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1. ВСТУП 

 У  грудні  2016  року в ході активного впровадження процесу  

децентралізації  в Україні та волевиявлення зацікавлених громад країни на 

добровільних засадах було створено  Воскресенську об’єднану територіальну 

громаду - Воскресенська  ОТГ,  до  складу  якої  увійшли  Воскресенська селищна 

рада смт Воскресенськ та селище Горохівка), Калинівська сільська  ради (с. 

Калинівка) та  Пересадівська (с. Пересадівка) сільська  ради.  

 На І сесії 8  скликання, яка відбулася  04.01.2017  року  було  прийнято  

рішення  про створення  Воскресенської селищної ради що відповідає Закону  

України  «Про  добровільне об’єднання територіальних громад». 

 У 2020 році реформа  децентралізації завершилась проведенням чергових 

місцевих виборів на новій територіальній основі громад, які відбулися 25 жовтня  

2020 року де обиралися голови та депутати місцевих рад у новому складі  

Воскресенської ТГ.  

Таким чином, на  І  сесії  8  скликання, яка відбулася  08.12.2020  року  було  

прийнято  рішення  про початок процедури реорганізації Михайло-Ларинської та 

Грейгівської сільських рад у складі Воскресенської селищної ради (територіальної 

громади). 

 В оновлений склад Воскресенської ТГ увійшли:   

1. смт  Воскресенське,   

2. село Пересадівка,   

3. село Калинівка,  

4. селище  Горохівка,  

5. село Михайло-Ларине,  

6. село Степове,  

7. село Червоне,  

8. село Водокачка,   

9. селище Грейгове  

з  адміністративним  центром  у  смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області. 

       План соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради на 

2021-2025 роки розроблено фінансовим відділом, відділом ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради спільно з 

іншими структурними підрозділами, керівниками підприємств, установ та 

організацій відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням 

пропозицій постійних депутатських комісій Воскресенської селищної ради. 

       План розроблений на підставі законів України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм 
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економічного і соціального розвитку України»; постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проєкту державного бюджету»  (зі змінами і доповненнями); розпорядження КМУ 

від 15.04.2021 №480-р «Про затвердження перспективного плану формування 

територіальних громад Миколаївської області» та Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та  програмних 

документів соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад» 

і рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  щодо типової структури плану та показників 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради;  

 План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального 

розвитку Воскресенської територіальної громади на 2021-2025 роки, спрямовані 

на розвиток сіл та селищ з метою створення сприятливих умов для повноцінного 

функціонування громади. 

Основною метою Плану соціально-економічного розвитку на 2021-

2025роки є зростання добробуту, підвищення рівня життя і соціального захисту 

населення Воскресенської територіальної громади за рахунок забезпечення 

позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. 

2. Аналітична частина 

2.1. Географічне розташування 

 Воскресенська ТГ розташована в 10 км зоні від обласного центру 

Миколаївської області - м. Миколаїв, по дорозі регіонального значення Миколаїв 

– Новий Буг – Дніпро. До найближчої залізничної станції Горохівка на лінії 

Миколаїв – Сортувальний – Долинська - 3 км де знаходиться однойменне селище 

Горохівка. В цьому напрямку на відстані 28 км знаходиться інша проміжна 

залізнична станція Грейгове, яка знаходиться на території селища Грейгове. 

 Воскресенською ТГ простягається річка Інгул, з обох берегів якої 

знаходяться: праворуч від річки - село Пересадівка, а ліворуч смт Воскресенське, 

с. Калинівка та с. Михайло-Ларине. 

Територія громади межує:  

- на  півночі  –  з  Інгульською ТГ Баштанського  району;  

- на  сході   -  Первомайською ТГ Миколаївського району;  

- на заході – Мішково-Погорілівською ТГ Миколаївського району;  
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- на  півдні  з  Шевченківською ТГ та Мішково-Погорілівською ТГ 

Миколаївського району.  

 
2.2. Земельні ресурси 

Земе льні ресу рси частина земельного фонду, яка може бути використана 

у народному господарстві. Сукупний природний ресурс поверхні суші основний 

засіб виробництва в сільському господарстві. 

Загальна  площа земельних ресурсів громади складає  -  32918,396 га.   

Площа  населених  пунктів  становить 1971,856 га. 

 Земельний  фонд  Воскресенської  ТГ  становить  32918,396 га,  з  яких 

28 828,275 га займають сільськогосподарські землі, а саме:   

- 958, 288 га – багаторічні;   

- 25 231 ,463 га – рілля;   

- 2638,523 га – землі пасовищ та сіножатей. 

До загальної площі також входять інші категорії земель: 

- 48,74 га – землі водного фонду; 

- 1 810,763 га – забудова; 

- 456,8 га – ліси; 

- 1773, 818 га – інші.   

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2.3. Транспортна інфраструктура 

 Територією громади проходить автомобільна дорога державного значення    

Н-11  Дніпро  –  Миколаїв,  яка  з’єднує  південь  і  північ  країни  і  є  важливою 

магістраллю  для  вантажного  транспорту,  який прямує до морських портів у 

місті Миколаїв та м. Одеса.  

