популяризації Кіроградщини. 

Період здійснення: 2015 – 2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту,тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200,0 200,0 200,0 600,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади. 

туристичні та поліграфічні підприємства, майстри декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 5. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 8) сприяння забезпеченню професійним кадровим 

складом закладів культури Кіровоградщини, у тому числі в 

сільській місцевості, закріпленню молодих спеціалістів у 

сільських закладах шляхом забезпечення їх житлом та гідною 

оплатою праці. 

Назва проекту: Добудова навчального корпусу Олександрійського училища 

культури по вул. Діброви, 47 у м. Олександрія 

Цілі проекту: Покращення умов підготовки кадрів у галузі «Культура». 

Збереженя історико-культурної  спадщини. 

Розвиток культури та формування позитивного іміджу регіону. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Полтавська область, Миколаївська 

область, Дніпропетровська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

34149 осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки ХХ століття з східної сторони будівля основного 

корпуса, який є пам’яткою архітектури, зблокована з 

незавершеною добудовою нового навчального корпуса. На 

незначній відстані від червоної лінії забудови вул.. Діброви 

виконано одноповерхову добудову, яка не введена в 

експлуатацію і на даний час має непридатний для нормальної 

експлуатації  стан (є об’єктом незавершеного будівництва). 

З метою покращення умов навчання студентів, створення нових  

сучасних аудиторій та класів, збереження історико-культурної 

спадщини центральної частини міста, поєднання історичної 

пам’ятки до нового корпуса в єдиний архітектурний ансамбль 

2013 р. виготовлено проектно-коштористну  документацію. 

Вартість добудови – 13819,4 тис. грн.. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

підвищення рівня надання освітніх послуг для забезпечення 

кадрами закладів культури регіону; 

відкриття нових спеціалізацій, що відповідають потребам ринку 

праці в регіоні. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- забезпечення навчального процесу сучасними аудиторіям та 

кабінетам – студія ТВ, танцювальний зал з роздягальнями та 

душевими, групові аудиторії; 

- забезпечення санітарних норм – введення в експлуатацію сан-

вузлів, у кількості, що відповідає контингенту студентів. 

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 6909,7 6909,7 13819,4 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, КВНЗ «Олександрійське училище 

культури» 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання: 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини. 

Назва проекту: Капітальний ремонт комплексу будівель Олександрійського 

училища культури 

Цілі проекту: Покращення умов підготовки кадрів у галузі «Культура». 

Збереженя історико-культурної  спадщини. 

Розвиток культури та формування позитивного іміджу регіону. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область, Полтавська область, Миколаївська 

область, Дніпропетровська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

232 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

34149 осіб 

Стислий опис проекту: Будівля є акцентом в системі квартальної забудови однієї з 

центральних вулиць міста Олександрії будівництва в останні 

роки ХІХ століття. Двоповерхова будівля зберегла положення в 

оточуючій забудові, є прикрасою в забудові однієї з центральних 

вулиць і на даний час. 

Автентичність споруди становить 70-60%.  

Необхідність проведення капітального ремонту обумовлена тим, 

що з 1950-го року капітальний ремонт будівлі не проводився, 

що призвело до часткового руйнування фасаду, в внутрішніх 

кутах будівлі існує замокання стін, ураження грибком, 

відшарування та відпадання штукатурки, в перемичках віконних 

отворів існують волосяні тріщини, на площинах всіх фасадів 

існує лущення та вимивання фарби. 

З метою покращення умов навчання студентів, створення нових  

сучасних аудиторій та класів, збереження історико-культурної 

спадщини центральної частини міста, поєднання історичної 

пам’ятки до нового корпуса в єдиний архітектурний ансамбль 

2013 р. виготовлено проектно-коштористну  документацію. 

Вартість проведення ремонту – 2818,9 тис. грн.. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

підвищення рівня надання освітніх послуг для забезпечення 

кадрами закладів культури регіону; 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області – 

пам’ятки архітектури місцевого значення «Училище культури» 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

відновлення пошкоджених елементів будівлі – пам’ятки 

архітектури відновлення  фасаду, заміна віконних блоків, 

ремонт приміщення бібліотеки, та оркестрового класу; 

покращення умов функціонування закладу – капітальний 

ремонт системи опалення.  

Період здійснення: з липня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

818,9 1000,0 1000,0 2818,9 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, КВНЗ «Олександрійське училище 

культури» 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 4)  підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Будівництво репетиційної зали для академічного театру 

музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної 

філармонії 

Цілі проекту: Розвиток культури та мистецтва в регіоні. 

Підвищення професійної майстерності артистів академічного 

театру музики, пісні і танцю «Зоряни». 

Формування позитивного іміджу Кіровоградщини. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

500 тис. осіб, в тому числі учнівської та студентської молоді  

250 тис. осіб 

Стислий опис проекту: На протязі багатьох років уславлений у світі колектив  

академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" 

Кіровоградської обласної філармонії залишається без 

спеціально обладнаного приміщення для репетицій.  

Балетна група удосконалює свою майстерність в гримерних або 

на сцені обласної філармонії, яка має значну завантаженість 

іншими заходами, що не дозволяє проводити репетиції з 

належною регулярністю та тривалістю. Відсутні дзеркала, 

стаціонарне репетиційне обладнання, побутові умови (душові 

кабінки, костюмерні, роздягальні та туалетні приміщення). 

У зв’язку з цим, прийнято рішення про добудову до існуючої 

будівлі обласної філармонії двоповерхової добудови та 

створення умов для повноцінного функціонування академічного 

театру музики, пісні і танцю "Зоряни". 

У 2014 році виготовлено реставраційне завдання на 

проектування добудови та опрацьовано основні напрямки 

проекту.   

Очікувані результати:  У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

- удосконалення майстерності академічного театру музики, пісні 

і танцю «Зоряни»; 

- формування позитивного іміджу Кіровоградщини та України;    

- популяризація культурного надбання регіону; 

- покращення якості надання послуг; 

- залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази обласної філармонії. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено будівництво 

двоповерхової добудови до існуючої будівлі обласної філармонії 

та влаштування репетиційної зали для балету (орієнтовна площа 

120-140 м ²), кімнати для репетицій оркестру (орієнтовна площа 

50 м ²), двох гримерних кімнат (чоловічої та жіночої по 20 м ² 

кожна), костюмерної кімнати (площа 20 м ²), двох душових 

кімнат (чоловіча та жіноча), двох туалетів (чоловічий та 

жіночий), адміністративної кімнати. 

Також, передбачено влаштування систем кондиціювання 

повітря, автоматичної пожежної та охоронної сигналізації. 
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Період здійснення: з березня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

-  200, 0  5300,0 5500, 0  

Джерела 

фінансування: 

Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна філармонія. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 2) розвиток послуг у сфері культури, дозвілля і 

рекреації 

Назва проекту: Проведення щорічної акції «Майстри мистецтв – дітям» 

Цілі проекту: Забезпечити можливість дітям сільської місцевості 

ознайомитись з мистецькими досягненнями  професійних 

колективів та виконавців та підвищити їх культурний рівень на 

кращих зразках світової та української музики. 

  

 

 

 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

12000 осіб 

Стислий опис проекту: Заходи в рамках щорічної акції «Майстри мистецтв – дітям»  

проводяться у формі концертів, лекцій –  концертів, ігрових 

програм, які проходять  у сільській місцевості та районних  

центрах області. Головна мета проведення акції  -  

ознайомлення з мистецькими досягненнями   професійних  

колективів та виконавців та підвищення їх  культурного рівня на 

кращих зразках світової та української  музики 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту діти, які проживають у сільській 

місцевості, будуть ознайомлені з творчістю професійних  

колективів та виконавців  Кіровоградської обласної філармонії , 

матимуть можливість підвищити свій культурний рівень на 

кращих  зразках світової та української  музики.    

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках проекту передбачено: 

виготовлення друкованої продукції; 

придбання пального; 

виплата добових адміністративному, артистичному та 

технічному персоналу; 

придбання реквізиту; 

 аранжування нових творів та створення нових програм; 

проведення  концертів у сільській місцевості та районних 

центрах області; Період здійснення: з травня 2016 року – до червня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

- 50,0 30,0 80,0 
Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградська обласна 

філармонія 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 2) розвиток послуг у сфері культури, дозвілля і 

рекреації   

Назва проекту: Проведення щорічної акції «Майстри мистецтв – 

трудівникам села» 

Цілі проекту: Забезпечити можливість жителям сільської місцевості 

ознайомитись з мистецькими досягненнями  професійних 

колективів та виконавців та підвищити їх культурний рівень на  

кращих зразках світової та української музики. 

 

 
Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

12000 осіб 

Стислий опис проекту: Заходи в рамках щорічної акції «Майстри мистецтв – 

трудівникам села» проводяться у формі концертів, лекцій – 

концертів, які проходять  у сільській місцевості та районних  

центрах області. Головна мета проведення акції  -  

ознайомлення з мистецькими досягненнями   професійних  

колективів та виконавців та підвищення їх  культурного рівня 

на кращих зразках світової та української  музики 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту сільський глядач буде  

ознайомлений з творчістю професійних колективів та 

виконавців     

Кіровоградської обласної філармонії , матиме можливість  

підвищити свій культурний рівень на кращих  зразках світової 

та  української  музики.    Ключові заходи 

проекту: 

У рамках проекту передбачено: 

виготовлення друкованої продукції; 

придбання пального; 

виплата добових адміністративному, артистичному та 

технічному персоналу; 

придбання реквізиту; 

проведення  концертів у сільській місцевості та районних 

центрах області; 

Період здійснення: з травня 2016 року – до червня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 40,0 40,0 80,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградська обласна 

філармонія 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:  4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Вечори духовної музики «Різдвяні передзвони» 

Цілі проекту: Ознайомлення задіяної аудиторії з досягненнями світової та  

української духовної  вокально-хорової музики та провідними  

колективами держави. 

Відродження духовності народу, та формування його 

естетичного та гармонійного розвитку, любові до духовної 

музики у дітей та молоді держави 

 

 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2500 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 1500 

осіб 

Стислий опис проекту: Вечори духовної музики „Різдвяні передзвони‖ проводяться 

щорічно у січні. Головна мета та завдання Вечорів – 

популяризація  духовної вокально – хорової музики. Вечори 

проводяться в формі концертів хорових та вокальних колективів 

України. Цільовою аудиторією „Різдвяних передзвонів‖ є 

інтелігенція, студентська та учнівська молодь. 
Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде підвищено культурний 

рівень глядачів та підростаючого покоління, ознайомлено з 

досягненнями  духовної вокально – хорової музики , 

сформовано естетичний рівень, гармонійний розвиток  глядачів 

та підростаючого покоління. Ключові заходи 

проекту: 

У рамках проекту передбачено: 

виготовлення друкованої продукції; 

придбання квіткової продукції; 

виготовлення декорацій та художнє оформлення сцени; 

вирішення організаційних питань по проведенню концертів  

Вечорів духовної музики „Різдвяні передзвони‖; 

проведення  концертів Вечорів. 

 
Період здійснення: з січня 2016 року – до лютого 2017 року 

 

 

 

 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

- 25,0 25,0 50,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградська обласна 

філармонія 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та 

конкурсного руху в регіоні 

Назва проекту: Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики  

«Травневі музичні зустрічі» 

Цілі проекту: Ознайомлення задіяної аудиторії з культурними досягненнями  

світової та української класичної музики та провідними 

колективами держави. 

Формування естетичного та гармонійного розвитку і любові до 

класичного мистецтва у дітей та молоді держави. 

 

 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10000 осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді –           

6000 осіб 

Стислий опис проекту: Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики 

„Травневі музичні зуcтрічі‖ проводиться щорічно у травні. 

Головна мета та завдання фестивалю – популяризація камерної 

та симфонічної музики. Фестиваль проводиться в формі 

концертів провідних камерних та симфонічних оркестрів 

України, майстер-класів провідних музичних діячів. Цільовою 

аудиторією фестивалю є інтелігенція, студентська та учнівська 

молодь. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде підвищено культурний 

рівень глядачів та підростаючого покоління, ознайомлено з 

досягненнями світової та української класичної музики, 

сформовано естетичний рівень, гармонійний розвиток  глядачів 

та підростаючого покоління. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках проекту передбачено: 

- виготовлення друкованої продукції; 

- придбання квіткової продукції; 

- виготовлення декорацій та художнє оформлення сцени; 

- оплата лімітної вартості запрошених колективів; 

- оплата проживання запрошених артистів; 

- вирішення організаційних питань по проведенню концертів 

фестивалю; 

- проведення  концертів фестивалю 
Період здійснення: з травня 2016 року –  до червня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

- 30,0 35,0 65,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградська обласна 

філармонія 

 

 
Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини 

Завдання: 3) проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини. 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Кіровоградська обласна 

філармонія» по вул. Орджонікідзе, 8 у м. Кіровоград 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток культури та мистецтва в регіоні. 

Формування позитивного іміджу Кіровоградщини. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

500 тис. осіб, в тому числі учнівської та студентської молоді  

250 тис. осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Кіровоградської обласної філармонії 

та можуть призвести до  втрати об’єкта нерухомої культурної 

спадщини місцевого значення. 

Проблема обумовлена тим, що будівля філармонії розташована 

в парковій зоні парку «Ковалівський», в минулому з 

підвищеним рівнем ґрунтових вод, це призвело до руйнації 

фундаментів і стін підвалу та І поверху, розповсюдженню 

вологості та грибкових уражень підвалу, I поверху та фасаду 

будівлі і може стати причиною втрати неповторної пам’ятки 

містобудування та архітектури місцевого значення 

"Кіровоградської обласної філармонії", побудованої в кінці ХIХ 

століття.   

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

"Кіровоградської обласної філармонії"; 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів; 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

розкриття несучих конструкцій  приміщень підвалу та їх 

гідроізоляція, бічна ізоляція стін і фундаментів (улаштування 

глиняного замка); 

усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами: прокладання ливневої каналізації, заміну 

підземних інженерних комунікацій, улаштування відмостки, 

парадного вимощення з фігурних елементів, брукування, заміна 

гранітного ганку, благоустрій та озеленення території; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: підсилення 

стін тяжами, улаштування монолітних підпірних 

залізобетонних стін підвалу, облицювання фундаментів 

гранітними плитами; 

відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасаду із заміною 

віконних та дверних блоків (частково), ремонт фойє (підлога), 

службових приміщень І поверху, сходових клітин евакуаційних 
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виходів, ремонт глядацького залу (стін, стелі, підлоги, заміна 

крісел глядацького залу), підвалу; 

покращення умов функціонування філармонії: капітальний 

ремонт системи водопостачання та каналізації; 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: 

капітальний ремонт системи електропостачання, влаштування 

внутрішніх та зовнішніх технічних засобів охорони, 

автоматичної системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу (305, 6 тис. грн.), ремонт системи 

димовидалення (538,2 тис. грн.). 

Період здійснення: з липня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 - 300,0 24700,0 25000,0  

Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна філармонія. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання: 3) проведення реставрації пам’яток  культурної 

спадщини та її популяризація 

Назва проекту: Збереження та популяризація мистецьких скарбів фондового 

зібрання Кіровоградського обласного художнього музею 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону – 

«відкриття» Кіровоградщини як привабливого туристичного 

об’єкта; 

Розвиток та популяризація музейної справи в області. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

232 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

34149 осіб. 

Стислий опис проекту: Останнім часом активізувалися ряд  факторів, які негативно 

впливають на збереження унікальної колекції   обласного 

художнього музею, що є складовою Державної частини 

Музейного фонду України, і створюють реальну загрозу втрати 

пам’яток культурної спадщини національного та місцевого 

значення. Погіршилася ситуація щодо забезпечення 

температурно-вологісного режиму, який необхідно 

підтримувати для збереження та безпечного експонування 

фондового зібрання музею, в тому числі -  унікальних творів 

сакрального мистецтва, полотен видатних митців минулого та 

сьогодення. Внаслідок стрімкого розповсюдження негативних 

чинників, різко погіршується стан унікальних предметів як у 

фондосховищі так і в експозиційних залах. Відсутність 

реставратора та  реставраційної майстерні також не сприяє  

оперативному реагуванню на погіршення стану експонатів, 

проведенню обстеження, консерваційних та  реставраційних 



428 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

робіт.  

За таких умов неможливо здійснювати якісне надання культурно 

– дозвіллєвих послуг населенню та гостям регіону, забезпечити 

збереження пам’яток історії та культури музейної колекції, як 

складової Державної частини Музейного фонду України, 

забезпечити популяризацію найкращих пам’яток культурної 

спадщини області для створення привабливого туристичного 

іміджу регіону. 

Кіровоградський обласний художній музей проводить 

планомірну роботу із збільшення кількості предметів фондового 

зібрання. Так, за період з 2001 по 2015 рік кількість фондових 

предметів збільшилася з 2485 од. до 11,6 тис.од, або на 467%. 

Але обмежена експозиційна музейна площа не дозволяє якісно 

презентувати унікальну музейну колекцію, а недостатня площа 

фондосховища – якісно її зберігати. Системна робота музею по 

реставрації музейних предметів ускладнюється відсутністю 

належного фінансування і проводиться низькими темпами, що 

не може задовольнити попит відвідувача (туриста) та не сприяє 

формуванню сучасного позитивного іміджу регіону, як 

привабливого туристичного центру. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде: 

- збережено пам’ятки історії та культури музейної колекції, як  

складової Державної частини Музейного фонду України;  

- поповнено фондове зібрання  Кіровоградського обласного 

художнього музею зразками культурної спадщини 

національного та місцевого значення (до 15 тис.од.); 

- збільшено кількість надання культурно – дозвіллєвих послуг 

населенню та гостям регіону; 

- збільшено кількість відвідувачів місцевих громад та  туристів з 

метою перетворення Кіровоградського обласного художнього 

музею на привабливий туристичний об’єкт; 

- створено музейний комплекс з низки меморіальних музеїв: 

музею В.О. Федорова, А.М. Нюренберга; музею декоративно –

ужиткового мистецтва, тощо; 

- покращено якість надання послуг в рамках розвитку як 

внутрішнього так і міжнародного туризму; 

- забезпечено популяризацію найкращих пам’яток культурної 

спадщини області за якими ідентифікуватиметься 

Кіровоградщина, як центрально-український регіон 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- проведення обстеження фондового зібрання обласного 

художнього музею співробітниками Національного науково-

дослідного реставраційного центру України та його філій (м. 