 У 2020 році проведено капітальний ремонт частини траси, яка пролягає по 

території громади. Сьогодні ми маємо сучасну асфальтовану дорогу, що створює 

комфортні умови для транспортної інфраструктури та руху приміських 

маршрутних таксі, які обслуговують населення громади. 

Транспорт представлений приміським маршрутним таксі:  

- №101 «Миколаїв (АВ)– Воскресенське»,   

- №107  «Миколаїв–Воскресенське",  

- №109 «Миколаїв – Калинівка»,   

- №127 «Миколаїв – Пересадівка», 

- №104 «Миколаїв – Грейгове» 

 Графік  курсування  маршрутів здійснюється з  6:00  до  20:30,  з  інтервалом  

10-20  хв.  

 Дорожня  мережа курсування маршрутного транспорту складається  з  

твердого  асфальтного  покриття.  Велика частина доріг в поганому стані і 

потребує капітального ремонту.   
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 Протяжність  місцевих  автомобільних  доріг  загального  користування  на 

території  Воскресенської  селищної  ради  –  136,9  км,  з  них  115,9  км  (84,04%) 

встановлено вуличне освітлення. За 2020 рік зовнішнім освітленням було спожито 

319,499 тис. кВт/год.  

2.4. Житлово-комунальна інфраструктура 

 На території громади діють два житлово-комунальних підприємства: 

- Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних послуг,  

- ЖКП «Калина» 

 Основу житлового  фонду  складає приватний  сектор.  Загальна кількість 

дворів - 5603. Всі населені пункти, які входять до територіальної громади  

електрифіковані,  газифіковані,  є  централізоване  водопостачання (кількість 

абонентів – 3152 (56,25% від загальної кількості дворів, довжина мереж – 168,8 

км).   

 Вода  в  мережу  подається  з  21  артезіанської  свердловини. На  17 

свердловинах встановлені башти Рожновського. Водопровідна мережа 

складається з труб  виготовлених з азбоцементу (15%), сталі (45%), чавуну (10%) 

та пластику (30%) та є дуже  застарілою.   

 В двох населених пунктах Воскресенської селищної ради - с. Михайло-

Ларине та с-ще Грейгове прокладено водовідведення. Загальна протяжність 

каналізаційної мережі складає 3,8 км. 

2.5. Демографічна характеристика 

Населення громади станом на 01.01.2021 року становить 15 815 мешканців, з них: 

-  чоловіків – 7665 осіб,  жінок – 8150 осіб. 

Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, білоруси. 

Демографічна характеристика Воскресенської ТГ  

Категорія населення Кількість (осіб/сімей) в ТГ 

разом 

чол./жін. 

Загальна кількість населення 15815 

7665 8150 

З них діти віком від 0 до 3-х 

років 

371 

194 177 

З них діти віком від 4 до 17  років 2485 

1254 1231 

З них молодь від 18 до 35 років 3439 

1646 1793 

З них від 36 до 60 років 5625 
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Статистика соціальних груп 

 

 

 

 

Кількість народжених та померлих за останні роки 

Показник 2018 2019 2020 

Народжуваність 35 26 28 

Смертність 243 233 163 

Природний приріст -179 -185 -106 

Приїхали 339 266 235 

Виїхали 180 163 146 

Сальдо міграції 159 103 93 

 

2.6. Зайнятість населення  

2665 2960 

З них від 61 років 3895 

1876 2019 

Діти дошкільного віку 858 

Діти шкільного віку 1952 

Одинокі громадяни 185 

56 129 

Пенсіонери 3941 

1734 2207 

Загальна кількість сімей 3373 

Повні сім’ї 2287 

Неповні сім’ї 980 

З них мати-одиначка 358 

З них батько-одинак 8 

Категорія Загальна кількість 

осіб 

Учасники бойових дій АТО/ООС 161 

ВПО (внутрішньо переміщені осіби) 20 

Багатодітні сім’ї 194 

СЖО 5 

Неповні сім’ї 953 

Діти, які постраждали від ЧАЕС 6 

Діти з інвалідністю 74 

Дорослі з інвалідністю 680 

Діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування 40 

Воїни інтернаціоналісти  42 

Учасники ВВВ 356 

Діти війни 618 
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 Трудові  ресурси  ТГ  складають 9064 особи,  що  становить  57,31%  від 

чисельності населення. Доволі  значну  частку  населення  становлять 

непрацездатні особи.  

 Кількість населення зайнята у всіх сферах економічної діяльності (штатні 

працівники) – 3039 (19,21%). З них: 

 у сільському господарстві – 1484 

 промисловість – 509 

 в освіті – 369 

 у торгівлі і громадському харчуванні – 315 

 у транспорті – 182 

 в охороні здоров’я – 97 

 у державному управлінні – 60 

 інші –23 

Найбільша частка працюючих зайнята в наступних галузях: сільське господарство 

– 48%, промисловість – 16,74%, освіта – 12,14%. 