Одеса, м. Харків); 

- проведення реставрації предметів музейного фонду; 

- надання музейним предметам належного експозиційного 

вигляду з метою забезпечення подальшого експонування;  

- відкриття меморіальних музеїв, як складових музейного 

комплексу; 

- покращення умов функціонування музейного закладу; 

- підвищення якісного рівня надання культурно-дозвіллєвих 
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послуг, як продукту внутрішнього та зовнішнього туризму 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 6000,0 10000,0 16000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації,  

Кіровоградський обласний художній музей. 

Інше: Реалізація подібного проекту  стане неоціненною інвестицією 

для майбутніх поколінь українців 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження  культурної 

спадщини: 

Завдання: 13) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, зокрема обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Д.І.Чижевського, та інших об’єктів. 

Назва проекту: Благоустрій прибудинкової території комунального закладу 

«Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського» - створення зони відпочинку і рекреації 

для місцевої громади  

Цілі проекту: Створення у центральній частині міста – на прибудинковій 

території обласної бібліотеки – зони відпочинку та 

комфортного проведення масових заходів для місцевої 

громади; 

Підвищення комфортності та функціональності міського 

середовища для мешканців та гостей міста; 

 Збільшення естетичної привабливості та креативності 

простору центральної частини міста для туристів та місцевих 

мешканців 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

Проект буде реалізовано в м. Кіровоград й матиме вплив на 

територіальну громаду м.Кіровограда та області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

232 тисячі осіб, послугами бібліотеки користуються - 37605 

осіб; учасниками вуличних акцій бібліотеки щороку стають від 

2000 до 5000 осіб. 

Стислий опис проекту: Сучасна потужна бібліотека нині є центром не тільки доступу 

до інформації, але й центром культури, комунікації, 

громадської активності, правових знань, розвиває послуги у 

сфері культури, дозвілля і рекреації з метою створення умов 

для розвитку особистості та інвестицій у людський капітал, що 

зумовлює зміст і масштаби її діяльності. 

Разом з тим, враховуючи значну роль, яку відіграє така 

бібліотека у житті громади, головна книгозбірня регіону здатна 

бути ще й привабливим туристичним об’єктом, стати частиною 

естетичного оформлення міського середовища, підвищити його 

комфортність та функціональність. 

Обласна бібліотека розташована на центральній вулиці 
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обласного центру, а саме, у тій її частині, яка з’єднує важливі 

туристичні об’єкти: від Храму Благовіщення Пресвятої 

Богородиці біля Соборної площі і Янгола Охоронця й готелю 

«Рейнкарц» - до Площі Героїв Майдану. На вказаному відрізку 

вулиці ОУНБ ім.Д.І.Чижевського є єдиним об’єктом, де 

відбуваються громадські заходи та який має прибудинкову 

територію, яка дозволяє створити компактну зону відпочинку 

та рекреації.  

Бібліотека розташована в сучасній будівлі, спорудженій за 

типовим проектом, достатньо зручні і функціональній, але яка 

потребує удосконалення, аби перетворитися на достойну 

складову обличчя міста, а прибудинкова територія закладу – 

стати більш комфортною і краще виконувати функції місця 

відпочинку, спілкування, проведення вуличних заходів 

(наприклад, День бібліотек, «Щедрий вечір в обласній 

бібліотеці ім. Д. Чижевського», «Бібліофестиваль на Великій 

Перспективній», літня сімейна дозвіллєва програма «Бібліотека 

– острів фантазії і творчості» тощо).  

Для зміни ситуації на краще пропонуємо здійснити благоустрій 

прибудинкової території бібліотеки, зокрема, створити зону 

відпочинку (встановити лавочки, зробити зонування за 

допомогою додаткового освітлення у вечірні години, змінити 

ландшафтний дизайн і озеленення території, облаштувати 

вуличну інформаційну зону, а також оздобити частину фасаду 

будівлі за допомогою розпису стін (створення стінового 

панно)).  

Проект спрямовано на більш повне і якісне задоволення як 

естетичних, так і соціокультурних потреб громади, кращу 

інтеграцію змістовних функцій бібліотеки у міське середовище. 

Очікувані результати: Кіровоградці і гості міста отримали нове місце відпочинку, і 

спілкування. Громаду охоплено новітніми послугами, що 

сприяють інтелектуальному і естетичному розвитку та 

комунікації. 

У карті центральної частини міста з’явився новий 

оригінальний, естетично привабливий об’єкт, що привертає 

увагу туристів. 

Обласна бібліотека стає складовою «обличчя міста». 

Інформаційно-просвітницькі і дозвіллєві заходи, мистецькі 

вуличні акції бібліотеки проходять у більш комфортних для 

місцевих мешканців умовах. 

Зростає популярність проведення змістовного дозвілля і 

сімейного відпочинку у бібліотеці. 

Науковці, краєзнавці, митці і письменники, представники 

громадських організацій і творчих спілок, що є партнерами 

бібліотеки у роботі на користь громади, відчувають увагу до 

потреб місцевих мешканців та сприяють поширенню такої 

позитивної практики 

Ключові заходи 

проекту: 

Благоустрій території включає: 

Встановлення вуличних лавочок; 

Поновлення розмітки для слабозорих громадян; 

Облаштування додаткового зонального освітлення (ліхтарів); 
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Проведення робіт з озеленення і ландшафтного дизайну; 

Розпис частини стін будівлі (нанесення стінового панно) 

Презентація оновленої зони відпочинку під час вуличної 

інформаційно-просвітницької акції  «Бібліофестиваль на 

Великій Перспективній» або «День бібліотек» задля 

привернення уваги громади до питання удосконалення міського 

середовища); 

Виготовлення інформаційно-рекламної продукції  (календарів, 

листівок, закладок) із зображенням оновленої території; 

Висвітлення діяльності за проектом під час методичних заходів 

для бібліотек області з метою поширення позитивної практики.  

Період здійснення: з вересня 2015 року – до вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 90,0 100,0 190,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, проектна діяльність (залучення ресурсів  

спонсорів, громадських організацій) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека   

ім.Д.І.Чижевського» 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 6) розвиток народного мистецтва через надання 

різноманітних форм його організаційної, управлінської, 

рекламно-інформаційної та інансової підтримки. 

Назва проекту: Школа родинних ремесел  

Цілі проекту: Сприяння збереженню пам’яток культурної спадщини та 

сімейних традицій;  

Налагодження «діалогу поколінь» через спільну творчу 

діяльність батьків та дітей; 

Пробудження в учнівської та студентської молоді інтересу до 

вивчення й збереження традицій і культури свого народу, його 

історії; 

Відродження народних ремесел на Кіровоградщині 

Територія, на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Близько 4 000 осіб-учасників заходів 

Стислий опис проекту: Сучасна бібліотека сьогодні є центром культури і комунікації, 

збереження національної пам’яті. Кіровоградська обласна 

бібліотека ставить перед собою завдання популяризації 

історичного матеріалу, що був об’єктом дослідження науковців, 

викладачів, вчителів і етнографів. Способом практичного 

втілення цієї ідеї стане Школа народних ремесел, діяльність якої 

передбачає організацію майстер-класів з митцями народного 

мистецтва Кіровоградщини. 

Збільшення кількості проведених виставок та культурно-

мистецьких заходів; 
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залучення більшої кількості відвідачів та учасників заходів; 

популяризація культурного надбання регіону; 

навчання традиційним українським технікам — писанка, 

витинанка, лялька-мотанка, глиняна іграшка, декоративний 

розпис; 

вебінари та відеоуроки, віртуальні зустрічі з етнографама, 

митцями, майстрами народного мистецтва з інших регіонів 

Очікувані результати: Близь 4000 осіб-учасників заходів поглиблять свої знання про 

традиційну культуру і мистецтво України, засвоять техніки 

національного декоративно-ужиткового мистецтва; 

Близько 20 майстрів, митців, етнографів передадуть свої знання 

та навички в галузі традиційниї українських ремесел 

представникам місцевої громади; 

Відбудеться 120 (60 на рік) майстер-класів (навчання 

традиційним українським технікам — писанка, витинанка, 

лялька-мотанка, глиняна іграшка, декоративний розпис тощо); 

Проведено 24 (12 на рік) науково-популярних лекцій; 

Відбудеться 12 (6 на рік) художніх виставок та презентовано 20 

(10 на рік) книжково-ілюстративних виставок; 

 Підвищиться обізнаність представників місцевої громади щодо 

традиційної української культури і мистецтва, вт.ч. через 

проведення вебінарів та відеоуроків, віртуальних зустрічей з 

етнографама, митцями, майстрами народного мистецтва з інших 

регіонів; 

Підвищиться інтерес (в т.ч. у молоді) до українських народних 

ремесел, їх відродження й розвитку в регіоні 

Ключові заходи 

проекту: 

Організація серії майстер-класів з декоративно-ужиткового 

мистецтва (120); 

Організація виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва 

(12), книжково-ілюстративних (20); 

Науково-популярні лекції з українського мистецтва (24); 

вебінари та відеоуроки, віртуальні зустрічі з етнографама, 

митцями, майстрами народного мистецтва з інших регіонів (12) 

Період здійснення: з січня 2016 року – до січня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 15,0 10,0 25,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет  

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, комунальний 

заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека  ім. Д. 

І.Чижевського», КДПУ ім. В. Винниченка, Національна спілка 

майстрів народного мистецтва 

Інше:   - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку  

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 
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оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Сучасна бібліотека на колесах 

Цілі проекту: Створення мобільної бібліотеки для якісного задоволення потреб 

громади, забезпечення рівного доступу до інформації:  

забезпечення конституційного права громадян регіону на доступ 

до інформації; 

підвищення рівня інформаційних знань мешканців регіону; 

задоволення потреб громади області через надання послуг е-

урядування;  

вдосконалення професійної майстерності бібліотечних кадрів;  

демонстрування новаторських підходів до організації 

бібліотечного обслуговування в «польових» умовах. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Проект буде реалізовуватись в районах Кіровоградської області, 

які віддалені від бібліотечного обслуговування, не забезпечені 

комп’ютерним обладнанням. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Згідно із статистичними даними на 01.05. 2015 року в області 

проживає 977,97 тис. осіб, з них користуються послугами 

бібліотек – 370 тис. осіб (37,8% від загальної кількості 

населення). 

Отримувачами послуг від реалізації проекту будуть жителі 

населених пунктів області, неохоплених бібліотечним 

обслуговуванням. 

Стислий опис 

проекту: 

За даними соціологічного дослідження «Вивчення ефективності 

форм нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення 

публічними бібліотеками Кіровоградщини», яке проводилось 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського у 2014 році, із 947 сіл 477 (50,4%) - не 

мають бібліотек. З них понад 200 населених пунктів знаходяться 

на відстані від 3 до 10 км від найближчої бібліотеки. Населення, 

не охоплене бібліотечним обслуговуванням, буде отримувати  

послуги завдяки створенню мобільної бібліотеки - бібліобуса. 

В Україні досвід використання мобільної бібліотеки  не дуже 

поширений, хоча за кордоном практикується давно. Бібліобус має 

бути не лише транспортом для доставки літератури, а й 

мобільним інформаційно-бібліотечним пунктом з постійно 

оновлюваним фондом, доступом до Інтернету, до бібліотечних, 

правових та інших спеціалізованих баз даних, сучасною технікою 

для проведення освітніх та соціокультурних заходів.        

Крім суто бібліотечних послуг, громадяни зможуть отримати 

юридичну інформацію, користуючись правовою базою даних, 

зробити ксерокопію документів. Саме такий комплекс послуг 

дасть змогу забезпечити належний рівень інформаційних, 

освітніх послуг для жителів віддалених сільських районів, що 

сприятиме подоланню різниці між культурним рівнем міста і 

села.  

Проект спрямований на проведення навчальних тренінгів для 

громадян, надання їм послуг з е-урядування та методичної 

допомоги бібліотечним працівникам безпосередньо на місцях. 

Для реалізації проекту потрібно придбати автобус, обладнати 
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його необхідною технікою: 3 ноутбуки, проектор, екран, 

багатофункціональний пристрій. Передбачається використання 

безпровідного Інтернету. Для того, щоб техніка працювала 

автономно, бібліобус  має бути оснащений генератором.  

Для популяризації та транспортування документів планується 

використовувати пересувні стелажі та пластикові коробки.  

Бібліобус буде виїжджати до регіонів, де відсутні бібліотеки, 

згідно із графіком (три рази на місяць). Працівники бібліобуса 

будуть  проводити навчальні тренінги для місцевих громад з 

комп’ютерної грамотності, правової тематики та надавати 

послуги  з е-урядування. Тренінги планується проводити 

безпосередньо в обладнаному автобусі, таким чином залучаючи 

до навчання жителів сільської місцевості.  

Інша мета – надання  бібліотечним фахівцям регіону методичної 

та практичної допомоги, проведення для них тренінгів з 

підвищення фахового рівня. 

Наявність мобільної бібліотеки вигідна і населенню, і 

бібліотекарям, оскільки бібліобус дає змогу максимально 

наблизити інформацію до користувачів, створити їм найкращі 

умови для отримання книги та сучасної інформації. Для 

бібліотекарів - це можливість розширити сферу свого впливу, 

залучити нових користувачів, підвищити основні показники 

роботи і показати значну ефективність бібліотечної діяльності. 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде: 

підвищено якісний рівень обслуговування користувачів через 

запровадження нових послуг, поінформованість та освіченість 

громадян; 

сформовано фонд сучасної нової літератури та періодичних 

видань (500 книг, 20 назв періодичних видань); 

здійснено 36 виїздів на рік, під час яких зроблено 118 зупинок в 

населених пунктах;  

організовано навчання для жителів населених пунктів (20 виїзних 

тренінгів по 15-20 осіб); 

надано послуги з е-урядування для громади за місцем 

проживання: понад 5 тис. осіб; 

підвищено  професійний рівень сільських бібліотекарів (10-15 

осіб в кожному регіоні); 

організовано відділ при  ОУНБ ім.Д.І.Чижевського по 

нестаціонарному обслуговуванню користувачів (водій та 2 

працівники). 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- придбання автобуса БОГДАН А-09252 та забезпечення його 

паливом, технічним обслуговуванням; 

- обладнання автобуса технікою: ноутбуком проектором, екраном, 

багатофункціональним пристроєм, пересувними стелажами та 

пластиковими коробками; 

- створення відділу нестаціонарного обслуговування та 

придбання фонду для бібліобуса; 

- проведення  20 навчальних тренінгів для територіальних громад; 

- проведення 6 тренінгів на рік для бібліотекарів з підвищення 

фахового рівня; 
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- обслуговування фондом бібліобуса територіальних громад (36 

поїздок в рік). 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року : 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1100,0 200,0 100,0 1400,0 

Джерела 

фінансування: 

? 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Органи місцевої влади, центральні районні бібліотеки, 

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського» 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Бібліотечний фонд  ОУНБ — інформаційний код регіону 

Цілі проекту: Забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації 

та  знань, а також залучення до культурних цінностей; 

Забезпечення створення страхового фонду газет, що виходять 

друком на території області; 

Раціоналізація використання  площі книгосховища і 

забезпечення європейських стандартів зберігання газетного 

фонду шляхом заміни існуючих стелажів на мобільні; 

Покращення санітарно-гігієнічних умов зберігання документів; 

Максимальне поповнення фонду ОУНБ місцевими виданнями, в 

тому числі в машиночитаній формі 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Згідно статистичних даних на 1.05. 2015 року в області 

проживає 977968 осіб, близько третини з них (до 370 тис.) є  

користувачами бібліотек. Всі вони можуть користуватися  

фондами ОУНБ ім. Чижевського безпосередньо, через систему 

МБА та Інтернет-мережу. 

Соціально незахищені верстви населення, що будуть 

отримувачами послуг від реалізації проекту: студенти, школярі, 

пенсіонери, інваліди, безробітні. 

Стислий опис проекту: Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім 

та інформаційним надбанням країни, спрямованим на 

задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на 

доступ до інформації. Проте, на сьогодні гостро стоїть проблема 

продовження процесу оновлення бібліотечних фондів, оскільки 

велика частка документів у них – малозапитувані видання 

минулого століття. Щорічно виразно простежується тенденція 

до кількісного скорочення надходжень нових видань. Це 

спричиняється до фізичного й морального «старіння» 
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бібліотечних фондів. 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І.Чижевського» — обласний депозитарій документів 

місцевого друку та краєзнавчого змісту. Максимальна повнота 

збирання та збереження краєзнавчих документів, як культурної 

спадщини регіонального характеру, як чинників формування 

національної свідомості і самосвідомості особистості набуває 

особливого значення в умовах сьогодення. Закон про місцевий 

обов'язковий примірник зобов’язує видавців надсилати один 

примірник видань до ОУНБ, але не передбачає ніяких санкцій 

щодо видавців, які його ігнорують. 

Наш проект передбачає оновлення бібліотечних фондів  за 

рахунок залучення додаткових бюджетних коштів, покращення 

комплектування бібліотечних краєзнавчих фондів шляхом  

розміщення на сайті бібліотеки інформації про місцеві 

видавництва та придбані видання. Через неналежні умови 

зберігання, пов'язані з архітектурними особливостями будівлі 

бібліотеки, особливо потерпає газетний фонд, який є унікальним 

за представленим у ньому діапазоном назв і хронологічними 

рамками, змістом інформації краєзнавчого характера. Є два 

шляхи його збереження: оцифрування, тобто створення 

страхового фонду у машиночитаному форматі, і заміна існуючих 

стелажів на сучасні, мобільні, спеціально пристосовані для 

зберігання газет,  що одночасно дозволяє майже удвічі 

збільшити місткіть книгосховища. Реалізація проекту 

забезпечить можливість оновлення та збереження бібліотечних 

фондів, в тому числі унікальних краєзнавчих матеріалів. Саме 

накопичення і використання інформаційних ресурсів є чинником 

соціально-економічного прогресу регіону, країни, а забезпечення 

інформаційних потреб сприяє формуванню особистості й 

розвитку потенціалу людини. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде: 

поповнено фонд  бібліотеки виданнями суспільного, 

гуманітарного та виробничого характеру 

сформовано на базі ОУНБ депозитарій краєзнавчих документів 

передового досвіду, наукової думки та просвіти для всіх 

категорій громадян; 

утворено систему взаємозв'язків з місцевими видавництвами, 

видавцями та редакціями газет; 

створено страховий фонд обласних газет; 

завершено реконструкцію залу збереження газетного фонду; 

організовано доступ до фондів бібліотеки віддаленим 

користувачам, що забезпечує задоволення духових, 

інформаційних та освітніх потреб населення області . 