 

2.7. Економічна діяльність та зайнятість населення 

 Бюджет громади поповнюють зареєстровані на території громади 207 

юридичних осіб (відокремлені підрозділи) та 190 фізичних осіб-підприємців. 

 Основним напрямком господарської діяльності є агропромисловий  сектор, 

переважає виробництво зернових, технічних та овочевих культур.  

 Економічну  діяльність  на  території  громади  здійснюють  аграрні  та 

промислові  підприємства.  Промислову  та  аграрну  групу  представляють  такі 

підприємства: ТОВ "РОДІНААГРО", ТОВ «Пересадівка Агро 2015», ТОВ 

«Украагро Траст», ТОВ «Агро Ютас», ПП ВТФ «Лагуна», СГПП «Техмет-ЮГ», 

ТОВ «Агро-Діло», ТОВ «МЛАС», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ», ТОВ «Юг-Агропродукт», 

ТОВ «Миколаївзернопродукт-Грейгове», ТОВ ШБ Альтком, ТОВ 

"Сайлайтенерджи", ТОВ «ВІТА СОЛАР», ТОВ «Укрсоя» та 65 фермерських 

господарств. 

 На  території  громади  працює 84 приватних підприємства,  у  яких  

основними видами діяльності є торгівля промисловими та продовольчими 

товарами. 

Фінансовий стан. Доходи 

Показник, тис. грн. 2020 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 10253,966 

Акциз 995,973 

Єдиний податок 5352,967 
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Відділ ЦНАП – центр надання адміністративних послуг надає 102 

адміністративні послуги.  

На території Воскресенській ТГ функціонують 3 відокремлені підрозділи:  

- відділ освіти, культури, молоді та спорту,  

- відділ фінансів, 

- відділ з питань соціального захисту населення. 

 

2.8. Мережа  закладів  охорони  здоров’я 

 На території Воскресенської  ТГ функціонує п’ять амбулаторій  загальної  

практики  сімейної  медицини (АЗПСМ) в смт Воскресенське, с. Пересадівка, с. 

Калинівка, с. Михайло-Ларине, с-ще Грейгове. У с. Водокачка, с. Червоне 

розташовано пункти здоров’я. 

 Загалом  станом  на  01.01.2021  р. сімейними лікарями  укладено  12543  

договори  на  медичне обслуговування з мешканцями громади. Три амбулаторії 

населених пунктів – с. Пересадівка, с. Калинівка, смт Воскресенське - оснащені 

стоматологічними кабінетами, в яких надають послуги 4 лікаря стоматолога. 

 Всі медичні заклади оснащені індивідуальними котельними. У 2019 році 

котельні були переведенні на альтернативне опалення (пелети). Будівлі  

амбулаторій  потребують  впровадження  енергоефективних  та 

енергозберігаючих  заходів:  реконструкцій  систем  опалення, утеплення фасадів. 

 Одним  із  пріоритетних  напрямків,  є  наближення  та  покращення  якості 

медичної  допомоги  населенню  шляхом  реорганізації  та  удосконалення  

Оплата за землю 3521,342 

Податок на нерухоме майно 410,531 

Податок на прибуток підприємств   6,568 

Доходи від оренди комунального майна 44,861 

Доходи від продажу землі і нерухомого майна 36,554 

Інші доходи 890,926 

Доходи від податків і зборів – всього  21513,688 

Освітня субвенція 23022,800 

Медична субвенція 2000,600 

Базова дотація 14165,200 

Субвенція соціально-економічного розвитку 1346,267 

Інфраструктурна субвенція (для ТГ) 0 

Інші доходи  3356,996 

Субвенції, дотації та інші доходи – всього  43891,863 

ДОХОДИ – ВСЬОГО 65405,551 



                             План соціально-економічного розвитку Воскресенської ТГ/2021-2025 

 

                                                                                                                                                      11 
 

надання первинної медичної допомоги через модернізацію та оптимізацію мережі.  

 Всі жителі  сіл  та  селищ  мають  доступ  до  лікувальних  закладів.   

 АЗПСМ громади  забезпечені  лікарями,  телефонізовані,  мають  

комп’ютери,  доступ  до інтернету. 

 

 

 2 станції швидкої допомоги працюють у смт Воскресенське, с. Пересадівка, 

5 аптек надають свої послуги в різних населених пунктах. 

2.9. Аналіз стану розвитку освіти, культури 

 На території Воскресенської територіальної громади функціонує: 

- 8 дошкільних навчальних закладів, які відвідують 399 дітей відповідного 

віку; 

- 7 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 1522 здобувача 

освіти, де працює  164  вчителя та 112  технічних  працівників.  

Загалом отриманням шкільною освітою в громаді охоплені 100% дітей. 

 

Назва закладу Рік будівництва 

або 

капітального 

ремонту 

Проєктна 

місткість 

кількості дітей 

/ учнів 

Кількість 

дітей / 

учнів 

Кількість 

виховател

ів/ 

вчителів 

Пересадівський ДНЗ 

«Колосок» 

Побудова 1975 

 

73 103 7 

Калинівський ДНЗ 1970 56 91 5 

Назва закладу Рік будівництва 

або капітального 

ремонту 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вул. Чайки, 11, 

с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

1977 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вул. Соборна, 

20, с. Калинівка Миколаївського р-ну Миколаївської обл. 

1977 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вул. Соборна, 

92, смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської 

області 

1960 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вул. Шкільна, 

29, с. Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської 

області 

2012 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Грейгове 

вул. Шевченко , 42 Миколаївського району Миколаївської області  

1976  

Пункт здоров’я  (ФАП) 

с. Водокачка вул. Лобанова, 36 Миколаївського району 

Миколаївської області 

1976 

Пункт здоров’я  (ФАП) 

с. Червоне вул. Миколи Вінграновського, 30  Миколаївського 

району Миколаївської області 

1955 
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«Сонечко» 

Воскресенський ДНЗ 

«Сонечко» 

1985 

 

77 101 5 

Горохівський ДНЗ 

«Вишенька» 

1970 24 30 3 

Михайло-Ларинський ДНЗ 

«Джерельце» 

Ремонт 2010р 97 35 7 

Грейгівський ДНЗ 

«Веселка» 

1976 98 61 4 

Степівський ДНЗ «Ягідка» 1956 16 1 6 

Червонянський ДНЗ 

«Зіронька 

1956 15 18 2 

Пересадівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеню 

1975 

 

640     347 32 

Калинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеню 

1988 

 

480 320 31 

Воскресенська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеню 

1970 560 382 37 

Михайло-Ларинська ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів 

1975 250 196 32 

Грейгівська ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 

1975  179 23 

Степівська гімназія 1977  31 7 

Червонянська гімназія 1976  51 12 

 

 На базі закладів освіти постійно працює 23 гуртки, які відвідують 368 дітей. 

В кожному населеному пункті обладнані дитячі майданчики. Загальна кількість 

дитячих майданчиків складає 18, з них 7 у ДНЗ. 

 Всі заклади освіти оснащені індивідуальними котельними, частина яких у 

2019 році завдяки плідній праці керівництва, депутатського корпусу, відділу 

освіти, культури, молоді та спорту, спеціалістів селищної ради та старостатів було 

переведено на альтернативні види опалення, а саме опалення пелетами, що значно 

зменшило фінансові затрати на опалення шкіл та садочків громади. 

 Враховуючи цей позитивний досвід було поставлено мету у подальшому 

перевести всі установи громади на альтернативне опалення. 

 Отже, як бачимо основними потребами  навчальних  закладів громади є 

проведення  заходів  по енергозбереженню  та  енергоефективності:  утеплення 

приміщень,  заміна  вікон, реконструкція систем опалення та проведення 

внутрішнього та зовнішнього ремонту будівель.  

 Для введення сучасних методів подання інформації та навчальних 

матеріалів на меті маємо оснастити сучасним обладнанням кабінети, спортивні 
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зали шкіл та садочків, облаштувати комп’ютеризацію усіх класів, які 

відповідають  вимогам НУШ. 

 Культурно-освітню роботу на території Воскресенської територіальної 

громади здійснюють 3 Будинки культури, один сільській клуб, 5 бібліотечних 

закладів, дитяча музична школа.  

 З  метою  організації  дозвілля  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  на 

території Воскресенської ТГ працює музична школа, яка має свої філії у інших 

селах громади та охоплює музичною освітою понад 113 дітей. Діти приймають 

активну участь у організації та проведені свят громади. 

 Робота закладів культури спрямована на залучення дітей у сфері розвитку 

культури. Метою роботи є збереження та розвиток української національної 

культури, висвітлення та активна участь у концертних програмах та конкурсах 

районного та обласного значення. Результатом цієї праці є розвиток дітей що 

підтверджено призовими місцями та відзнаками. Адже всі ці заходи позитивно 

впливають на національно-культурне відродження тому що кожен учасник 

відчуває себе частиною громади, частиною України. Кожен з них мріє щоб його 

громада, його країна була процвітаючою, стабільною як економічно так і 

культурно розвиненою.  

 Сяючи очі діток дають стимул дорослим у впровадження нових фестивалів, 

конкурсів один з яких «Громада очима дітей», запроваджену Воскресенським 

селищним головою, Дня громади та інше. 

 

 

 

 

 

2.10. Мережа спортивних об’єктів 

Об’єкт Рік побудови або 

капітального 

ремонту 

Площа, м2 Кількість 

місць 

Кількість 

працівникі

в 

Пересадівський будинок 

культури  

Побудова 1974 

Кап. ремонт 2018 

1241,8 193 9 

Воскресенський 

будинок культури 

Побудова 1982  

Кап. ремонт 2014 

1430,9 257 7 

Калинівська дитяча 

музична школа 

1965 293,20 - 13 

Грейгівський  будинок 

культури  

1971 1033,0 230 5 

Червонянський  

сільський клуб 

1955 121,7 50 1 

Об’єкт Рік побудови або Площа, м2 
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3. Стратегічне бачення розвитку Воскресенської територіальної громади 

 

 Важливим елементом Плану соціально-економічного розвитку 

Воскресенської  територіальної громади на 2021-2025рік являється SWOT-аналіз, 

який базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень і є одним з 

найбільш популярних аналітичних методів. 