покращено матеріально-технічне забезпечення палітурно-

реставраційних робіт 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

організація круглого столу з місцевими видавцями з питань 

співпраці та виконання Закону про обов'язковий примірник; 

організація технічного забезпечення роботи по створенню 

страхового газетного фонду: придбання комп’ютерної та 
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копіювально-множильної техніки та їх програмне забезпечення 

заміна стелажів для зберігання газет на сучасні мобільні й 

встановлення кондиціонерів для забезпечення дотримання 

фізичних умов збереження фонду 

придбання обладнання і матеріалів для палітурних робіт 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до вересня 2017 року : 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

49,198 465,00 373,899 888,097 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, комунальний 

заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека   

ім.Д.І.Чижевського» 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Від задуму - до втілення  

(Підвищення якості бібліотечних послуг для місцевих громад 

шляхом удосконалення професійної майстерності бібліотечних 

працівників області) 

Цілі проекту: розширення спектру інформаційних та сервісних послуг 

бібліотек; 

стимулювання інноваційної діяльності у публічних бібліотеках 

області; 

вдосконалення професійної майстерності бібліотечних кадрів; 

підвищення обізнаності бібліотечних працівників з питань 

інтелектуальної свободи, надання безперешкодного доступу до 

інформації, ліквідації інформаційної та технологічної 

нерівності; 

сприяння закріпленню молоді у професії, формуванню 

лідерських якостей і навичок; 

привернення уваги суспільства до бібліотек, покращення їх 

іміджу, співпраці з органами влади та громадянським 

суспільством. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Понад 300000 користувачів бібліотек області; 1000 осіб 

бібліотечних фахівців Кіровоградської області 

Стислий опис проекту: Координаційно-методична діяльність комунального закладу 

«Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

(далі «ОУНБ ім. Д.І.Чижевського») визначає загальні тенденції 

розвитку функціонування бібліотек області. Сучасним 

бібліотекам потрібна активна методична підтримка в освоєнні 
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нових технологій обслуговування користувачів, стратегічного, 

проектного планування та інших нововведень, що сприяє 

сталому розвитку бібліотек і нарощуванню їх кадрового 

потенціалу. 

Одним із завдань методичної служби є покращення якості 

процесу безперервної освіти бібліотечних кадрів.  

З цією метою у 2015 році для удосконалення діяльності 

публічних бібліотек області як інформаційних, культурних, 

просвітницьких центрів, підтримки, розвитку та поширення 

кращих інновацій відбудеться ярмарок-конкурс соціальних 

інновацій, спрямованих на задоволення актуальних потреб 

місцевих громад, створення нових послуг, якісну зміну рівня 

взаємодії системи «бібліотека – громада» «Формування 

громадянської позиції, національної свідомості, культури і 

духовності користувачів». 

У 2016 році «ОУНБ ім. Д.І.Чижевського» стане професійним 

майданчиком проведення обласного форуму бібліотекарів 

Кіровоградщини. У роботі заходу будуть брати участь керівники 

та спеціалісти бібліотек області (понад 300 осіб). Учасники 

форуму обговорять питання діяльності бібліотек у сучасних 

умовах. Увага буде акцентуватися на досягненнях та проблемах 

бібліотечної діяльності;  відзначатимуться  кращі працівники 

бібліотек області. Таким чином, відбудеться стимулювання 

творчої ініціативи бібліотекарів у наданні місцевим громадам 

безперешкодного доступу до інформації і знань, підвищення 

якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. 

На бібліотечну спільноту Кіровоградщини значний вплив мали  

Міжнародні науково-практичні конференції, на яких була чудова 

можливість обмінятися кращими здобутками та запозичити 

досвід для  покращення і вдосконалення своєї роботи. 

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції для 

професіоналів бібліотечної справи планується у 2017 році. 

За підсумками конференції буде видана збірка для бібліотечних 

спеціалістів, викладачів, студентів. Матеріали всіх форм 

підвищення кваліфікації відображаються у щорічному збірнику 

статей «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини», який розкриває 

інноваційний досвід роботи та пріоритетні напрямки розвитку 

бібліотек області. Видання підсумовує досвід роботи мережі 

бібліотек області, презентує кращі практики, сприяє їх 

поширенню. 

Відповідно до сучасних вимог, підвищення кваліфікації повинно 

мати випереджувальний характер. Методичне забезпечення 

діяльності публічних бібліотек області здійснюється за 

допомогою комплексу форм методичної роботи: семінарів, 

практикумів, майстер-класів, творчих майстерень. Традиційно 

проводяться щорічні навчання для молодих бібліотекарів області 

– літні творчі майстерні. Ця форма навчання об’єднує різні 

групи і категорії бібліотекарів незалежно від освіти, стажу і 

досвіду роботи. Під час навчання виявляються  їх креативне 

мислення, лідерські якості, творча та професійна активність. 

«ОУНБ ім. Д.І.Чижевського» з метою надання  методичної та 
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практичної допомоги щорічно здійснює тематичні виїзди (7-10) 

та комплексні перевірки бібліотек області, під час яких 

вивчається їх діяльність, працівникам надається консультативна 

і практична допомога, спрямована на оволодіння персоналом 

інноваційними методами роботи.  

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде: 

підвищено якісний рівень обслуговування користувачів через 

запровадження нових послуг; 

забезпечено належне функціонування сільських закладів 

культури, надано культурні послуги мешканцям сіл та малих 

міст; 

забезпечено підтримку та розвиток  інтелектуального і творчого 

потенціалу персоналу бібліотек через  навчання впродовж 

життя; 

визначено 25 кращих інновацій в області, що сприяють 

ефективному розвитку місцевих громад; 

розповсюджено кращий досвід роботи бібліотек області (3-4 

прим.  на регіон збірника «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини» 

та збірника по матеріалам міжнародної конференції); 

створено новий імідж бібліотеки серед громади свого регіону 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено:  

організація ярмарку-конкурсу соціальних інновацій 

«Формування громадянської позиції, національної свідомості, 

культури і духовності користувачів»; 

проведення форуму бібліотекарів Кіровоградщини; 

проведення Міжнародної науково-практичної конференції; 

організація та проведення на рік: 2 семінари-практикуми, літня 

творча майстерня, 3 майстер-класи; 

координація та забезпечення надання методичної, практичної та 

консультативної допомоги співробітниками бібліотеки з різних 

напрямків бібліотечної діяльності; 

виїзди: тематичні, комплексне обстеження діяльності бібліотек, 

підготовка питання на засідання рад різного рівня (мінімум 5 в 

рік); 

видання збірника статей «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини» 

(1 випуск на рік). 

Період здійснення: з вересня 2015 року  – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

15,0 25,0 40,0 80,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, органи місцевої влади, комунальний 

заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського», центральні районні бібліотеки. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини: 

Завдання: 13) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 
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ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, зокрема обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Д.І.Чижевського, та інших об’єктів. 

Назва проекту: 3DЛеб: перетворюємо нашу бібліотеку  

(вул. Велика Перспективна, 24, комунальний заклад «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім.Д. І.Чижевського») 

Цілі проекту: Створення креативного простору-лабораторії (3D Леб) - як місця 

для навчання сучасним технологіям, розробку і втілення нових 

ідей, проведення технічних експериментів, застосування на 

практиці і відточування нових технологічних умінь, а також 

просто цікавого спілкування на технологічні та наукові теми та 

просто змістовного дозвілля. В своїй діяльності будемо робити 

акцент, в основному, на технічній творчості та впровадженні в 

життя новітніх технологій, програмування, робототехніки, 

електроніки, 3D друк і таке інше. 

Зосередимо увагу на наступних інформаційно-просвітницькіх 

заходах та практичних заняттях:  

підвищення технічних і технологічних знань; 

усвідомлення актуальності набуття технологічних знань та умінь; 

організація спільноти 3DЛеб;  

можливості 3D сканера; 

можливості друку на 3D принтері; 

практичні заняття з основ програмування; 

практичні заняття з основ робототехніки; 

презентації наукових ідей та робіт технічного спрямування.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

3000 осіб: учнівська та студентська молодь, викладачі вищих та 

середніх навчальних закладів, інженери, працівники ІТ-

технологій, користувачі бібліотеки, громада регіону. 

Стислий опис 

проекту: 

3DЛеб функціонуватиме в ОУНБ ім.Д.І.Чижевського  як  

інформаційно-просвітницький майданчик, об’єднуючи прагнення 

людей до індивідуалізації навколишнього простору і до творчої 

діяльності, головні  завдання якого -підвищення технічних і 

технологічних знань та усвідомлення актуальності набуття 

технологічних знань та умінь. 3DЛеб збере та об’єднає 

користувачів задля спільної творчості та експериментів з 

новітніми технологіями. Це підтверджує вислів директора 

Бібліотеки Конгресу США: «Бібліотечний простір 

перебудовується сьогодні за новою моделлю, з великим акцентом 

на освітню та дослідницьку діяльність, ніж ведення традиційних 

друкованих колекцій». Цей майданчик ми побудуємо як 

«лабораторію ідей», що нададуть можливість для технологічної 

творчості, такої як, наприклад, моделювання, сканування та друк 

3D об'єктів, основ робототехніки, розробки комп’ютерних ігор, 

створення електронних книг, створення і редагування відео та 

багато іншого. Таким чином  3DЛеб це більше, ніж просто 

колекція гаджетів, це - об'єднання людей, які хочуть спілкуватися, 

навчатися і творити.  
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Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде створено нову бібліотечну 

структуру, діяльність якої буде спрямовано на ознайомлення і 

втілення в роботу бібліотеки кількох комп’ютерних програм, що 

відкриють  можливості створення 3D моделей, 3D графіки, а  

практичні заняття з тривимірного друку продемонструють роботу 

3D принтера, одного з найбільш яскравих  результатів 

відтворення тривимірних прототипів, доступних для роботи в  

подібних лабораторіях світу. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено підвищення технічних і 

технологічних навичок, усвідомлення актуальності набуття 

технологічних знань та умінь, а також проведення певних 

практичних занять: 

можливості 3D сканера; 

можливості друку на 3D принтері; 

практичні заняття з основ програмування; 

практичні заняття з основ робототехніки; 

презентації наукових ідей та робіт технологічного спрямування.  

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 122,0 48,0 170,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, комунальний заклад «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського», 

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, 

Кіровоградський національний технічний університет, 

Кіровоградський державний університет імені Винниченка, 

школи та гімназії Кіровоградської області. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 4.5. Забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людини незалежно від 

місця її проживання: 

Завдання: 4) утвердження у молодіжному середовищі 

здорового способу життя та організації змістовного проведення 

дозвілля. 

Назва проекту: Літня школа мистецтв 2016-2017 

Цілі проекту: Відродження національних українських традицій через 

мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи бібліотек 

Збереження в області самобутності народної культури, звичаїв, 

традицій, обрядів; 

Організація літнього відпочинку (дозвілля) та сприяння 

творчому розвитку дітей та підлітків; 

Розвиток традицій організації змістовного сімейного дозвілля; 

Сприяння національній самоідентифікації представників 

місцевої громади та розвитку патріотизму 

Підвищення якості бібліотечних послуг шляхом залучення до 

роботи етнографів, митців, майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва  
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Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Кіровоград,  Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1800-2000 осіб стануть учасниками заходів в рамках Школи; 

близько 20 митців, етнографів, майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва стануть партнерами у проведенні заходів 

проекту 

Стислий опис проекту: арт-уроки, які передбачають практичну роботу дітей по 

створенню артефактів декоративно-ужиткового мистецтва 

Відродження традицій українського народу серед користувачів 

усіх вікових категорій, об’єднані в  українську спільноту 

майстрів, бібліотекарів, етнографів, викладачів, дорослих та 

дітей 

Очікувані результати: Проведено 8 інформаційно-просвітницьких заходів та 23 

майстер-класи для представників місцевої громади; 

1800-2000 осіб стануть учасниками заходів; 

Покращено якість послуг бібліотек через залучення до роботи 

етнографів, митців, майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

Репортажі і публікації в ЗМІ свідчать про привернення уваги 

громади до питання збереження національних традицій і 

культури регіону  

Ключові заходи 

проекту: 

Виставки  майстрів (4) 

виставки предметів матеріальної культури нашого регіону (2),  

арт-уроки «Історичні ремесла нашого краю» (2)   

майстер-класи в традиційних українських техніках(23) 

вебінари та відео уроки (6) 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 8,0 8,0 16,0 

Джерела фінансування: Обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації,  

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека  

ім.Д.І.Чижевського», Мистецький факультет Кіровоградський 

державний педагогічний університет імені Винниченка, народні 

музеї  Кіровоградської області (Верблюжка, Злинка, Знам’янка 

та інші), приватні колекціонери. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини 

Завдання:13) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, зокрема обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Д.І.Чижевського, та інших об’єктів. 

Назва проекту: Модернізація та оновлення основних фондів  у 

комунальному закладі ―Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім.Д.І.Чижевського‖ з використанням 

енергоефективних технологій. 
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Цілі проекту: 1.Економія  електричної та теплової енергії за рахунок 

проведення капітального ремонту електромережі ( П черга) та 

капітального ремонту системи опалення бібліотеки. 

2.Підвищення рівня енергозбереження за рахунок утеплення  

та опорядження фасаду  будівлі бібліотеки. 

3.Оновлення основних фондів за рахунок капітального та 

поточного ремонту стелі, підлоги та вантажного обладнання. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

200,0 тисяч відвідувачів у рік, у тому числі соціально 

незахищені верстви населення — школярі, студенти, люди з 

обмеженими можливостями, пенсіонери, безробітні. 

Стислий опис проекту: Однією з перших функцій, які є основними як у роботі 

сучасної бібліотеки, так і у майбутньому – це збереження 

традиційної культурної спадщини, втіленої у документальних 

фондах бібліотеки та надання її у користування.  

Для цього проведення ремонтно-реставраційних робіт на 

пам’ятках та об’єктах культурної спадщини; збереження 

історико-культурних цінностей та природної спадщини, 

забезпечення в області доступності до культурної та природної 

спадщини; зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області є важливим завданням стратегії розвитку.   

Будівля бібліотеки була збудована у 1983 році, термін 

експлуатації елементів будівлі — стін, стелі, підлоги, 

інженерних мереж та періодичність капітальних ремонтів 

складає від 8 до 15 років залежно від виду робіт.  За  останні 10 

років приділялася значна увага оновленню основних фондів, 

впровадженню енергоефективних та енергозберігаючих 

заходів. За рахунок заміни вікон та дверей на металопластикові  

на 10 %  зменшилися витрати теплової енергії.   Капітальний 

ремонт  1 черги  електромережі с заміною світильників на 

енергозберігаючі, дозволив зменшити споживання електричної 

енергії на 10% за рік.  

Для забезпечення  подальшого впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів, надійної 

експлуатації будівлі бібліотеки необхідно: 

розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт  бібліотеки;   

провести капітальний ремонт системи опалення, системи 

кондиціювання повітря, підлоги та  підвісної стелі  приміщень 

відділів обслуговування читачів, відеозалу та актового залу із  

заміною світильників на енергозберігаючі; 

капітальний ремонт  П черги електромережі; 

реконструкцію малих вантажних ліфтів; 

утеплення  та опорядження фасаду  будівлі бібліотеки.  

 

Очікувані результати: У разі реалізації проекту будуть створені умови для : 

- підвищення рівня комфортності обслуговування відвідувачів, 
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покращення якості надання послуг громаді міста і області; 

- покращення умов зберігання рідкісних і цінних документів із 

фондового зібрання бібліотеки; 

 - виконання заходів з енергозбереження дасть змогу зменшити 

витрати бюджетних  коштів на оплату енергоносіїв;  

- економії електричної енергії   20,0 тис. кВт. год у рік, 

приведення рівня освітлення до   санітарних норм  ; 

- економія теплової енергії близько 5 %  та приведення 

температурного режиму приміщень до санітарних норм;   

- безпечна та надійна експлуатація вантажного обладнання; 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено :  

- капітальний ремонт системи опалення, утеплення  та 

опорядження фасаду  будівлі бібліотеки ; 

- капітальний ремонт  П черги електромережі та підвісної стелі 

читальних залів із заміною світильників на енергозберігаючі;   

- реконструкція малих вантажних ліфтів;   

- капітальний ремонт  підлоги читальних залів. 

Період здійснення: з вересня 2015 року -  до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

-   1813,0  2148,0  3961,0   

Джерела фінансування:  Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Комунальний заклад ―Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського‖ 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Заходи обласної бібліотеки ім.Д.Чижевського, що гуртують 

громаду  

(Розвиток послуг у сфері культури і створення умов для розвитку 

особистості в Кіровоградській обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім.Д.І.Чижевського) 

Цілі проекту: Головна мета проведення інформаційно-просвітницьких акцій, 

тематичних заходів, дозвіллевих програм – це покращення якості 

життя громадян через охоплення якомога більшої частини 

громади новітніми формами бібліотечного обслуговування (із 

застосуванням новітніх інформаційних технологій). А також: 

- стимулювання об’єднання на добровільних засадах 

територіальної громади, використання можливостей 

співробітництва на умовах комунікації, партнерства     зі 

спрямуванням на подальший розвиток членів громади; 

- створення умов для забезпечення рівного і вільного доступу  до 

традиційних і електронних бібліотечних ресурсів задля 

інтелектуального розвитку особистості; 
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-  забезпечення користувачів бібліотечними послугами сучасного 

рівня; 

- налагодження взаєморозуміння та подолання розбіжностей у 

громаді на платформі відкритої, безпечної і нейтральної публічної 

бібліотеки, якою є комунальний заклад «Кіровоградська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського»; 

- гармонізація взаємодії між поколіннями в сім'ї, сприяння 

„побудові мостів‖ між представниками різних поколінь та 

соціальних груп. 

- подолання соціальної ізоляції людей з функціональними 

обмеженнями та літніх громадян, можливість зробити для них 

актуальними та доступними переваги і досягнення 

інформаційного суспільства, сприяти успішній соціальній 

адаптації, інтеграції і саморозвиткові; 

- підвищення іміджу головної бібліотеки області як центру 

реалізації нових цікавих креативних проектів, центру зустрічі і 

комунікації, центру поєднання різних видів інформації, мистецтва 

і культури. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Проект буде реалізовано в м. Кіровоград, проект матиме вплив на 

територіальну громаду м.Кіровоград та області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 000 осіб – кіровоградців та гостей міста. 

Отримувачами послуг завдяки реалізації проекту стануть 

соціально незахищені верстви населення м. Кіровограда: 

студенти, школярі, молоді батьки, пенсіонери, люди з 

функціональними обмеженнями, безробітні. Але до участі в 

акціях, дозвіллєвих програмах літнього відпочинку  можуть 

залучатися жителі невеликих міст та сіл області, вимушено 

переселені особи, які на час проведення заходу перебувають в м. 

Кіровоград.  

Крім того, отримувачами послуг стануть майстри декоративно-

ужиткового мистецтва, представники творчих спілок, 

громадських організацій, які через самопрезентацію  власних 

творчих талантів і передачу знань іншим матимуть можливість 

створення умов для розвитку особистості та нададуть інвестиції у 

людський капітал. 

Стислий опис  

проекту: 

Сучасна бібліотека зараз стає центром не тільки доступу до 

інформації, але й центром культури, дозвілля, комунікації, 

правових знань, розвиває послуги у сфері культури, дозвілля і 

рекреації з метою створення умов для розвитку особистості та 

інвестицій у людський капітал. Для цього бібліотекарі 

намагаються синтезувати традиційну бібліотечну діяльність і 

новітні технології, шукають нові форми роботи, «бібліотека 

виходить у люди». Однією з таких форм є загальнобібліотечні 

свята, як традиційні, наприклад, День бібліотек, так і новітні 

«Щедрий вечір в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського», 

«Бібліофестиваль на Великій Перспективній», літня сімейна 

дозвіллєва програма  «Бібліотека - острів фантазії і творчості», 

виїзний літній читальний зал. Спільно з громадськими 

інституціями, різними закладами і установами Кіровограда, 

творчими спілками планується цикл різноманітних заходів, які 
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проводяться у визначений день поспіль протягом кількох годин. 

Зазвичай, концепція таких інформаційно-просвітницьких 

дозвіллєвих акцій така: 

- Створення умов для розвитку особистості та інвестицій у 

людський капітал: проведення майстер-класів з різноманітних 

технік традиційних та новітніх напрямків декоративно-

ужиткового мистецтва, зустрічі з діячами культури, 

письменниками, поетами, художниками, музикантами, виставки, 

презентації, публічні лекції та ін.  

- Поширення інформації, що сприяє пізнанню культурної 

спадщини, глибокому, всебічному дослідженню своєї культури, 

історії, традицій (це необхідно, щоб розуміти, знати свій народ і 

вміти гідно презентувати його представникам інших націй) – 

краєзнавчі презентації, обговорення. 

- Інформування громади про культуру інших народів, про інші 

світи, інші світогляди (популяризація роботи бібліотечних 

Центрів – польського, канадського, Вікно в Америку). Організація 

міжнаціонального спілкування  із запрошенням представників 

польської, німецької громади.  

- Запрошення на заходи людей з обмеженими можливостями, 

багатодітних родин, чорнобильці та представників інших 

незахищених верств населення, що сприяє врегулюванню 

конфліктів між представниками різних соціальних груп усередині 

країни і допоможе їх соціалізації. 

- Проведення тематичних бесід, кінопереглядів, інтелектуальних 

ігор, майстер-класів та інших навчально-пізнавальних заходів для 

допомоги організації дозвілля дітей в період діяльності літніх 

пришкільних майданчиків в рамках Програми літнього 

відпочинку дітей в ОУНБ   ім. Д.І.Чижевського „Бібліотека  - 

острів фантазії і творчості‖  

- Проведення заходів у рамках виїзного літнього читального залу: 

презентація бібліотечних інформаційних ресурсів, діалог з 

читачем, з’ясування його інформаційних потреб для того, щоб 

рекомендувати бібліотечні ресурси, які бібліотечні заходи 

відвідати  або долучитися до їх проведення. 

- Проект спрямовано на більш повне і якісне задоволення потреб 

громадян у духовному та інтелектуальному зростанні, 

забезпечення рівного доступу до інформації, інтеграції в 

соціокультурне середовище суспільства через читання, творчість. 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде досягнута наступних 

результатів: 

- Кіровоградці отримали рівноправний і вільний доступ до 

інформаційних ресурсів (від 500 до 2000 осіб на заході). 

- Громаду охоплено новітніми бібліотечними послугами (з 

використанням  новітніх інформаційних технологій та ресурсів 

Інтернет) задля підвищення власного інтелектуального рівня та 

розвитку особистості. 

- Створено комфортні місця для проведення дозвілля громадян в 

бібліотеці, крім того завдяки літнім дозвіллєвим програмам  

покращено міський простір для проведення дозвілля.   

- Організація співпраці з партнерськими організаціями і 
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залучення ресурсів громадського сектору для покращення 

надання інформаційних послуг.  

- Забезпечення відкритості й доступності бібліотеки через 

проведення загальнобібліотечних інформаційних акцій.  

Ключові заходи 

проекту: 

Проведення зимової інформаційно-просвітницької акції  «Щедрий 

вечір в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського» задля надання 

широкого спектру інформаційних послуг мешканцям регіону 

(січень, один захід, 2000 учасників); 

Проведення вуличної інформаційно-просвітницької акції  

«Бібліофестиваль на Великій Перспективній» задля надання 

широкого спектру інформаційних послуг мешканцям регіону 

(травень, один захід, 1000 учасників); 

Проведення тематичної інформаційно-просвітницької акції  «День 

бібліотек» задля надання широкого спектру інформаційних 

послуг мешканцям регіону (вересень, один захід, 2000 учасників); 

Проведення програми літнього відпочинку дітей в ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського „Бібліотека – острів фантазії і творчості‖ (100 

майстер-класів, 75 кінопереглядів, 50 бесід про книгу і читання, 

4000 учасників); 

Організація виїзного літнього читального залу (18 виходів, 1000 

учасників); 

Період здійснення: з вересня 2015 року –  до вересня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

10,0 20,0 30,0 60,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; комунальний 

заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека  

ім.Д.І.Чижевського», центральні міські бібліотеки, громадські 

організації, творчі спілки, територіальна громада.  

Інше:   - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Інтернет на користь громаді 

Цілі проекту: Забезпечення конституційного права громадян регіону на доступ 

до інформації; 

Розвиток мережі потужних Інтернет-центрів на базі 

центральних районних бібліотек; 

Підвищення рівня інформаційних знань мешканців регіону 

Розвиток знань, умінь та навичок бібліотечних фахівців шляхом 

навчання в Кіровоградському регіональному тренінговому 

центрі;  

Зміцнення публічних бібліотек, демонстрація їх цінності та 
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впливу на окремих людей та суспільство. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Проект буде реалізовуватись в районах, що не забезпечені 

комп’ютерним обладнанням для надання громаді доступу до 

інформації - центральні районні бібліотеки Бобринецького, 

Вільшанського, Добровеличківського, Знам’янського, 

Компаніївського, Новоархангельського, Новгородківського, 

Новомиргородського, Онуфріївського, Петрівського, 

Ульяновського, Устинівського регіонів та центральна 

універсальна бібліотека м. Знам’янки 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Згідно статистичних даних на 1.01. 2015 року в 13 визначених 

регіонах проживає 110060 осіб, більше третини з них 

користуються послугами бібліотек - 41500 осіб (37,4% від 

загальної кількості населення). 

Соціально-незахищені верстви населення, що будуть 

отримувачами послуг від реалізації проекту: студенти, школярі, 

пенсіонери, інваліди, безробітні. 

Стислий опис проекту: Місце та роль бібліотек в суспільстві залежить від їх 

можливостей відповідати запитам сьогодення, тому 

модернізація і  удосконалення діяльності є для всіх бібліотек 

постійним процесом. 

«Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

провела серед жителів області опитування «Місце бібліотек в 

житті мешканців регіону». Аналіз дослідження показав, що 

респонденти всіх бібліотек запропонували покращити технічне 

оснащення (47%), підвищити комфортність умов (31%),  

зробити сучасний ремонт (14,5%).    Послуги, які бажають 

отримувати опитувані мешканці центральних регіонів -   

безкоштовний, більш доступний і швидкий Інтернет (35%), Wi-

Fi (19%), сканування (7%), роздрукування матеріалів (6,5%), 

копіювання (5,2%), користування електронними книгами (4,5%), 

послуги з електронного урядування (4,1%). Тобто дослідження 

підтверджує потребу населення в нових послугах та  

необхідність придбання обладнання, щоб скористатися ними. 

З червня 2010 року бібліотеки області брали участь у  конкурсах 

Всеукраїнської програми „Бібліоміст‖. Переможці конкурсів 

отримали комп’ютерне обладнання та підключення до мережі 

Інтернет. В Кіровоградській області переможцями стали 76 

бібліотек з 11-ти регіонів, в т.ч. 35 - у сільській місцевості, які 

отримали 227 комп’ютерів, 227 веб-камер, 47 принтерів, 47 

сканерів, 20  багатофункціональних пристроїв. Створення 

Інтернет-центрів в цих бібліотеках дозволило ефективніше 

задовольняти інформаційні потреби місцевих громад, 

запровадити нові послуги в практику роботи бібліотек.  

Наш проект передбачає подальший розвиток інформаційних 

мереж і покращення якості обслуговування місцевої громади у 

книгозбірнях  регіонів, неохоплених програмою «Бібліоміст». 

Для цього необхідно проаналізувати стан готовності приміщень 

і фахівців бібліотек до надання послуг громадянам з 
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використанням сучасних інформаційних технологій. За 

результатами аналізу необхідно у 2015-2016 роках визначити по 

4 регіони, 2017 рік - 5 регіонів, що мають найкращу 

матеріально-технічну  базу для відкриття Інтернет-центрів. 

Таким чином, центральні районні бібліотеки 13 регіонів 

протягом трьох років будуть забезпечені комп’ютерним 

обладнанням. Бажано в кожну книгозбірню придбати мінімум 3 

комп’ютери, щоб створити Інтернет-центри  для навчання 

місцевих мешканців та сільських бібліотекарів. 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І.Чижевського» має відповідні умови для проведення 

навчань бібліотечних працівників  у регіональному 

тренінговому центрі (КРТЦ). На двохденних  тренінгах 

бібліотечні працівники (2 особи з бібліотеки) отримають 

теоретичні та практичні навички роботи з комп’ютером та 

ознайомляться з сучасними Інтернет-послугами, які надаються у 

бібліотеках. 

Після навчання в КРТЦ бібліотекарі 13 центральних районних 

книгозбірень області будуть на місцях організовувати аналогічні 

тренінги для жителів місцевої громади та для сільських 

бібліотекарів на базі новостворених Інтернет-центрів. 

Реалізація проекту забезпечить територіальні громади 

бібліотечними послугами нового рівня, забезпечить рівний і 

вільний доступ до традиційних та електронних бібліотечних 

ресурсів, покращить умови для забезпечення конституційного 

права громадян регіону на доступ до інформації. 

Очікувані результати: В результаті реалізації проекту буде: 

 - організовано доступ місцевій громаді 13 визначених територій 

до світових інформаційних ресурсів; 

 - створено Інтернет-центри для громадян обладнані 

комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням (39 

комп’ютерів, наявний Інтернет-зв’язок); 

 -  підвищено  професійний рівень сільських бібліотекарів  (230-

250 осіб); 

 - розширено види сучасних послуг  бібліотек на основі 

використання ресурсів глобальної мережі; 

 -  підвищено інформованість та освіченість громадян регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

В рамках реалізації проекту передбачено: 

 - створення 13 потужних Інтернет-центрів у центральних 

районних бібліотеках регіонів для надання широкого спектру 

послуг мешканцям регіону; 

 - організація навчання для бібліотечних працівників в 

регіональному тренінговому центрі комунального закладу 

«Обласна універсальна наукова бібліотека» (виїзні дводенні 

тренінги по 2 особи з регіону); 

 - каскадування отриманих знань на місцевих жителів та 

сільських бібліотекарів 13 визначених регіонів (через тренінги, 

семінари); 

 - моніторинг діяльності Інтернет-центрів (через щоквартальний 

аналіз звітності) 
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Період здійснення: з  вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 
2015 2016 2017 Разом 

184,8 184,8 231,0 600,6 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, місцевий бюджет – створення умов для 

встановлення комп’ютерного  обладнання (опалення, охорона 

приміщення, належний стан електромережі), придбання меблів 

(при необхідності), оплата Інтернет-зв’язку.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Органи місцевої влади, центральні районні бібліотеки, 

комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека» 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження  культурної спадщини 

Завдання: 10) збереження історико-культурних цінностей та 

природної спадщини, забезпечення в області доступності до 

культурної та природної спадщини. 

Назва проекту: Пам’ять степового краю 

Цілі проекту: Збереження визначних пам'яток писемності й українського друку, 

історії, науки, культури, етнографії України та Кіровоградщини як 

частини Центральної України, праць видатних земляків, 

реставрації пам’яток та надання громадянам вільного доступу до 

них.   

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград, Кіровоградська область, користувачі Internet 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Понад 520 тисяч користувачів м. Кіровограда та Кіровоградської 

області 

Стислий опис 

проекту: 

У фондах головної бібліотеки Кіровоградщини - Кіровоградській 

обласній універсальній науковій бібліотеці  ім.Д.І.Чижевського - 

зберігається понад 20  тис. примірників рідкісних видань. Це 

віхові для української духовності та культури видання, серед яких 

острозька „Книга Нового завіта‖ 1580р. І.Федорова, „Євангеліє‖ 

(1575 р.) П.Мстиславця,  „Лексикон трехъязычный" (1704 р.), 

"Патерик печерський (1661), "Книга житія святих‖ (1888 р.), 

рукописи давньослов'янською мовою XV - XX ст. теологічного та 

світського змісту; видання Києво-Печерської друкарні з 

численними рукописними маргіналіями, серед яких, примірник 

Тріоді цвітної 1631 року, з дарчим написом Петра Могили, 

рідкісні та цінні видання XIX-XX ст., прижиттєві видання творів 

класиків української літератури І.Котляревського, Т.Шевченка, 

М.Вовчка, М.Гоголя, П.Куліша, визначних українських істориків 

М.Грушевського,  Д.Яворницького, А.Скальковського, 

М.Маркевича, М.Костомарова, залишки приватних бібліотек 

польського композитора Кароля Шимановського, генерала 

О.В.Самсонова, письменника Володимира Винниченка, філософа 

Дмитра Чижевського, родинний архів Флоровських, унікальна 

колекція О.Б.Ільїна. Деякі з цих цінних і рідкісних книг, 

журналів, документів існують в єдиному екземплярі (в межах 

міста та області), проте затребувані не тільки українськими 

дослідниками і вченими, а й фахівцями з-за кордону. Час і 
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людський фактор негативно позначаються на фізичному стані цих 

матеріалів, а тому доступ до них обмежений. Використання ж 

оцифрованих книг, журналів,  атласів з допомогою е-рідерів, 

планшетів або через мережу Інтернет допомагає зберегти 

оригінали, захистити від повної втрати, одночасно задовольняючи 

потреби користувачів у доступі до них. 

Частина рідкісного фонду потребує реставрації в Національному 

науково-дослідному реставраційному центрі України та 

створення цифрового фонду з метою забезпечення збереженості 

оригіналів.  

Для реалізації даного проекту бібліотека має наступні необхідні 

ресурси: фонд рідкісних документів, кваліфіковані кадри, 

енергоресурси, відповідне приміщення, але технічне оснащення 

не відповідає сучасним вимогам.  

Його необхідно доповнити професійним книжковим сканером 

ATIZ BookDrive Pro, який дозволяє якісно сканувати стародруки, 

рідкісні видання, журнали, газети розміром до формату А2. 

Обробляти та коригувати фотознімки сторінок із подальшим 

оптичним розпізнаванням тексту та двома потужними 

комп’ютерами,  які забезпечать: перший комп’ютер необхідний 

для виконання процесів по створенню страхового фонду 

рідкісних видань, другий - забезпечить доступ до них 

користувачів.  

Очікувані 

результати: 

Реалізація проекту забезпечить проведення реставраційних робіт 

в Національному науково-дослідному реставраційному центрі 

України визначних пам’яток української культури,  дозволить 

провести атрибуцію стародруків, що зберігаються у фонді 

бібліотеки,   надасть значне розширення умов доступності 

інформаційних  ресурсів з надбань української і світової культури 

для широкого кола користувачів, створить необхідні умови для 

збереження рідкісних і цінних видань.  

Забезпечення компакт-дисків для районних, міських бібліотек, 

бібліотек вищих, середніх спеціальних закладів та 

загальноосвітніх шкіл м.Кіровограда і районних центрів, 

фактично зробить доступними ці безцінні раритети більш ніж 520 

тисячам користувачів.  

Виготовлення експозиційного обладнання надасть змогу зберегти 

оригінали при експонуванні на виставках. 

Завдяки використанню новітніх інформаційних технологій ми 

зможемо зберегти оригінали і одночасно надавати інформацію 

користувачам через Internet. 

Ці матеріали стануть у пригоді науковцям, краєзнавцям, 

музейним працівникам, учителям історії, студентам та учням, 

широкому колу громадськості. 

Ключові заходи 

проекту: 

- придбання професійного книжкового сканера ATIZ BookDrive 

Pro; 

- створення електронних копій творів та архівів видатних діячів 

культури; 

- представлення їх у системах глобальних комп’ютерних 

комунікацій для ефективного використання цих інформаційних 

ресурсів у сфері освіти, виховання, національного відродження і 
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розвитку суспільства України; 

- перенесення їх на  компакт-диски, з метою розповсюдження 

серед користувачів бібліотек, які не мають доступу до мережі 

Internet, але мають потребу в цій інформації; 

- атрибуція стародруків; - реставрація рідкісних та цінних видань 

16-18 ст.; 

- виготовлення необхідного експозиційного обладнання. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 414,0 160,0 574, 0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, комунальний заклад «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського».  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання:  

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини 

Завдання: 

13) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з 

модернізації, реконструкції, реставрації, ремонту закладів і 

підприємств культури, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області, зокрема обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського, та інших 

об’єктів. 

Назва проекту:  Поліпшення умов та розширення спектру наданих послуг 

користувачам бібліотеки за допомогою електронних приладів 

Цілі проекту:  1. Поліпшення умов та розширення спектру наданих послуг 

користувачам бібліотеки за допомогою електронних приладів. 

2.Розширення матеріально-технічних можливостей комп’ютерної 

мережі бібліотеки. 

3.Створення матеріально-технічної бази для накопичення та 

зберігання нових (створення) цифрових об’єктів та баз даних. 

4. Заміна морально застарілої комп’ютерної техніки бібліотеки. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив:  

Місто Кіровоград, Кіровоградська область, Україна, Світ.  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод  

 12 тисяч безпосередніх користувачів бібліотеки та будь який 

громадянин України чи світу, який має доступ до Інтернету.  