 Він використовується у всіх областях стратегічного планування в якості 

основного інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є основою для 

виявлення і формування основних проблем та стратегічних питань. Цей аналіз 

заснований на поділі інформації про дану проблему на чотири групи, так звані, 

категорії факторів розвитку. Це сильні і слабкі сторони, можливості загрози. 

SWOT назва є абревіатурою похідним від перших букв англійських слів: 

 Сильні сторони (S – strengths) – аналіз внутрішніх можливостей, які 

єпритаманні громаді та належного від їх використання сприятимуть розвитку 

(потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший 

розвиток); 

 Слабкі сторони (W – weaknesses) – аналіз внутрішніх чинників, які 

єслабкою ланкою громади, якщо їх не усунули, вони будуть перешкоджати 

їїрозвитку (потрібно мінімізувати їх вплив); 

 Можливості (O – opportunities) – аналіз зовнішніх факторів, 

якібезпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які 

можнарозглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів, 

можутьвикористовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства; 

 Загрози (T – threats) – аналіз зовнішніх умов, які також безпосередньо 

незалежить від поведінки спільноти громади, але які можуть становити загрозу 

для її розвитку (щоб уникнути їх негативного впливу на розвиток). 

 SWOT – аналіз є оцінкою стартових можливостей перед розробкою 

практичних кроків по реалізації Плану громади. Заходи Плану соціально-

економічного розвитку Воскресенської ТГ фінансуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету Воскресенської селищної ради, субвенцій з державного, 

капітального 

ремонту 

Стадіон с. Пересадівка 1980 6000 

Міні-стадіон із штучним покриттям с. Калинівка  2019 800 

Міні-стадіон із штучним покриттям смт 

Воскресенське 

2013 800 

Міні-стадіон із штучним покриттям с. Пересадівка 2020 800 

Стадіон с. Грейгове 1975 15000 
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обласного бюджету, коштів підприємств та інвесторів та інших коштів, що не 

заборонені законодавством України. 

 У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Плану затверджуються рішенням сесії Воскресенської селищної ради за поданням 

селищного голови або відповідних постійних депутатських комісій. 

Фактори SWOT – аналізу 

Сильні сторони 

 

Слабкі сторони 

1.Вигідне географічне положення. 

2.Потужний сільськогосподарський 

комплекс в рослинницькій галузі. 

3.Розташування в безпосередній 

близькості до важливих транспортних 

артерій, 

4.Наявність двох ж / д станцій, 

5.Наявність енергоресурсів для 

виробничої діяльності (електрика, газ), 

6.Наявність територій для організації 

індустріальних парків, 

7.Наявність трудових ресурсів, 

8.Розвинена мережа освітніх та 

медичних закладів (дитячі садки, школи, 

амбулаторії)  

9.Наявність біологічного та 

ландшафтного різноманіття. 

10.Наявність водного фонду (річка 

Інгул) 

11.Наявність ресурсів для туризму. 

1. Зношеність інфраструктури 

комунальних закладів. 

2. Низький рівень розвитку 

промисловості. 

3. Погане забезпечення водою. 

4. Недостатній контроль за 

екологією. 

5. Низький рівень надання 

побутових послуг; 

6. Недостатньо розвинена мережа 

місць відпочинку та активного 

дозвілля; 

7. Низька якість дорожнього 

покриття комунальних доріг; 

8.Погані під’їзди до основних 

транспортних артерій. 

9. Складність отримання дозвільних 

документів для бізнесу 

(недосконалість чинного 

законодавства) 

10. Політична нестабільність в 

громаді 

Можливості 

(Зовнішні фактори) 

Загрози 

(Зовнішні фактори) 

1. Наявність міжнародної технічної 

допомоги - грантів; 

2. Зростання світового попиту на 

продовольство; 

3. Покращення бізнес-клімату в Україні; 

4. Прискорення процесів євроінтеграції; 

5. Збільшення високотехнологічних 

сільськогосподарських та переробних 

підприємств;  

6.Розвиток промисловості 

1. Продовження або замороження 

військового конфлікту на сході 

України. 

2. Невизначеність щодо пандемії 

корона вірусу. 

3. Зростання міграції 

кваліфікованих кадрів; 

4. Високій податковий тиск на 

бізнес; 

5. Зростання цін на енергоносії; 
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7. Розвиток внутрішнього туризму. 6. Виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

 

4. Цілі та пріоритети розвитку Воскресенської територіальної громади. 