Стислий опис 

проекту:  

Проектом передбачається заміна застарілої (яка працює в 

бібліотеці з 90-х років) комп’ютерної техніки, яка не відповідає 

сучасним потребам у використанні сучасного програмного 

забезпечення та операційних систем. Передбачається придбання 

10 комп’ютерних робочих станцій на базі (Комп`ютер Business 

B25 v02 Intel Pentium G3220 (3.0 ГГц)/RAM 4 ГБ/HDD 500 

ГБ/Intel HD Graphics/LAN/Монітор 19,5"). 

Придбання переносного комп’ютера (ноутбук) для забезпечення 

презентацій, демонстрації фільмів, навчальних семінарів із 

використанням відео та Інтернету (Ноутбук HP 250 G3 15.6‖ HD 

LED/ Intel Celeron N2840 (2.16 ГГц)/RAM 2 ГБ/HDD 500 ГБ/Intel 
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HD Graphics/DVD/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера). 

Придбання мережевого сховища Synology DiskStation DS413 та 

чотирьох дисків-накопичувачів Western Digital Red Pro 2TB для 

архівування різноманітних даних розташованих на серверах 

бібліотеки, в тому числі архівного збереження внутрішніх даних 

бібліотеки, бібліографічних та інших баз даних, резервного 

збереження цифрових даних і документів Цифрової бібліотеки та 

веб серверу сайту бібліотеки. 

Придбання мережевого обладнання (п’яти Мережевих карт 

Ethernet PCI 10/100/1000 Mb UTP, шести Мережевих карт-

адаптерів Wi-Fi TP-LINK) потрібних для заміни мережевих карт 

робочих станцій що вийшли з ладу, та двох Мережевих 

концентраторів  D-Link DES-3200-10) для розширення 

інфраструктури локальної комп’ютерної мережі бібліотеки. 

Придбання принтерів: 2 принтери лазерні (HP LaserJet Pro 

M201dw), необхідні для якісного друкування твердих копій 

документів для користувачів бібліотеки та друкування загальної 

документації бібліотеки в канцелярії. Придбання струменевого 

принтеру (Epson M105c), необхідного для заміни застарілого 

принтеру відділу обробки документів для друкування каталожних 

карток генерального каталогу бібліотеки. 

Придбання 10 навушників (Genius HS-04S) потрібно для заміни 

навушників, що вийшли з ладу у Інтернет-центрі бібліотеки, для 

використання користувачами в комплексі з комп’ютерами для 

забезпечення Skype-зв’язку при проведенні телеконференцій та в 

роботи з відповідними навчальними програмами. 

Придбання музичного центру (Samsung MX-F730DB/RU) до 

віддлу мистецтв необхідно для забезпечення супроводу 

культурно-просвітницьких заходів, музичних демонстрацій 

звукового фонду відділу на оптичних носіях. 

Очікувані 

результати:  

У результаті реалізації проекту буде створено оновлену 

матеріально-технічну базу бібліотеки для: 

забезпечення роботи користувачів з комп’ютерною технікою;  

виконання робіт щодо збереження культурної спадщини регіону 

(рідкісних та цінних документів) та надання доступу до цього 

ресурсу, в тому числі через мережу Інтернет;  

проведення культурно-просвітницьких заходів, тренінгів, 

навчальних програм; 

створення бібліографічних описів та бібліографічних баз даних;  

безперебійного та належного функціонування локальної 

комп’ютерної мережі бібліотеки. 

Ключові заходи 

проекту:  

придбання 10 комп’ютерних робочих станцій на базі (Комп`ютер 

Business B25 v02 Intel Pentium G3220 (3.0 ГГц)/RAM 4 ГБ/HDD 

500 ГБ/Intel HD Graphics/LAN/Монітор 19,5"). 

Придбання ноутбуку HP 250 G3 15.6‖ HD LED/ Intel Celeron 

N2840 (2.16 ГГц)/RAM 2 ГБ/HDD 500 ГБ/Intel HD 

Graphics/DVD/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб-камера 

Придбання мережевого сховища Synology DiskStation DS413 та 

чотирьох дисків-накопичувачів Western Digital Red Pro 2TB 

Придбання мережевих карт Ethernet PCI 10/100/1000 Mb UTP, 

мережевих карт-адаптерів Wi-Fi TP-LINK, мережевих 
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концентраторів  D-Link DES-3200-10. 

Придбання принтерів HP LaserJet Pro M201dw та  Epson M105c 

Придбання музичного центру Samsung MX-F730DB/RU. 

Період здійснення:   з  січня 2016 року  – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.  

2015 2016 2017 Разом 

- 85,00 74,00 160,00 

Джерела 

фінансування:  

Обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації,                                         

КЗ «Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського».  

Інше:    - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11)  забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань, забезпечення комп’ютерами та 

оргтехнікою районних, міських та сільських бібліотек, 

автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Розвиток діяльності Орхуського центру екологічної 

інформації (вул. Велика Перспективна, 24, комунальний заклад 

«Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського») - 

шлях до підвищення рівня екологічної свідомості населення 

регіону. 

Цілі проекту: Шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

Орхуським центром екологічної інформації:  

підвищувати екологічну культуру громадян; 

виховувати розуміння сучасних екологічних проблем регіону, 

усвідомлення їх важливості й  актуальності;  

відроджувати кращі традиції українського народу у 

взаємовідносинах з довкіллям; 

розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на 

місцевому та регіональному рівнях; 

сприяти оволодінню нормами екологічно свідомої поведінки;  

виховувати відповідальне ставлення  до власного здоров’я та 

сприяти закріпленню  навичок його збереження. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

3000 осіб: учнівська та студентська молодь, користувачі 

бібліотеки, Орхуського центру екологічної інформації, 

представники громадських організацій, громада регіону. 

Стислий опис 

проекту: 

Орхуський центр екологічної інформації функціонує в бібліотеці 

ім.Д.І.Чижевського як інформаційно-просвітницький майданчик, 

головні завдання якого - підвищення екологічної культури 

громадян, виховання  розуміння сучасних екологічних проблем 

регіону. Найбільш гостро проблема збереження та охорони 

навколишнього природного середовища проявляється за 
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відсутності поінформованості, низької обізнаності та екологічної 

культури населення, і це незадовільно впливає  на стан довкілля 

та якість життя громади.  

 Збереження та охорона навколишнього природного середовища, 

раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки краю є особливо важливим питанням і 

невід'ємною частиною соціального та економічного розвитку 

області.   

Ось чому таким важливим є розвиток діяльності та 

функціонування Орхуського центру екологічної інформації як 

інформаційно-просвітницького майданчика. 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде: 

підвищено рівень екологічної культури та відповідальності  

населення області за збереження, охорону та раціональне 

використання природних ресурсів шляхом організації і 

проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів екологічного 

спрямування (2 круглих стола до Всесвітнього дня водних 

ресурсів, річниці Чорнобильської трагедії, 1 екотолока «Зелений 

офіс: зменшуй, збирай, застосовуй» до Міжнародного дня 

біологічного різноманіття, 2 акції до Всесвітнього дня охорони 

місць проживання, Український день навколишнього середовища. 

День довкілля, день інформації, 500 учасників); 

здійснено роботу по відродженню кращих традицій українського 

народу у взаємовідносинах з довкіллям шляхом проведення 

майстер-класів з використанням екологічних матеріалів ( 100 

майстер-класів для 1500 осіб); 

підвищено розуміння сучасних екологічних проблем регіону та 

усвідомлення їх важливості й актуальності завдяки  презентації 

книжкових виставок, оглядів літератури та експозицій робіт 

екологічної тематики (30 книжкових виставок та оглядів 

літератури, 20 виставок та експозицій); 

розвинуто навички екологічно свідомої поведінки шляхом участі 

в тренінгах «Розвиток екосвідомості особистості» (8 тренінгів 

для 150 осіб); 

здійснено роботу по відповідальному ставленню  до власного 

здоров’я та закріпленню  навичок його збереження шляхом 

проведення екологічних акцій (2 акції - до Всесвітнього дня 

охорони місць проживання,  Всесвітнього дня здоров’я, 200 

учасників). 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено:  

організація і проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів 

екологічного спрямування  

( круглі столи, толоки, акції); 

організація та презентація книжкових виставок та оглядів 

екологічної літератури; 

проведення тренінгів з розвитку екосвідомості особистості та 

екологічної культури; 

організація фотовиставок, персональних виставок, експозицій 

робіт з екологічної тематики; 

проведення майстер-класів з використанням екологічних 

матеріалів. 
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Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 40,0 50,0 90,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, комунальний заклад «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського», Орхуський 

центр екологічної інформації, громадські екологічні організації, 

науковці, екологи-фахівці. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 9) запровадження систематичної виховної роботи  

(у т. ч. серед молоді) щодо забезпечення патріотичного виховання, 

любові до рідного краю, рідної мови, виховання почуття 

національної ідентичності та гордості за Кіровоградщину та 

Україну 

Назва проекту: Бібліотека – територія дитячого читання  

Цілі проекту: - створення   умов   для   розвитку  інтелектуального   потенціалу  

нації,  зокрема  шляхом  підвищення  читацької активності,  рівня 

культурної  компетентності дітей і підлітків; 

- проведення систематичної роботи з дітьми по залученню їх до 

читання творів українською мовою як одного з чинників 

формування духовного світу, виховання національно-

патріотичних почуттів, любові до рідної мови та літератури у 

підростаючого покоління; 

- підвищення  якості та ефективності надання публічних 

бібліотечних послуг. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград,  Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Понад 5 тис. осіб (щороку) 

 

Стислий опис 

проекту: 

Інтенсивна інтеграція України в світовий  інформаційний простір  

у сучасних умовах глобалізації та науково-технічного прогресу  

призводить  до  того, що разом із поширенням  кращого  світового 

досвіду у  сфері інформаційного забезпечення  суспільства  країна 

зазнає наслідків загальносвітових негативних тенденцій,  зокрема 

певного зниження інтересу  до читання.  Для того, щоб зацікавити 

дитину читанням книг та періодичних видань, підняти престиж 

друкованого слова бібліотекарі Кіровоградської обласної 

бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка проводять систематичну 

роботу щодо популяризації кращих зразків вітчизняної та світової 

літератури для дітей, зокрема українською мовою. Щорічний 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання в бібліотеці включає 

більше 30 заходів для дітей та їхніх сімей, а саме: театралізовані 

свята, казкові дійства,  конкурси юних читців, поетів та знавців 
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літератури, творчі зустрічі з дитячими письменниками, 

презентації новинок сучасної дитячої літератури, у яких  беруть 

участь біля п’яти тисяч дітей різних вікових категорій. Усі заходи 

сприяють створенню умов для розвитку інтелектуального   

потенціалу  нації, формуванню духовного світу підростаючого 

покоління, але жоден з них не фінансується, навіть урочисте 

відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в області, яке 

щорічно проходить на базі обласної бібліотеки для дітей. 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

росту  зацікавленості громадян, особливо  молодого покоління,  у 

користуванні друкованою книгою як джерелом інформації;  

заохочення громадян,  насамперед   дітей   та   підлітків,   до 

систематичного читання; підвищення рівня читацької 

компетентності населення; 

- презентації та  широкої популяризації літератури українською 

мовою, у тому числі творів для дітей письменників-земляків, що 

сприятиме вихованню у молодого покоління національно-

патріотичних почуттів, любові до рідної мови, літератури, своєї 

малої Батьківщини та України в цілому; 

- зростання  кількості користувачів та зміцнення іміджу обласної 

бібліотеки для дітей як інформаційного та соціокультурного 

центру регіону.  

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в 

області; 

виготовлення рекламної продукції та проведення заходів, 

спрямованих на стимулювання у дітей інтересу до читання 

літератури українською мовою, на широку популяризацію 

сучасної української друкованої книги для дітей і молоді.  

Період здійснення: з березня 2016 року - до березня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

  7,0 8,0 15,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини 

Завдання: 13)  Зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств  культури 

Назва проекту: Бібліотечний простір – безпечне місце для дітей 

(Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка) 

Цілі проекту: Безпечна експлуатація будівлі бібліотеки для дітей; 

Створення сприятливих та комфортних умов для заохочення дітей 

до читання, якісного задоволення їхніх інформаційних потреб, 

організації змістовного дозвілля. 
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград, Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12 тис. користувачів 

Стислий опис 

проекту: 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка є 

пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівля побудована у 

1958 році спеціально під обласну бібліотеку для дітей. Сьогодні 

вона є методичним центром для усіх дитячих бібліотек регіону, 

центром всебічної інформації для задоволення інтелектуальних, 

освітніх і культурних потреб юних користувачів, центром 

творчості та змістовного дозвілля дітей і підлітків. 

Однією з визначальних рис сучасного користувача (чи то дитини, 

чи то дорослої людини) є вимогливість до створення комфортних 

умов в бібліотеці. Тож, створюючи нову модель дитячої 

бібліотеки, трансформацію її функцій, важливо в першу чергу 

здійснити комплекс ремонтно-реставраційних робіт приміщень, 

оснащеність сучасними бібліотечними меблями для дітей різних 

вікових груп. 

 Капітальний ремонт у бібліотеці проводився у 1970 році.           

Тому стан внутрішніх приміщень як підвального, так і першого і 

другого поверхів, потребують проведення капітального ремонту з 

реставраційними відновлювальними роботами. Стіни підвальних 

приміщень, в тому числі, в яких знаходиться і книгосховище, 

вражені грибком, мають сліди замокання, відлущення, іде 

руйнація штукатурки. За таких умов неможливо забезпечувати 

температурно-вологісний режим у книгосховищі, який необхідно 

підтримувати для збереження книжкового фонду. 

На першому і другому поверхах у приміщеннях визначені місця 

руйнації паркетного настилу, на стінах вологісні тріщини різного 

напрямку, які переходять на стелю зі значним розміром розкриття. 

В окремих залах має місце відставання та випадіння карнизу. 

Вікна дерев яні з зовнішньої сторони перетинки мають 

трухлявість, відновленню не підлягають. 

Також в бібліотеці на даний час існує певна проблема, яка 

негативно впливає на створення сучасних комфортних, зручних 

та безпечних умов для користувачів-дітей. У зв’язку з 

довготривалою експлуатацією, меблі (стелажі, стільці, столи, 

книжкові вітрини) зносилися і знаходяться в аварійному стані, що 

є небезпечно для дітей. 

Очікувані 

результати: 

У результаті  реалізації проекту буде створено умови для: 

подальшої безпечної та надійної експлуатації будівлі бібліотеки з 

метою її збереження як пам’ятки архітектури; 

створення відповідних умов для збереження бібліотечного фонду; 

оновлення бібліотеки для дітей та створення привабливого 

образу, підвищення значення її суспільної репутації та  послуг; 

створення комфортного бібліотечно-інформаційного середовища 

до сучасних вимог; 

розширення кола користувачів та їх доступу до ресурсів 

бібліотеки; 
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функціонування нових зон бібліотечного простору; 

отримання естетичного ефекту. 

Ключові заходи 

проекту: 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення комплексних реставраційно-відновлювальних робіт у 

бібліотеці. 

- Проведення комплексних реставраційно-відновлювальних робіт 

у бібліотеці відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації. 

- Реалізація сучасних стильових дизайнерських рішень, 

придбання бібліотечних меблів.  

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 5000,000 5500,000 10500,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, Обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, Кіровоградська обласна бібліотека для 

дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11) автоматизація бібліотечних процесів. 

Назва проекту: Створення нової технологічної інфраструктури дитячої 

бібліотеки 

Цілі проекту: Оновлення комп’ютерної техніки з метою модернізації 

існуючих автоматизованих робочих місць для персоналу 

бібліотеки  та створення нових для виконання основних 

виробничих процесів бібліотеки. 

- Створення та встановлення робочих станцій для користувачів з 

метою забезпечення зручного і комфортного сервісу 

користувачам у пошуку інформації, доступу до електронного 

каталогу та баз даних. 

- Формування власних інформаційних ресурсів та організації 

доступу користувачів до них. 

- Запровадження системи штрихового кодування документів. 

- Електронна видача книг. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоград та Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Понад 100 тис. відвідувачів 

Стислий опис проекту: У 2015 році бібліотека придбала повну версію автоматизованої 

бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС, у системі якої 

реалізовані всі типові бібліотечні технології, які дають 

можливість розширити автоматизацію бібліотечних процесів. 

Але у зв’язку з тим, що комп’ютерна техніка, яка 

використовується бібліотекарями, бібліографами у їх роботі є 

морально застарілою (придбана 2002-2004рр.), вона не в змозі  

забезпечити якісного функціонування діючих автоматизованих 

робочих місць та створення нових для повної реалізації всіх 
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типово-бібліотечних технологій. 

На даний час в бібліотеці відсутні  робочі станції, призначені 

для забезпечення доступу користувачів до електронних 

каталогів та інших бібліографічних баз даних ІРБІС. 

Виходячи з цього необхідно шляхом придбання нової 

комп’ютерної техніки:  

оновити  20 одиниць автоматизованих робочих місць для 

персоналу; 

створити 5 нових  автоматизованих робочих місць для 

персоналу; 

створити 3 нові робочі станції для користувачів. 

Для ефективного обслуговування користувачів (електронна 

видача книг) та управління бібліотечними фондами необхідні 

дієві інструменти – технології автоматичної ідентифікації: 

технологія штрихового кодування. Для цього бібліотеці 

необхідне обладнання для кодування: принтер для друку штрих-

кодів (2 од.), ручний сканер (4 од.), POS-принтер (4 од.), 

термопринтер для друку пластикових читацьких квитків (1 од.). 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

Підвищення якості і ефективності праці бібліотекарів по 

виконанню основних виробничих циклів. 

Створення зручних умов  та комфортного інформаційно- 

бібліотечного середовища користувачам для якнайшвидшого 

доступу до інформації. 

Розширення кола користувачів та їх якнайшвидшого доступу до 

ресурсів бібліотеки. 

Впровадження нової технології обслуговування:  

- штрих-кодування фонду; 

- впровадження електронного читацького квитка і формуляра; 

- занесення всього фонду бібліотеки в електронний каталог; 

- підготовка фахівців бібліотеки до роботи в умовах нових 

технологій. 

Розвитку електронного каталогу. 

Нових технологій обслуговування користувачів. 

Закріплення іміджу і авторитету закладу як джерела й 

постачальника всебічної інформації. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

Придбання комп’ютерної техніки 

Період здійснення: з січня 2016 року - до грудня 2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 200,0 200,0 400,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації,  

Кіровоградська обласна  бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та конкурсного 

руху в регіоні 

Назва проекту: У вирі ―Книгоманії‖ 

Цілі проекту: заохочення та стимулювання інтересу дітей до систематичного 

читання, зокрема літератури українською мовою за позашкільною 

програмою; 

підвищення суспільного значення і ролі бібліотеки для дітей  в 

процесі особистісного розвитку, соціальної адаптації та набуття 

культурної компетентності підростаючого покоління; 

привернення уваги громадськості, державних і недержавних 

установ та організацій, засобів масової інформації до промоції 

дитячого читання. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград та  Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Понад 10 тисяч осіб – дітей середнього шкільного віку. 