Головною метою Плану є виконання наступних робіт: 

 поступове асфальтування доріг, їх реконструкція та капітальний ремонт; 

 будівництво дитячих та спортивних майданчиків; 

 придбання основних засобів для установ та організацій, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету; 

 ремонт та реконструкція приміщень установ та організацій, що 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету; 

 створення паркових зон, озеленення населених пунктів; 

 забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних 

життєвих обставин; 

 поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї 

та її соціальної підтримки,популяризації сімейного життя, формування 

національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та 

збереження репродуктивного здоров’я; 

      Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей: 

- надання якісної соціальної допомоги,  

- збільшення кількості адміністративних послуг,  

- підвищення рівня благоустрою,  

- покращення інфраструктури, 

- розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, 

- підвищення соціально-економічної ефективності території громади, 

- збільшення згуртованості громади, активізація молоді, 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

- підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб. 

Основним цілями діяльності Воскресенської селищної ради є: 

- Підвищення якості життя мешканців та мешканок; 

- Всебічний розвиток території громади відповідно до потреб мешканців 

та мешканок; 

Пріоритетами досягнення цілей є: 

- Створення безпечних та комфортних умов для громадян; 

- Модернізація, відновлення та розвиток інфраструктури громади; 

- Комплексний розвиток територій в інтересах мешканців та мешканок; 



                             План соціально-економічного розвитку Воскресенської ТГ/2021-2025 

 

                                                                                                                                                      17 
 

- Підвищення рівня громадської свідомості та створення умов для 

особистого розвитку; 

- Залучення інвестицій; 

- Розвиток малого та середнього бізнесу. 

          Фінансово-бюджетна діяльність — це основний інструмент регулювання та 

стимулювання економічних і соціальних процесів в населених пунктах, що 

реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств,установ 

та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.    Основними 

по наповненню селищного бюджету є доходи від місцевих податків і зборів 

(земельний податок,орендна плата за землю, єдиний податок, податок на 

нерухоме майно тощо). 

 

Цілі Операційна ціль Завдання 
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1.1. Покращення 

інвестиційної 

привабливості громади та 

створення умов для 

залучення інвестицій 

1.1.1. Популяризація інвестиційних 

можливостей громади 

1.1.2. Підвищення економічної 

спроможності малого підприємництва 

1.1.3. Детінізація робочої сили  

1.2. Розвиток туризму 1.2.1.Створення нових туристичних 

продуктів 
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2.1. Збереження 

навколишнього 

природнього середовища 

2.1.1. Впровадження ефективної системи 

поводження з твердими побутовими 

відходами 

2.1.2. Підвищення екологічної культури та 

рівня екологічної свідомості мешканців та 

мешканок громади 

2.1.3. Поліпшення управління 

енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 

2.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури для 

надання якісних житлово-

комунальних послуг 

2.2.1. Реконструкція, капітальний ремонт 

для забезпечення надійності системи 

водопостачання   

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури 

громади 

2.3. Формування 

доступної та якісної 

системи освіти 

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних 

умов ведення навчально - виховного 

процесу 

2.3.2. Модернізація закладів освіти та 

дошкільних установ, в т.ч. інноваційне 

обладнання 

2.4. Формування 

змістовного дозвілля 

2.4.1. Покращення роботи закладів культури, 

спорту та бібліотек для організації 



                             План соціально-економічного розвитку Воскресенської ТГ/2021-2025 

 

                                                                                                                                                      18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно до потреб 

мешканців та мешканок 

громади 

змістовного дозвілля 

2.4.2. Запровадження принципів здорового 

способу життя серед різних соціальних груп 

громади 

2.4.3. Запровадження неформальної освіти 

для дорослих 

2.4.4. Підвищення рівня безпеки на території 

громади 

2.5. Забезпечення 

належного рівня охорони 

здоров’я мешканців 

громади 

2.5.1. Забезпечення доступної та якісної 

первинної та невідкладної медичної 

допомоги мешканцям територіальної 

громади 

2.6. Формування якісної 

системи соціальної 

допомоги на території 

громади відповідно до 

потреб мешканців та 

мешканок громади 

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств 

населення 
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 3.1. Формування 

ефективної системи 

управління громадою, в 

т.ч. публічними 

фінансами 

3.1.1. Забезпечення застосування  

громадського моніторингу як інструменту 

контролю діяльності місцевої влади 

3.1.2. Залучення грантових програм, 

донорських коштів, фінансових ліній, 

спрямованих на розвиток громади. 

3.2. Підвищення рівня 

громадянської свідомості 

3.2.1. Стимулювання розвитку 

громадянського суспільства 

3.2.2. Підвищення рівня згуртованості 

громади. 
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5. Перелік діючих та перспективних  проєктів  розвитку Воскресенської селищної ради 

 

№ Назва проєкту Строки 

виконання 

Обсяги 

фінансува

ння тис. 

грн. 