Стислий опис 

проекту: 

Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія»  

(до 2015 року - «Найкращий читач року») проводиться на 

всеукраїнському рівні з 2005 року. Кіровоградська обласна 

бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка є головним організатором 

та  координатором проведення Конкурсу у бібліотеках області. За 

цей період тільки на Кіровоградщині участю в Конкурсі було 

охоплено понад 35 тисяч дітей середнього шкільного віку. 

Переможці районних (загальноміських) етапів змагаються за 

звання «Найкращий читач області» на обласному етапі Конкурсу, 

який проводить обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка. 

Діти представляють свої улюблені книги українською мовою, 

беруть участь у творчих змаганнях, демонструють таланти. Усі 

учасники обласного етапу  Конкурсу завжди нагороджуються 

дипломами, грамотами, книжковими подарунками, а переможці 

від Кіровоградщини також мали можливість взяти участь у 

фестивалі дитячого читання, який щороку проводився у м. 

Львові. Фінансування обласного етапу Конкурсу  відбувалось за 

рахунок спонсорських коштів та частково громадської організації 

«Форум видавців». 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

підвищення рівня читацької активності та компетентності 

школярів, залучення максимальної кількості юних читачів 

бібліотек до участі у  Всеукраїнському конкурсі дитячого 

читання; 

стимулювання інтересу дітей до систематичного читання 

позашкільної літератури українською мовою, що сприятиме 

вихованню у молодого покоління національно-патріотичних 

почуттів, любові до рідної мови та літератури; 

зміцнення іміджу обласної бібліотеки для дітей як 

інформаційного та соціокультурного центру регіону; 

зростання  кількості користувачів шкільного віку у бібліотеках 
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області.; 

розвитку конкурсного руху в регіоні та  участі талановитої молоді  

у  Всеукраїнських  конкурсах, фестивалях.  

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

здійснити  організацію та проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія»  

(виготовлення рекламної продукції, оформлення зали, 

харчування дітей, нагородження учасників та переможців 

Конкурсу). 

Період здійснення: з березня 2016 року - до  березня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 - 10,0 10,0 20,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 11)  забезпечення діяльності бібліотечних установ: 

поповнення книжкових фондів, насамперед українською мовою, 

передплата періодичних видань 

Назва проекту: Формування інформаційно-документальних ресурсів: чинник 

світогляду читачів 

Цілі проекту: придбання нової літератури та передплата періодичних видань 

для навчання, розвитку та дозвілля дітей й підлітків; 

підвищення  якості інформаційного забезпечення та ефективності 

надання публічних бібліотечних послуг. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

м. Кіровоград,  Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12 тис. користувачів, яким видається понад 220 тис. прим. 

документів щороку 

Стислий опис 

проекту: 

Бібліотечний фонд Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей 

ім. Т.Г. Шевченка на 1.01.2015 року становить 170,2 тис. прим. 

документів. Для того, щоб зацікавити дитину читанням книг та 

періодичних видань, бібліотечний фонд повинен постійно  

поповнюватися та оновлюватися, до того ж література для дітей  

зношується значно швидше, ніж для дорослих. У відповідності до 

міжнародних стандартів ІФЛА коефіцієнт оновлюваності 

бібліотечних фондів повинен складати 5%. В обласній бібліотеці 

для дітей  коефіцієнт оновлюваності фонду за 2014 рік склав 2,4, 

що на 0,1 більше ніж у 2013 році, але цього не достатньо для 

повноцінного задоволення інформаційних потреб користувачів та 

входження бібліотеки в європейський інтеграційний простір. 

Особливо ще відчувається нестача видань та перевидань творів 

вітчизняної та зарубіжної художньої літератури українською 

мовою, які вводяться до шкільної програми; літератури, 
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спрямованої на творчий розвиток дітей, морально-правового та 

національно-патріотичного спрямування;  відсутні електронні 

читанки для дітей. Аналізуючи інформаційні потреби читачів, 

можна зробити висновок, що бібліотека потребує постійного 

поповнення та оновлення інформаційно-документальних 

ресурсів, зокрема українською мовою, адже сьогодні заклад 

працює на громаду в цілому – дітей, учнівську молодь та їхніх 

батьків; є не тільки осередком інформації, а й центром 

соціокультурного розвитку регіону.  

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

- поступового наближення  відсотку оновлюваності бібліотечного 

фонду до міжнародних стандартів ІФЛА; 

- збільшення у бібліотечному фонді кількості документів 

українською мовою; 

- більш якісного задоволення інформаційних потреб читачів та 

можливості збільшення видачі документів користувачам; 

- зростання  кількості користувачів бібліотеки; 

- зміцнення іміджу бібліотеки як інформаційного та 

соціокультурного центру регіону.  

Ключові заходи 

проекту: 

придбання нової літератури для дітей й підлітків, організаторів 

дитячого читання (систематично  протягом року); 

передплата періодичних видань (один раз на півріччя). 

Період здійснення: з січня 2016 року -  до  грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 150,0 150,0 300,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 4) підтримка розвитку фестивального та конкурсного 

руху в регіоні. 

Назва проекту: Створення театрально-видовищних заходів (прем’єри  вистав, 

постановка концертних програм) з метою надання послуг 

населенню області та регіонам України. Розвиток 

фестивального та конкурсного руху в регіоні. 

Цілі проекту: Розвиток духовної культури, популяризація  культурно-мистецької 

спадщини театру ім. М.Л. Кропивницького. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Кіровоградська область та інші регіони України. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

532 тисячі осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

102079 осіб. 

Стислий опис 

проекту: 

Після реставрації театру ім. М.Л. Кропивницького творчий склад 

працює над постановками нових вистав. В останні роки театром 

приділяється велика увага новому прочитанню української 
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класики. З метою розвитку духовної культури, популяризації 

культурно-мистецької спадщини театру проводиться творчий 

пошук української класики, приймаються своєрідні сценічні 

рішення при постановці вистав, концертів, підвищення 

майстерності творчого складу, осучаснення засобів комунікації з 

глядачем та відтворення колоритного образу українського народу 

у виставах. Постійно проводити Всеукраїнське свято 

театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». 

Вартість постановок вистав складає 2340 тис. грн. 

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде: 

- збереження та поповнення діючого репертуару театру  

ім.М.Л.Кропивницького; 

- збільшення кількості прем’єрних вистав  та концертів (до 35 

вистав і до 10 концертів); 

- залучення більшої кількості глядачів (до 180 тис. осіб на рік); 

- покращення якості надання послуг; 

- популяризація культурно-мистецької спадщини театру   ім. М.Л. 

Кропивницького. 

Ключові заходи 

проекту: 

Підвищення та вдосконалення майстерності творчого колективу 

театру. 

Прийняття участі у конкурсах та фестивалях з метою прагнення  

до досягнення високої майстерності. 

Культурно - естетичний розвиток глядача. 

Період здійснення: з вересня 2015 року  – до  грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

780,0 780,0 780,0 2340,0 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, власні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської облдержадміністрації, 

КЗ «Кіровоградський академічний обласний український 

музично-драматичний  театр ім. М.Л. Кропивницького» 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання: 3) проведення реставрації пам’яток  культурної 

спадщини та її популяризація 

Назва проекту: Відновлення будівлі пам’ятки архітектури «Будинок музею 

історії» 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісними культурними послугами; 

збільшення кількості проведення культурно-мистецьких заходів; 

розвиток художньої самодіяльності та народного аматорського 

мистецтва; 

покращення умови дозвілля для молоді та її залучення до 

проведення та участі  у мистецьких заходах. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Кіровоградська область 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

У Бобринецькому районі 26046   осіб (станом на 01.04.2015р.),  у 

тому числі учнівської та студентської молоді –  3393 особи 

Стислий опис 

проекту: 

В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають на 

технічний стан будівлі «Будинок музею історії» - об’єкту 

нерухомої культурної спадщини району, та можуть призвести до  

втрати колекції музею - культурної спадщини державного та 

місцевого значення. 

Проблема обумовлена тим, що будівля музею розташована в 

центральній частині міста з підвищеним руханням важкогрузів, 

це призводить до руйнації фундаментів і стін І поверху і може 

стати причиною втрати неповторної пам’ятки містобудування та 

архітектури місцевого значення "Будинок музею історії", 

побудованої в кінці ХІХ століття.   

В умовах підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами неможливо забезпечувати температурно-

вологісний режим, який необхідно підтримувати для збереження 

та експонування фондового зібрання музею, що налічує 3648 

одиниць основного фонду, 1612 предметів науково-допоміжного 

фонду. 

З метою збереження історико-культурної спадщини регіону та 

проведення комплексу заходів, спрямованих на усунення 

найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

Бобринецького районного краєзнавчого музею ім..М.Смоленчука, 

ліквідацію наслідків їх дії і відновлення пошкоджених елементів. 

У 2015 році з районного бюджету виділено кошти в сумі 59,0 

тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації і 

комплексної експертизи пам’ятки архітектури місцевого значення 

«Будинок музею історії». Кошти в сумі 59,0 тис.грн. перераховані 

замовнику робіт Комунальне підприємство «Інженерний центр».  

Очікувані 

результати: 

У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

  - збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини районуі - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

"Будинок музею історії"; 

 - збереження та поповнення колекції Бобринецького районного 

краєзнавчого музею ім..М.Смоленчука - культурної спадщини 

державного та місцевого значення (до  200  .од.); 

 - збільшення кількості проведених виставок та культурно-

мистецьких заходів у приміщенні Бобринецького районного 

краєзнавчого музею ім..М.Смоленчука (до  45 виставок та 8 

екскурсій на рік);  

 - популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами: прокладання ливневої каналізації,  

улаштування відмостки,  доріжок з фігурних елементів 

брукування, благоустрій та озеленення території; 

 - підвищення експлуатаційних характеристик будівлі:  

облицювання фундаментів; 

 - ремонт покрівлі її утеплення; 

 - відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 
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містобудування та архітектури: реставрація фасадів із заміною 

віконних блоків, ремонт фойє, службових приміщень І та ІІ 

поверху, сходової клітини евакуаційного виходу; 

 - заміна системи електропостачання; 

 - розміщення внутрішнього туалету; 

 - встановлення огорожі біля районного Будинку культури  та 

музею з внутрішньої сторони (запасного виходу); 

 - покращення умов функціонування музейного закладу: 

капітальний ремонт систем опалення, водопостачання, 

улаштування системи вентиляції приміщень; 

 - підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: 

капітальний ремонт системи електропостачання, влаштування 

внутрішніх та зовнішніх технічних засобів охорони, автоматичної 

систем пожежної сигналізації. 

Період здійснення: з  липня 2015 року - до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації, 

Бобринецький районний краєзнавчий музей ім.М.Смоленчука, 

Бобринецький районний Будинок культури. 

Інше: - 

 

Номер та назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості; 

Назва проекту   Заміна вікон на енергозберігаючі у Вільшанській  районні 

бібліотеці для дітей та дорослих 

Цілі проекту  1 . Належне утримання споруди.  

2. Покращення умов праці працівникам закладу  культури.  

3.  Забезпечення  збереження теплоенергії в приміщені   

4. Організація дозвілля різних категорій населення   

5. Збільшилась кількість користувачів бібліотеки. 

6. Покращення якості   обслуговування  користувачів районної 

бібліотеки для дітей та дорослих  

Територія на яку 

проект матиме вплив  

Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Населення Вільшанського району (3000 чол.) 

Стислий опис  

проекту : 

Вікна на споруді районної бібліотеки для дітей та дорослих 

морально застаріли і не відповідають вимогам сучасності.  Після 

заміни зменшитися втрати теплоенергії , що приведе до економії 

палива, покращить умови праці працівникам закладу   та  

температурний режим в приміщенні, покращиться надання 

послуг населенню. 

Збільшиться кількість заходів, кількість користувачів бібліотеки   

за рахунок чого  підвищиться  освіченість та культура у сільській 

місцевості.    
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Збільшиться  кількість тематичних  заходів  для різних категорій 

населення.   Покращиться  якість  обслуговування  користувачів 

районної бібліотеки для дітей та дорослих 

Очікувані 

результати:  

 Після заміни вікон зменшиться втрати теплоенергії , що приведе 

до економії палива, покращить умови праці працівникам закладу   

та  температурний режим в приміщенні, покращиться надання 

послуг населенню. 

Збільшиться кількість заходів, кількість користувачів бібліотеки   

за рахунок чого  підвищиться  освіченість та  культура у сільській 

місцевості.    

Збільшиться  кількість тематичних заходів  для різних категорій 

населення.   Покращиться  якість   обслуговування  користувачів 

районної бібліотеки для дітей та дорослих. 

Ключові заходи 

проекту  

 Заміна застарілих дерев’яних вікон на енергозберігаючі.   

Період здійснення  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн  

2015 2016 2017 Разом 

- 100,0 - 100,0 

Джерела 

фінансування  

Державний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

 

Інше  Чисельна громада селища є користувачами районної бібліотеки 

для дітей та доросли , тому ця  споруда є дуже  важливою для 

підвищення   освіченості та  культури у сільській місцевості        

 

Номер та назва 

завдання 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту   Ремонт покрівлі даху Вільшанського районного Будинку 

культури  

Цілі проекту  1 . Належне утримання споруди.  

2. Покращення умов праці працівникам закладу  культури.  

3.  Забезпечення  підвищення культури у сільській місцевості   

4. Організація дозвілля різних категорій населення   

Територія на яку 

проект матиме вплив  

Вільшанський район   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Населення Вільшанського району (12700 чол) 

Стислий опис  

проекту : 

Покрівля районного Будинку культури знаходиться в аварійному 

стані. Після ремонту даху споруду буде приведено в належний  

стан , що покращить умови праці працівникам закладу   та 

надання послуг населенню. 

Збільшиться кількість заходів за рахунок чого  підвищиться  

культура у сільській місцевості.    

Збільшиться  кількість дозвіллєвих заходів  для різних категорій 

населення   
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Очікувані 

результати:  

Після завершення ремонту даху буде приведено в належний  стан 

споруду, що покращить умови праці працівникам закладу  

культури.  

Збільшиться та створиться  кількість заходів за рахунок чого  

підвищиться  культура у сільській місцевості.    

Збільшиться  кількість дозвіллєвих заходів  різних категорій 

населення   

Ключові заходи 

проекту  

Здійснення ремонту даху приведе в належний  стан споруду,  що 

покращить умови праці працівникам закладу  культури.  

Створиться  кількість заходів за рахунок чого  підвищиться  

культура у сільській місцевості.    

Збільшиться кількість дозвіллєвих заходів  різних категорій 

населення   

Період здійснення  2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн  

2015 2016 2017 Разом 

- 200,00 - 200,00 

Джерела 

фінансування  

Державний бюджет  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської  

РДА  

Інше  Громада селища проводить своє дозвілля в приміщенні районного 

Будинку культури, тому ця  споруда є дуже  важливою для 

підвищення   культури у сільській місцевості        

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Реконструкція із замінною вікон комунального закладу 

―Голованівська районна бібліотека для дітей‖ 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісними культурними і освітніми  

послугами; 

збільшення кількості відвідувачів бібліотеки; 

забезпечення комфортних і здорових умов для занять і 

відпочинку дітей; 

енергозбереження у закладі. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

близько 10000 осіб учнівської і студентської молоді. 

Стислий опис 

проекту: 

В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають на 

енергозбереження в Голованівській районній бібліотеці для дітей. 

Оскільки в закладі розміщена і Голованівська районна бібліотека 

для дорослих ім. С.В.Шеврякова. 

Проблема обумовлена тим, що приміщення потребує заміни вікон 

та дверей на енергоефективні. 

Реалізація проекту створить належні умови для перебування 

користувачів бібліотеки (дітей і дорослих) та працівників 

бібліотеки у приміщенні. 
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Очікувані результати: - Створення умов для розвитку культурно-освітньої сфери 

району; 

- надання якісних культурних і освітніх послуг населенню; 

- належний естетичний вигляд закладу; 

- збільшення кількості відвідувачів закладу; 

- енергоефективність в закладі. 

Ключові заходи 

проекту: 

- Ремонт районної бібліотеки для дітей; 

- підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг; 

- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної 

бази закладу; 

- створення комфортних умов для перебування відвідувачів і 

роботи працівників закладу; 

- енергоефективність в закладі. 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 150.00 150.00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, районний  бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту) 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Реконструкція із заміною вікон комунального закладу 

«Голованівська районна дитяча школа мистецтв» 

Цілі проекту: Забезпечення доступності музичної освіти та естетичного 

виховання кожному громадянину; 

забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів, 

здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; 

збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням; 

енергозбереження в закладі. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

близько 300 осіб учнівської молоді. 

Стислий опис 

проекту: 

В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають на 

технічний стан будівлі Голованівської районної дитячої школи 

мистецтв. 

Проблема обумовлена тим, що приміщенні потребує заміни вікон 

із метою енергозбереження, заміни лінолеуму, заміни дверей і 

перекриття даху, що покращить умови перебування учнів та 

викладачів школи. 

Очікувані 

результати: 

 - Створення умов для творчого розвитку особистості; 

- збільшення контингенту учнів; 

- збільшення відсотку учнів-переможців міжнародних, 
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всеукраїнських, обласних та районних конкурсів і оглядів. 

Ключові заходи 

проекту: 

- Збільшення контингенту учнів; 

- покращення умов навчання і роботи для учнів і викладачів 

школи; 

- енергозбереження в закладі; 

- покращення якості культурно-освітніх послуг. 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 800,00 - 800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту) 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання:3) підтримка розвитку та збереження об’єктів культури 

у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт комунального закладу «Музей історії 

підпільної молодіжної організації «Спартак» с.Красногірка 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісними культурними і освітніми  

послугами; 

створення умов для зберігання експонатів музею; 

збільшення кількості відвідувачів музею; 

забезпечення комфортних і здорових умов для роботи 

працівників музею; 

зменшення витрат енергоносіїв на утримання музею. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

близько 5000 осіб різних соціальних груп. 

Стислий опис 

проекту: 

В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають на 

технічний стан будівлі музею історії підпільної молодіжної 

організації «Спартак» с. Красногірка, які можуть призвести до  

втрати колекції музею - місцевого значення. 

Музей введений в експлуатацію з 1977 року. Тому будівля 

потребує капітального ремонту, заміни вікон і дверей на 

енергозберігаючі, встановлення системи опалення для 

збереження температурного режиму знаходження експонатів 

музею та заміни даху. 

Очікувані результати: - Створення умов для розвитку культурно-освітньої сфери 

району; 

- надання якісних культурних і освітніх послуг населенню; 

- належний естетичний вигляд закладу; 

- збільшення кількості експонатів музею і їх ефективне 

зберігання; 

- збільшення кількості відвідувачів закладу; 

- енергоефективність в закладі. 
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Ключові заходи 

проекту: 

-Рремонт музею; 

- підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг; 

- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної 

бази закладу; 

- створення комфортних умов для перебування відвідувачів і 

роботи працівників закладу; 

- енергоефективність в закладі. 

Період здійснення: 2017 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 950,00 950,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту) 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Капітальний ремонт комунального закладу «Голованівський 

районний будинок культури» 

Цілі проекту: Забезпечення населення якісними культурними послугами; 

збільшення кількості проведення культурно-мистецьких заходів; 

розвиток художньої самодіяльності та народного аматорського 

мистецтва; 

покращення умови дозвілля для молоді та її залучення до 

проведення та участі  у мистецьких заходах. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Голованівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

близько 14000 осіб різних соціальних груп. 

Стислий опис 

проекту: 

В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають на 

технічний стан будівлі Голованівського районного будинку 

культури, яка була введенна в експлуатацію з 1976 року. 

Проблема обумовлена тим, що приміщення потребує завершення 

початого у 2013 році капітального ремонту і заміни вікон на 

енергоефективні. 

Завершення капітального ремонту створить належні умови для 

розвитку культури у районі та покращення умов роботи 

працівників закладу. 

Очікувані 

результати: 

 - Створення умов для розвитку культури району; 

- надання якісних культурних послуг населенню; 

- належний естетичний вигляд закладу; 

- збільшення кількості проведення культурно-мистецьких заходів, 

як районного так і обласного рівнів. 
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Ключові заходи 

проекту: 

- Ремонт районного будинку культури; 

- підвищення рівня надання культурних послуг; 

- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної 

бази закладу культури; 

- покращення іміджу району. 

Період здійснення: 2016 рік 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 337.00 - 337.00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації (фінансування і реалізація 

проекту) 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 

Назва проекту: Санація приміщення Компаніївської дитячої музичної школи 

Цілі проекту: Зменшення споживання енергоресурсів 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

смт Компаніївка 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

400 осіб 

Стислий опис 

проекту: 

Санація приміщення дитячої музичної школи шляхом заміни 

віконного полотна на енергозберігаючі склопакети та 

зовнішнього утеплення  будівлі 

Очікувані 

результати: 

Приведення температурного режиму у навчальному закладі до 

санітарних норм, зменшення споживання енергоресурсів, 

покращення матеріально-технічного  стану   приміщення 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

Заміна вікон на склопакети. 

Утеплення приміщення 

Період здійснення: 2015-2016 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 10,0 680,0 690,0 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий та державний бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Райдержадміністрація, Компаніївська дитяча музична школа 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку 

сфери культури в регіоні 

Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об’єктів 

культури у сільській місцевості 
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Назва проекту: Встановлення електроопалення Нечаївського літературно- 

меморіального музею Ю.Яновського, с.Нечаївка 

Компаніївського району 

Цілі проекту: Створення належних умов для функціонування музею, 

приведення температурного режиму до санітарних норм, 

розвиток туристичної інфраструктури району 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Компаніївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

15,5 тис.чол. 

Стислий опис проекту: Встановлення електроопалення Нечаївського літературно-

меморіального музею Ю.Яновського 

Очікувані результати: Приведення температурного режиму до санітарних норм, 

покращення матеріально-технічного стану примішення, 

збереження музейних експонатів, розвиток туристичної 

інфраструктури району 

Ключові заходи 

проекту: 

Виготовлення    проектно-кошторисної документації. 

Встановлення електроопалення  

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 16,0 350,0 365,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Райдержадміністрація, Нечаївська сільська рада. Нечаївський 

літературно-меморіальний музей Ю.Яновського 

Інше: - 

  

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет: 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання: 13) зміцнення матеріально-технічної бази та 

проведення робіт з модернізації, реконструкції, реставрації, 

ремонту закладів і підприємств культури, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури місцевого значення ―Колишній будинок 

Мейтуса‖ по вул.Віктора  Чміленка, 65  у м.Кіровоград 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток музейної справи, формування позитивного іміджу 

регіону. Створення належних умов для функціонування 

музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

0,5 тисячі учнів на рік  

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 

ім. Г.Г.Нейгауза - об’єкт нерухомої культурної спадщини міста, 

та можуть призвести до  втрати  об’єкта культурної спадщини 

національного та місцевого значення. 
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Проблема обумовлена тим, що виявлено процес руйнування 

конструктивних елементів будівлі – тріщини осадочного 

характеру, нерівномірна деформація основ в результаті їх 

осідання в наслідок замочування грунтів та техногенних дій.  

Виявлені пошкодження є ознаками неналежного стану 

фундаментів та основ, викликають втрату міцності чи стійкості 

несучих конструкцій будівлі.  

За таких умов можлива руйнація конструктивних елементів 

будівлі (стін, покрівлі), створення незадовільних умов для 

функціонування музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза. 

З метою збереження історико-культурної спадщини регіону 

необхідно проведення комплексу заходів, спрямованих на 

усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

та проведення ремонтно-реставраційних робіт Кіровоградської 

музичної школи  № 1 ім. Г.Г.Нейгауза  

Очікувані результати: У результаті проведення ремонтно-реставраційних робіт  буде 

створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

«Колишній будинок Мейтуса»; 

створення належних умов для функціонування                                                    

культурного закладу; 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У результаті виконання ремонтно-реставраційних робіт буде 

здійснено: 

розкриття несучих конструкцій  приміщень підвалу та їх 

гідроізоляція, бічна ізоляція стін і фундаментів (улаштування 

глиняного замка); 

усунення причин підтоплення будівлі дощовими, талими та 

техногенними водами: заміну підземних інженерних 

комунікацій, улаштування відмостки,  доріжок, благоустрій  

території; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: підсилення 

стін тяжами; 

відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки 

містобудування та архітектури: реставрація фасадів, ремонт 

фойє, класів, службових приміщень, сходової клітини. 

 

Період здійснення: 2015-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

150,0 1000,0 2000,0 3150,0 

Джерела фінансування: Міський бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна 

Інше: - 

 



475 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання:  Збереження культурної спадщини 

Назва проекту: Розвиток Світловодського міського краєзнавчого музею - 

пам’ятки історії місцевого значення 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток музейної справи в місті Світловодську. 

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу міста. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

 місто Світловодськ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

47 тисяч осіб, у тому числі учнівської та студентської молоді – 

4,5 тисячі осіб 

Стислий опис проекту: Загальна площа міського краєзнавчого музею – 71,6 кв. метрів. 

Цієї площі вкрай недостатньо для організації та проведення 

масштабних виставок робіт місцевих майстрів образотворчого, 

декоративно-ужиткового мистецтва та інших мистецьких 

заходів. У музеї відсутні підсобні приміщення та 

фондосховище, що не дозволяє створити належні умови для 

зберігання музейного фонду. Земельна площа, прилегла до 

музею (1048 кв. метрів), дозволяє добудову виставкової зали, в 

якій би експонувалися кращі роботи як майстрів нашого міста, 

так і іногородніх та фондосховища. Це сприятиме розвитку 

культури в місті, популяризації  декоративно-ужиткового 

мистецтва, налагодженню партнерства у сфері культури і 

туризму з іншими містами України, а також створенню 

оптимальних умов для зберігання музейного фонду.        

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини міста - 

пам’ятки історії місцевого значення «Світловодський міський 

краєзнавчий музей»; 

збереження та поповнення фонду Світловодського міського 

краєзнавчого музею - культурної спадщини  місцевого 

значення (до 6 тис.од.); 

збільшення кількості проведених виставок, культурно-

мистецьких та краєзнавчих заходів у приміщенні 

Світловодського міського краєзнавчого музею до 50 на рік; 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів 

(до 2000 осіб на рік); 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання міста. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

добудова виставкової зали та фондосховища (загальною 

площею 60 м
2
);  

повна заміна покрівлі;         

відновлення пошкоджених елементів будівлі - пам’ятки історії: 

реставрація фасадів із заміною віконних блоків, ремонт 

основних та службових приміщень;  

покращення умов функціонування музейного закладу: 

капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та 

каналізації, улаштування системи вентиляції приміщень; 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони: 
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облаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та 

пристроїв блискавко захисту; 

улаштування відмостки,  доріжок з фігурних елементів 

брукування, благоустрій та озеленення території. 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2016 2017 Разом 

500,00 700,0 1200,00 

Джерела фінансування: Державний бюджет, обласний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління культури і туризму; 

міський краєзнавчий музей 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 2. Збереження стабільного розвитку туристично-

рекреаційного комплексу 

Назва проекту: Велика і Мала скелі. 

Цілі проекту: Облаштування берегової смуги навколо озера для покращення 

умов відпочинку туристів. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Протопопівська сільська рада. 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

Населення району,  міста та прилеглих областей. 

Стислий опис проекту: Облаштування штучного озера та берегової смуги, створення 

мережі торгівельного обслуговування, рятувальної станції 

(човен), автомобільної стоянки, пункту прокату пляжного 

устаткування та спортивного інвентарю, обладнання медичного 

пункту, кіоску по продажу сувенірної продукції, під’їзду до 

об’єкту, 2-х  біотуалетів,  підведення електромережі, зведення 

загорожі навколо об’єкта. 

Очікувані результати: Збереження флори та фауни, що на території природно-

заповідного об’єкту  місцевого значення «Велика і Мала скелі» 

та розвиток туризму на території Олександрійського району 

Ключові заходи 

проекту: 

Аналіз складу води, завезення піску на берегову смугу озера та 

зведення  загорожі навколо  об’єкту. 

Період здійснення: з березня 2016 року – до листопада 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 разом 

- 600,0 800,0 1400,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Протопопівська сільська громада та сільська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в 

регіоні. 

Назва проекту: Вишиванки в будинки культури. 

Цілі проекту: Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури 

клубного типу району, виховання патріотизму у молоді. 
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Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Олександрійський район. 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод 

Населення району. 

Стислий опис проекту: Пошив та придбання українських національних костюмів, 

взуття для вокальних, хореографічних, театральних колективів 

та солістів будинків культури району. 

Очікувані результати: Придбання українських національних костюмів, вишиванок 

дасть змогу зміцнити матеріально-технічну базу закладів 

культури клубного типу району, значно покращить естетичний 

вигляд аматорських колективів, допоможе у патріотичному 

вихованні молоді.  

Ключові заходи 

проекту: 

Пошив та придбання українських народних костюмів та 

вишиванок, сценічного взуття. 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтована вартість 

проекту, тис. грн.. 

2015 2016 2017 Разом 

50,00 70,00 80,00 200,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти інвесторів, власні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури і туризму Олександрійської районної 

державної адміністрації, селищні та сільські ради району. 

Інше: - 

  

Номер і назва завдання: 3. Збереження культурної спадщини. 

Назва проекту: Облік пам’яток археології. 

Цілі проекту: Встановлення загальної кількості об’єктів археології та 

пам’яток археології на території району. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Пн. та Пн-Сх.територія Олександрійського району 

(Попельнастівська, Долинська, Михайлівська, Пролетарська, 

Червонокам’янська, Ульянівська сільські ради). 

Орієнтована кількість 

отримувачів вигод: 

Населення району. 

Стислий опис проекту: Складання переліку всіх пам’яток археології та об’єктів 

культурної спадщини на території району. Дана робота 

забезпечить захист пам’яток від загрози знищення і 

руйнування під час сільськогосподарських робіт. 

Очікувані результати: Збереження пам’яток археології та об’єктів культурної 

спадщини на території району. Завершення роботи з 

візуального обстеження території району. Виховання у 

підростаючого покоління патріотизму та поваги до історичного 

минулого рідного краю. 

Ключові заходи 

проекту: 

Організація візуального обстеження території району на 

предмет виявлення об’єктів археології. Підготовка 

документації на об’єкти. Створення повної  карти району з 

нанесеними об’єктами та пам’ятками археології. 

Період здійснення: з листопада 2015 року-до листопада 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 разом 

20,0 40,0 - 60,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні Сільські ради, відділ культури і туризму, ПП «Археолог» 
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учасники реалізації 

проекту: 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Перепрофілювання кінотеатру «Мрія» на спортивно-

оздоровчий комплекс. Відкриття спортивного залу в районі. 

Забезпечення закладу сучасним спортивним інвентарем. 

Назва проекту: Реконструкція кінотеатру на спортивно-оздоровчий 

комплекс 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту кінотеатру «Мрія». 

Залучення молоді до активного, здорового способу проведення 

вільного часу. 

Створення нових робочих місць. 

Розвиток фізкультури і спорту в районі. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Онуфріївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

7000 

Стислий опис проекту: Останнім часом більшість жителів нашого району стали 

приділяти увагу спорту, підтримці гарної фізичної форми. Але, 

на жаль, в районному центрі немає місця відпочинку, в якому 

надавалися б, як спортивні, так і розважальні послуги 

населенню. 

Тому актив громади району вирішив створити на базі 

кінотеатру «Мрія» дозвіллєво-спортивний комплекс  для 

жителів району.Глядацький зал кінотеатру планується 

реконструювати в спортивний зал для гри в міні-футбол, 

волейбол, баскетбол тощо. В першій половині фойє кінотеатру 

створити міні-гольф. 

В другій половині фойє встановити різні спортивні тренажери. 

В колишній кіноапаратній  розмістити більярдні та тенісні 

столи. Окрім того, з метою відновлення кінообслуговування 

населення (забезпечення культурних потреб населення району 

якісними кінопослугами) в колишньому кабінеті директора 

планується створити міні кінотеатру в 3D форматі на 20 

глядачів 

Очікувані результати: В районі немає спортивного залу , де населення могло б 

займатися спортом та проводити різні районні спортивні 

змагання. Крім того в районні не діючий кінотеатр, тому 

жителям району не надаються кінопослуги. 

Реалізувавши проект збережеться приміщення кінотеатру 

«Мрія» та використовуватиметься для задоволення спортивних 

потреб населення та надання кінопослуг для населення. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створенння спортивно-оздоровчого комплексу, розвиток 

фізкультури і спорту в районі. 

Період здійснення: з вересня 2015 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна  вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,00 450,00 450,00 1000,00 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, бізнес 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

- 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: 3. Збереження культурної спадщини 

Назва проекту: Капітальний ремонт покрівлі та стелі будівлі школи 

(Петрівська дитяча музична школа), що знаходиться за 

адресою: вул. Ілліча, 38 смт Петрове Петрівського району 

Кіровоградської області 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток позашкільної освіти.  

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу району. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Петрівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10 тисяч осіб, у тому числі учнівської молоді – 4,5 тисячі осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Петрівської дитячої музичної школи 

- об’єкту нерухомої культурної спадщини району, та можуть 

призвести до  будівлі - культурної спадщини місцевого 

значення. 

Проблема обумовлена тим, що під дією зовнішніх природних 

чинників порушено цілісність дерев’яних конструкцій даху, що 

може стати причиною руйнування даху і стелі, а в подальшому 

і самої будівлі пам’ятки містобудування та архітектури 

місцевого значення "Середня школа".  

За таких умов неможливо забезпечувати навчальний процес у 

Петрівській дитячій музичній школі, підтримувати необхідний 

температурно-вологісний режим необхідний для збереження 

книжкового фонду центральної районної бібліотеки, що 

розміщується в цьому ж приміщенні. 

З метою збереження історико-культурної спадщини району та 

проведення комплексу заходів, спрямованих на усунення 

найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

Петрівської дитячої музичної школи, ліквідацію наслідків їх дії 

і відновлення пошкоджених елементів, у 2015 році  

виготовлено проектно-кошторисну документацію. За зведеним 

кошторисним розрахунком - 748,757 тис.грн. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини району - 

пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення 

"Середня школа"; 

забезпечення навчального процесу у Петрівській дитячій 

музичній школі; 

збільшення кількості учнів Петрівської дитячої музичної 

школи; 

покращення якості надання послуг; 

 популяризації культурного надбання району. 
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Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

- заміну конструктивних елементів даху та стелі 

Період здійснення: липня 2015 року – до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

200, 0 548,8 - 748,8 

Джерела фінансування: Районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Петрівська 

дитяча музична школа. 

Інше: В даний період ведуться переговори з потенційним інвестором 

 

Номер і назва завдання: 5. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні 

Назва проекту: Реконструкція Петрівського районного будинку культури», 

що знаходиться за адресою: вул. Ілліча, 45 смт Петрове 

Петрівського району Кіровоградської області 

Цілі проекту: Сприяння розвитку сфери культури в районі. 

Розвиток аматорського мистецтва.  

Формування позитивного іміджу району. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Петрівський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

24тисячі осіб мешканців Петрівського району 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Петрівського районного будинку 

культури, та можуть призвести до втрати будівлі – важливого 

об’єкту соціальної інфраструктури  району. 

Проблема обумовлена тим, що під дією зовнішніх природних 

чинників порушено цілісність дерев’яних конструкцій даху, що 

може стати причиною руйнування даху і стелі, а в подальшому 

і самої будівлі.  

За таких умов неможливо забезпечувати заняття аматорських 

колективів та проведення культурно-масових заходів. 

З метою проведення комплексу заходів, спрямованих на 

усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на будівлю 

Петрівського районного будинку культури, ліквідацію 

наслідків їх дії і відновлення пошкоджених елементів, у  

2014 році  поновлено проектно-кошторисну документацію. За 

зведеним кошторисним розрахунком - 6,8 млн..грн. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

занять аматорських колективів 

забезпечення якісного проведення культурно-масових заходів; 

збільшення кількості учасників художньої самодіяльності; 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання району. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

 - заміну конструктивних елементів даху та стелі 

Період здійснення: 2017 рік 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- - 6 800,0 6 800,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет, Районний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Петрівський 

районний будинок культури 

Інше:  

 

Номер і назва завдання 

 

 

2. Забезпечення стабільного розвитку туристично-

рекреаційного комплексу 11)сприяння залученню інвестицій 

для комплексного розвитку рекреаційної сфери регіону; 

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та 

найцінніших природних територій 

Назва проекту: 

 

Облагородження цілющого джерела «Георгіївська криниця» 

на території Піщанобрідської сільської ради, яке 

знаходиться біля пам’ятки природи  Червоні скелі 

Цілі проекту: 

 

Розвиток туристичної інфраструктури району, стимулювання та 

підтримка розвитку природо-ландшафтного та гідрологічного  

об’єктів, включення їх до туристичних маршрутів 

Територія , на яку 

проект матиме вплив 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

5-8 тис. чол. 

Стислий опис проекту Паломництво до освяченого джерела з цілющою водою, 

легенди про яку передаються з покоління в покоління. Біля 50 

років води з невідомих причин у криниці не було і лише у 2013 

році вода знову з`явилася. Джерело освячено 06 травня на свято 

Георгія. 

Очікувані результати: Покращення інфраструктури території, створення нових 

робочих місць, популяризація і розвиток туристичного 

потенціалу, розвиток паломництва 

Ключові заходи 

проекту 

Проведення гідрохімічної експертизи води; 

Виділення земельної ділянки та оформлення землевпорядної 

документації. 

Будівництво під’їзної дороги з твердим покриттям (3 км); 

Облаштування паркування для автомобілів, трьох 

відпочинкових зон з двома альтанками, встановлення баків для 

сміття, облаштування зручного підходу до джерела – 

спорудження східців з поручнями 

Період здійснення 2015-2020 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

10,0 175,0  180,0 180,0 365,0 

Джерела фінансування Приватні інвестори, благодійні внески, районний бюджет, 

бюджет с. Піщаний брід 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Піщанобрідська сільська рада, Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, відділ Держземагенства в 

Добровеличківському районі, Кіровоградська обласна 

санітарно-епідеміологічна станція 

Інше: - 

 



482 
План  реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року 

 

Номер і назва завдання: Забезпечення стабільного розвитку туристично -рекреаційного 

комплексу в районі, розвиток "зеленого" туризму. 

Назва проекту: Музей під відкритим небом "Гайдамацька січ". 

Цілі проекту: Розвиток "зеленого" туризму в районі. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

с. Цибулеве, Знам’янського району, Кіровоградської області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

25 тис. осіб, в тому числі, учні, молодь.  

Стислий опис проекту: Вивчення історії гайдамацького руху на Знам’янщині та 

поселень Черняхівської та Скіфської доби, розвиток "зеленого" 

туризму в районі. 

Очікувані результати: У результуті реалізації проекту буде створено умови для: 

розвитку "зеленого" туризму в районі та формування 

позитивного туристичного іміджу регіону залучення більшої 

кількості туристів, покращення надання туристичних послуг; 

висвітлення історії козацького руху, Черняхівської та Скіфської 

доби на території району.  

Ключові заходи проекту: У рамках реалізації проекту передбачено: провести поточний 

ремонт приміщень; будівництво санітарної кімнати; 

облаштування стоянки автотранспорту, придбання меблів для 

кімнати відпочинку та санітарної кімнати. 

Період здійснення: з січня 2016 року – до грудня 2017 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 - 50,0  50,0   100,0  

Джерела фінансування: місцевий бюджет, приватне партнерство, бізнес.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Господар "зеленої" садиби Вознюк В.А., відділ культури і 

туризму Знаямнської райдержадміністарції, приватні підприємці 

району та меценати. 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріорітет: 6.Диверсифікація джерел 

енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в 

області та розвиток "зеленої економіки" 

Завдання: 7) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів 

шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних 

та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, 

модернізація виробничих потужностей, запровадження енерго-

ефективних технологій. 

Назва проекту: Встановлення електроопалення у приміщенні музею історії 

району  по вул. Радянська, 15 у смт Новгородка, 

Кіровоградської області  

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини 

Розвиток музейної справи у районі 

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону  

забезпечення належного зберігання Музейного фонду та 
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дотримання постійного температурно-вологісного режиму в 

приміщенні музею історії району 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Новгородківський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: Музей історії Новгородківського району – це частина духовної 

скарбниці нашого народу. Протягом багатьох років приміщення 

закладу не опалюється. Для збереження та експонування 

фондового зібрання музею, що налічує близько 2 тис. 

експонатів місцевого значення та бібліотечного фонду  16,5 

тис. екземплярів необхідно підтримувати температурно-

вологісний режим. З метою збереження історико-культурної 

спадщини регіону, проведення комплексу заходів, спрямованих 

на реконструкцію опалювальної системи та впровадження 

енергозберігаючого електроопалення в приміщенні музею 

історії району у 2013 році виготовлено проектно-кошторисну 

документацію 

Очікувані результати: Дотримання постійного температурно-вологісного режиму 

приміщення закладу, в якому розміщені музей історії району й 

районна бібліотека для дітей забезпечить належне  зберігання 

музейного та бібліотечного фондів, а також належного 

функціонування закладів. Завдяки тому, що приміщення буде 

опалюватись – підвищиться потенціал закладу, збільшиться 

кількість потенційних відвідувачів музею та бібліотеки, в тому 

числі дітей та молоді, збільшення кількості проведених 

виставок та культурно-мистецьких заходів  

Ключові заходи 

проекту: 

- 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом: 

- 150,0 120,0 270,0 

Джерела фінансування:  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Інше:  

 

Номер і назва 

завдання: 

19. Пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної 

інженерної інфраструктури  

Назва проекту: Створення інфраструктури біля пам’ятки історії «Могила 

борця за волю України отамана Чорного Ворона (Миколи 

Скляра) і трьохсот його козаків 

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток туризму та формування позитивного іміджу регіону. 

Створення інфраструктури біля пам’ятки для забезпечення 

належних умов перебування туристів, покращення умов їх 

відпочинку. 

Реалізація положень Закону України № 314-VIII «Про правовий 

статус і пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті».  
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Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Україна. Кіровоградська область. Село Розумівка 

Олександрівського району. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

12 тисяч осіб на рік, у тому числі учнівської та студентської 

молоді – 6 тисяч осіб. 

Стислий опис проекту:  Пам’ятка історії «Могила борця за волю України отамана 

Чорного Ворона (Миколи Скляра) і трьохсот його козаків» 

являє собою місце, де поховані українські козаки, які у жовтні 

1920 року полягли смертю хоробрих у боротьбі за незалежність 

України в нерівному бою з більшовицькою Першою кінною 

армією. Чорний Ворон послужив одним з прообразів роману 

Василя Шкляра «Чорний Ворон» («Залишенець»). На цьому 

місці, що розташоване у мальовничому дубовому лісі поблизу 

села Розумівка встановлено пам’ятний знак, влаштоване місце  

для відпочинку (колодязь, столи, лави). Щороку пам’ятне місце 

відвідує кілька сотень туристів з усіх регіонів України. До 

пам’ятки є ґрунтова дорога. Біля пам’ятки відсутні автостоянка, 

точки з продажу сувенірів та точки громадського харчування. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту нерухомої культурної спадщини області - 

«Могила борця за волю України отамана Чорного Ворона 

(Миколи Скляра) і трьохсот його козаків»; 

залучення більшої кількості туристів (до 12 тис. осіб. на рік); 

покращення якості надання послуг; 

 популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

облаштування біля пам’ятки стоянки для автотранспорту;  

облаштування точок з продажу сувенірів та громадського 

харчування; 

встановлення критого майданчику для експонування 

ужиткового матеріалу;  

облаштування альтанки для туристів; 

випуск буклетів для популяризації об’єкту.            

Період здійснення:  

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

 - 2000,00  3000,00  5000,00  

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, кошти інвесторів,  громадських організацій, 

міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Департамент культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації департамент інфраструктури та 

промисловості облдержадміністрації (фінансування, 

реалізація), відділ культури Олександрівської 

райдержадміністрації, Розумівська сільська рада, 

Олександрівський районний краєзнавчий музей (партнерство).  

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

Стратегічний пріоритет 3. Збереження культурної спадщини. 

Завдання 3) проведення реставрації пам’яток  культурної 

спадщини та її популяризація 

Назва проекту: Ремонтно-реставраційні роботи нововиявленої пам’ятки 

історії – пам’ятний знак розстріляним партизанам 
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(Єврейське кладовище), що знаходиться на території 

Ульяновської міської ради Ульяновського району 

Кіровоградської області  

Цілі проекту: Збереження історико-культурної спадщини.  

Розвиток туризму в місті. 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

м. Ульяновка Ульяновського району Кіровоградської області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

21 тисяча осіб 

Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан пам’ятного знаку культурної спадщини 

району.  

Проблема обумовлена тим, що неналежно зберігається 

пам’ятка культурної спадщини, відсутній належного 

дорожнього покриття, відсутність вказівного знака, неналежна 

огорожа. 

Вартість ремонтно-реставраційних робіт складає  635 тис.грн. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження пам’ятки культурної спадщини 

включення до мережі туристичних об’єктів 

збереження вшанування пам’яті жертв про Другу світову війну 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

реставраційні роботи пам’ятного знака    

організувати водовідведення та установлення дорожнього 

покриття та пішохідних доріжок,  

 встановлення огорожі в межах охоронної зони 

Період здійснення: 2015-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

100,0 250,0 285,0 635,0 

Джерела фінансування: Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти інвесторів тощо 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації, Ульяновський районний історичний 

музей 

Інше: - 

 

Номер і назва завдання:  

Назва проекту: Капітальний ремонт та встановлення опалення 

Докучаєвського сільського Будинку культури, потужністю 

450місць 

Цілі проекту: Збереження культурно - мистецького потенціалу регіону. 

Розвиток бібліотечної  справи в районі.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1400 осіб 
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Стислий опис проекту: В останні роки виникло ряд факторів, які негативно впливають 

на технічний стан будівлі Докучаєвського сільського Будинку 

культури -  можуть призвести до  втрати даного приміщення. 

Проблема обумовлена тим, що будівля сільського будинку 

культури розташована в центральній частині села, протікання 

криші  призводить до руйнації фундаментів і стін І та ІІ 

поверхів.   

За таких умов неможливо забезпечувати температурно-

вологісний режим, який необхідно підтримувати для 

збереження музичних інструментів, костюмів.   

З метою збереження даного приміщення  у 2013 році  

виготовлено проектно-кошторисну документацію. Вартість 

ремонтних  робіт складає   тис.грн. 

Очікувані результати: У результаті реалізації проекту буде створено умови для: 

збереження об’єкту сільського Будинку культури; 

збільшення кількості проведених  культурно-мистецьких 

заходів у приміщенні Докучаєвського сільського Будинку 

культури (до  100 заходів ); 

залучення більшої кількості відвідувачів та учасників заходів 

(до 5115 осіб. на рік); 

покращення якості надання послуг; 

популяризації культурного надбання регіону. 

Ключові заходи 

проекту: 

У рамках реалізації проекту передбачено: 

усунення причин затоплення будівлі дощовими водами,   

улаштування відмостки,    благоустрій та озеленення території; 

підвищення експлуатаційних характеристик будівлі: 

підсилення стін тяжами, улаштування  підпірних 

залізобетонних стін, облицювання  фундаментів; 

відновлення пошкоджених елементів будівлі -   ремонт фасадів 

із заміною віконних блоків, ремонт фойє, службових 

приміщень І поверху; 

покращення умов функціонування клубного закладу: 

капітальний ремонт системи опалення, улаштування системи 

вентиляції приміщень; 

підвищення рівня протипожежного захисту та охорони:  

влаштування внутрішніх та зовнішніх технічних засобів 

охорони, автоматичної систем пожежної сигналізації. 

Період здійснення: з березня 2016 року – до грудня 2016 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 1490,0 - 1490,0 

Джерела фінансування: Державний бюджет,  місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Докучаєвська сільська рада , відділ культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації. 

Інше: - 
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Номер і назва завдання Стратегічний пріоритет: 7. Створення умов для розв’язання 

нагальних проблем переселенців. 

Завдання : 6) Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення 

житлом осіб, які тимчасово переміщені в область, шляхом 

проведення реконструкцій і капітальних ремонтів вільних 

приміщень, будівництва житлових будинків, придбання і 

оренди житла за рахунок різних джерел фінансування. 

Назва проекту: Допомога сім’ям – переселенцям  з  житлом 

Цілі проекту: Забезпечення  сімей-переселенців сучасним  житлом 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Село  Григорівка, Світловодського  району, Кіровоградської 

області. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 сімей-переселенців  отримають  сучасні  квартири 

Стислий опис проекту На  території  Григорівської  сільської  ради  є двоповерхове  

приміщення гуртожитку, яке на  даний  час  потребує  

капітального  ремонту, Відремонтувавши  його, громада буде  

мати  можливість  надати квартири  у  користування  сім’ям-

переселенців  з  Донбасу, які потребують  житла 

Очікувані результати: Надано сучасне житло  для  заселення  сімей-переселенців з 

окупованих  територій  Донбасу.   

Розроблено і впроваджено плани дій, спрямованих на 

підвищення якості життя у селі. 

Ключові заходи 

проекту: 

Створення  належних  умов  для  проживання сімей-

переселенців  у  гуртожитку  села  Григорівка: 

організація  заходів щодо ремонту квартир; 

підготовка  заселення  сімей  у відремонтовані  квартири. 

Період здійснення: 2016-2017 роки 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2015 2016 2017 Разом 

- 500 500 1000 

Джерела фінансування Державний бюджет, місцеві  бюджети, бізнес, міжнародний  

донор, громада. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Григорівська  сільська  рада,  громадська  організація  "Моє  

село-1". 

Інше  

 

Номер і назва завдання: Стратегічний пріоритет: 7. Створення умов для розв’язання 

нагальних проблем переселенців. 

Завдання : 6) Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення 

житлом осіб, які тимчасово переміщені в область, шляхом 

проведення реконструкцій і капітальних ремонтів вільних 

приміщень, будівництва житлових будинків, придбання і оренди 

житла за рахунок різних джерел фінансування. 

Назва проекту: Реконструкція будівлі стаціонарного відділення 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Компаніївського району 

Кіровоградської області 
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Цілі проекту: Стабілізація життя населення, в тому числі вимушених 

переселенців серед приймаючого населення. 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Кіровоградська обл., Компаніївський район., смт Компаніївка  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

30 осіб 

Стислий опис проекту: Проект передбачає облаштування спальних кімнат, пральної, 

харчоблоку, туалетних та душових кімнат, заміна покрівлі, 

огорожі стаціонарного відділення тери торіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Компаніївського району Кіровоградської області 

Очікувані результати: Проведено ремонт та модернізацію стаціонарного відділення 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Компаніївського району Кіровоградської 

області  

Ключові заходи проекту: Замовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію будівлі стаціонарного відділення 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Компаніївського району Кіровоградської 

області 

Період здійснення: З липня  2016 року – до  вересня  2017 року: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2015 2016 2017 Разом 

- 900,0 900,0 1800,0 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені 

чинним законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Компаніївська районна державна адміністрація, територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Компаніївського району, міжнародні донори 

Інше:           
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Перелік скорочень  

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації 

Стратегії - 2020 

2 

2. Структура інтеграційних цілей, стратегічних напрямів та 

пріоритетів Стратегії розвитку Кіровоградської області на період 

до 2020 року 

6 

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії  
 

8 

3.1. Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання 

економічного потенціалу області 

8 

Стан і проблеми 8 

Структура  Програми 10 

Напрям 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області  

13 

Напрям 1.B. Зростання конкурентоспроможності аграрного 

сектору 

14 

Напрям 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної 

інфраструктури 

15 

Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей 

міст  у подальшому розвитку області 

15 

Часові рамки і засоби реалізації 16 

Очікувані результати та показники 17 

Орієнтовний фінансовий план 18 

Припущення та ризики 21 

Рекомендації 22 

3.2. Програма 2.  Територіальна соціально-економічна інтеграція 

і просторовий розвиток 

23 

Стан і проблеми 23 

Структура Програми 24 

Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 29 

Напрям 2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи 

постіндустріального поступу 

29 

Напрям 2.C. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого 

середовища для людини незалежно від місця її проживання 

30 

Часові рамки і засоби реалізації 30 

Очікувані результати та показники 31 

Орієнтовний фінансовий план 32 

Припущення та ризики 36 

Рекомендації 37 

3.3. Програма 3.  Запровадження сучасних моделей та успішних 

практик управління та формування інфраструктури 

38 

Стан і проблеми 38 

Структура Програми 38 
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Напрям 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління 38 

Часові рамки і засоби реалізації 39 

Очікувані результати та показники 40 

Орієнтовний фінансовий план 41 

Припущення та ризики 41 

Рекомендації 43 

4. Основні суб’єкти реалізації Стратегії - 2020 44 

5. Каталог проектів 45 

5.1. Проекти програми "1: Підвищення рівня ефективності 

використання економічного потенціалу області" 

45 

Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області"  

45 

Проекти напряму "1.B. Зростання конкурентоспроможності 

аграрного сектору" 

71 

Проекти напряму  1.С. Розвиток сільських територій та розбудова 

соціальної інфраструктури 

88 

Проекти напряму 1.D. Підвищення ролі та функціональних 

можливостей міст  у подальшому розвитку області 

166 

5.2. Проекти програми "2: Територіальна соціально-економічна 

інтеграція і просторовий розвиток" 

171 

Проекти напряму "2.А. Розвиток транспортно-транзитного 

потенціалу" 

171 

Проекти напряму "2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як 

основи постіндустріального поступу" 

173 

Проекти напряму "2.C. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання" 

193 

   5.3. Проекти програми "3. Запровадження сучасних моделей та 

успішних практик управління та формування інфраструктури" 

253 

Проекти напряму "3.А. Вдосконалення системи регіонального 

управління" 

253 

6. Перелік проектів, які були розглянуті під час формування 

Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровграсдької 

області на період до 2020 року у 2015-2017 роках 

263 

6.1. Проекти програми "1: Підвищення рівня ефективності 

використання економічного потенціалу області" 

263 

Проекти напряму "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного 

виробничого сектору області"  

263 

Проекти напряму "1.B. Зростання конкурентоспроможності 

аграрного сектору" 

292 

Проекти напряму  1.С. Розвиток сільських територій та розбудова 

соціальної інфраструктури 

301 

Проекти напряму 1.D. Підвищення ролі та функціональних 

можливостей міст  у подальшому розвитку області 

328 
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6.2. Проекти програми "2. Територіальна соціально-економічна 

інтеграція і просторовий розвиток" 

334 

Проекти напряму "2.А. Розвиток транспортно-транзитного 

потенціалу" 

334 

Проекти напряму "2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як 

основи постіндустріального поступу" 

345 

Проекти напряму "2.C. Забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання" 
 

352 

Зміст 489 
 

 