Джерела 

фінансув

ання 

Керівники проєкту 

1 2 3 4 5 6 

1 Облаштування парку біля пам'ятнику невідомому солдату по 

вул. Центральна в смт Воскресенське Миколаївського району 

Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

2 Створення парку по вул. Центральна в смт Воскресенське (біля 

кладовища) Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

3 Створення парку по вул. Шевченко ріг Риночна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

4 Реконструкція водонапірної башти "Пожарна" по вул. Соборна, 1 

в смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

5 Реконструкція куполу водонапірної башти по вул. Миру в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

6 Реконструкція куполу водонапірної башти по вул. Одеська в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

7 Реконструкція водогону по вул. Горького в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

8 Реконструкція водогону по вул. Водопровідна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

9 Реконструкція водогону по вул. Риночна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

10 Реконструкція водогону по вул. Поперечна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 
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№ Назва проєкту Строки 

виконання 

Обсяги 

фінансува

ння тис. 

грн. 

Джерела 

фінансув

ання 

Керівники проєкту 

11 Реконструкція водогону по вул. Лісова в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

12 Реконструкція водогону по вул. Пушкіна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

13 Ремонт огорожі кладовища в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

14 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Лісова в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

15 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Колгоспна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

16 Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Поперечна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

17 Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Шевченка в 

смтВоскресенське Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

18 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Набережній в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

19 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

20 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Зарічна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

21 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021 298,266 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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№ Назва проєкту Строки 

виконання 

Обсяги 

фінансува

ння тис. 

грн. 

Джерела 

фінансув

ання 

Керівники проєкту 

22 «Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) 

по вул. Шевченко на ділянці від буд. № 40 до буд. № 20 в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021 297,334 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

23 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Почтова в смт. Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області» 

2021 297,334 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

24 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Центральна та вул. Почтова в смт. Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області» 

2021 415,506 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

25 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Водопровідна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

26 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Поперечна в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

27 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Центральна та вул. Риночна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

28 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка від 

буд. 165 до вул. Лісова в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

29 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна на 

ділянці від буд. № 1 до буд. № 15 в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

30 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мостова в 

смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської 

області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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31 «Капітальний ремонт зливової каналізації в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

32 «Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Янтарна в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

33 «Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Соборна в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

34 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду від вул. 

Почтова до траси Н-11 в смт. Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

35 «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Набережна, вул. 

Інгульська в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

36 «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Поперечна в 

смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

37 «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Ринкова в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

38 Встановлення зупинки по вул. Лісова в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

39 «Капітальний ремонт харчоблоку в Воскресенській  

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної 

ради по вул. Горького, 66 в смт. Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області» 

2021-2022 1 475,454 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

40 Робочий проєкт "Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі Дошкільного 

навчального закладу "Сонечко" за адресою Миколаївська 

область, Вітовський район, смт. Воскресенське, вул. Соборна, 

буд.  45" 

2021-2025 177,97118 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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41 Реконструкція Воскресенської ЗОШ  по вул. Горького,66 в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області 

(Коригування) 

2021-2025 19 500,00  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

42 Капітальний ремонт тротуарної доріжки від вул. Миру до дороги 

Н-11 в селищі Горохівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

43 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Привокзальна в селищі Горохівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

44 Капітальний ремонт будівлі по вул. Центральна, 97 в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

45 Капітальний ремонт будівлі по вул. Соборна, 84 в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

46 «Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури по вул. 

Центральна, 62 в смт. Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області» 

2022 1 424,250 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

47 Будівництво артезіанської свердловини в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенський ККП 

48 Реконструкція шкільного спортивного комплексу 

Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт 

Воскресенське по вул. Горького, 66 Вітовського району 

Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

49 Робочий проєкт "Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі Дошкільного 

навчального закладу "Вишенька" за адресою Миколаївська 

область, Вітовський район, с-ще Горохівка, вул. 9 Травня, буд.  

15" 

2021-2025 72,98801 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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50 Реконструкція водогону по вул. Привокзальна в селищі 

Горохівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Воскресенське ККП 

51 Вогнезахисне просочування дерев'яних конструкцій горища в 

будівлі Дошкільного навчального закладу "Вишенька" за 

адресою Миколаївська область, Вітовський район, с-ще 

Горохівка, вул. 9 Травня, буд.  15" 

2021-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

52 Капітальний ремонт дороги О151113  (Дніпро ‒ Миколаїв) ‒ 

Горохівка Миколаївського району Миколаївської області  

2021-2022   * * * Управління інфраструктури 

Миколаївської ОДА 

53 Створення парку по вул. Набережна в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

54 Створення індустріального парку  в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025  
* * * 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

55 Облаштування літнього кінотеатру в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

56 Реконструкція водогону по вул. Свободи в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

57 Заміна водонапірної башти по вул. Панищівській в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

58 Реконструкція водонапірної башти по вул. Карпа – Островерха в 

с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

59 Реконструкція артезіанської свердловини по вул. Свободи в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

60 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережної від 

буд № 1 до перехрестя вул. Набережна – вул. Соборна в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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61 Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку 

Космонавтів від вул. Адмірала Траверсе до вул. Набережна в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

62 Капітальний  ремонт дорожнього покриття по вул. Свободи біля 

парку в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

63 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шаповаленка 

на ділянці від будинку 69 до будинку 90 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

64 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова на 

ділянці від буд. 127 до буд. 129 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

65 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шаповаленка 

на ділянці від буд. 151 до буд. 197 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

66 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області   

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

67 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Панищівської в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

68 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Свободи від 

зупинки «Садова» до вул. Садової в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

69 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в с. 

Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 

2021 1499,812 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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70 «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Свободи до вул. Адмірала Траверсе, 2А  в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

71 «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Свободи, 149 до вул. Шаповаленка, 154 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

72 «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Адмірала Траверсе, 27 до вул. Шаповаленка, 36 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

73 «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Адмірала Траверсе, 13 до вул. Шаповаленка, 24 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

74 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів від 

вул. Свободи до вул. Шаповаленка в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

75 Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Соборній від 

Калинівської ЗОШ до вул. Свободи  в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

76 «Капітальний ремонт обідньої зали столової Калинівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, по вул. Соборній, 15, Вітовського району, 

Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

77 Капітальний ремонт тротуарної доріжки в парку ім. 

Шаповаленка по вул. Свободи  в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

78 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Радіоцентр 

(від ТП-69) в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської 

області 

2021   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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79 Встановлення зупинки по вул. Новоселів в с. Калинівка  

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

80 Збільшення маршруту  Миколаїв-Калинівка до  ПРЦ 

(Радіоцентр) 

2021   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

81 «Капітальний ремонт харчоблоку в Калинівському дошкільному 

навчальному закладі "Сонечко" по вул. Свободи, 109 в с. 

Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 

2021 1157,61 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

82 Робочий проєкт "Вогнезахисне просочування дерев'яних 

конструкцій горища будівлі Дошкільного навчального закладу 

"Сонечко" за адресою Миколаївська область, Вітовський район, 

с. Калинівка, вул. Свободи, буд.  109" 

2021-2025 34,697 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

83 Робочий проєкт "Вогнезахисне просочування дерев'яних 

конструкцій горища будівлі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою Миколаївська область, Вітовський район, с. Калинівка, 

вул. Соборна, буд.  15" 

2021-2025 103,746 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

84 Робочий проект "Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі Дошкільного 

навчального закладу "Сонечко" а адресою Миколаївська область, 

Вітовський район, с. Калинівка, вул. Свободи, буд.  109" 

2021-2025 155,94067 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

85 Робочий проект "Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі Калинівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів за адресою: Миколаївська область, Вітовський 

район, с. Калинівка, вул. Соборна, буд.  15" 

2021-2025 294,23617 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

86 Капітальний ремонт центру дозвілля по вул. Свободи, 85 в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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87 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Калинівської дитячої 

музичної школи по вул. Свободи, 94 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

88 Облаштування санвузла Калинівської дитячої музичної школи  

по вул. Свободи, 92 в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

89 Реконструкція системи опалення Калинівської дитячої музичної 

школи по вул. Свободи, 92 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

90 Капітальний ремонт приміщень Калинівської дитячої музичної 

школи по вул. Свободи, 92 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

91 Створення спортивного комплексу для фізичного розвитку дітей 

та молоді в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

92 Облаштування сільського стадіону глядацькими трибунами по 

вул. Набережна в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

93 Створення спортивного майданчика StreetWorkout (вуличного 

воркауту) для оздоровлення жителів села Калинівка Вітовського 

району Миколаївської області 

2021 49,580 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

94 "Капітальний ремонт шкільного подвір'я Калинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Соборна, 15 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області" 

2021   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

95 Капітальне будівництво харчоблоку Калинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Соборна, 15 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

96 Облаштування огорожі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Соборна, 15 в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022  *** Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту 
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97 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова на 

ділянці від буд. № 127 до буд. № 129 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

98 Проєкт землеустрою Встановлення (зміна) меж адміністративно-

територіальної одиниці с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

99 Створення парку "Домахина хата" по вул. Михайла 

Грушевського, 146 в с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

100 Створення індустріального парку в с. Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

101 Поточний ремонт каналізації амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 

11 с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

102 Облаштування 2 (двох) ганків амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 

11 с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

103 Облаштування вимощення та цоколю амбулаторії ЗПСМ по вул. 

Чайки, 11 с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

104 Встановлення системи водовідведення з даху амбулаторії ЗПСМ 

по вул. Чайки, 11 с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

105 Придбання та заміна дверей амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 11 

с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

106 Капітальний ремонт коридору амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 

11 с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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107 Облаштування парку амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 11 в  с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

108 Капітальний ремонт подвір’я  амбулаторії ЗПСМ по вул. Чайки, 

11 с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

109 Реконструкція водонапірної башти по вул. Шевченка в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

110 Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці від буд. № 

120 до буд. № 102 по вул. Шевченка  с. Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

111 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка  с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

112 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева  в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

113 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чайки  в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

114 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Бойка-Блохіна  

с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

115 Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Бойка-Блохіна, 73 до вул. Михайла Грушевського в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

116 Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. 

Бойка-Блохіна, 139 до вул. Михайла Грушевського в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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117 Облаштування тротуарної доріжки біля пам'ятнику воїнам-

односельчанам в селі Пересадівка  Миколаївського району 

Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

118 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 

Пушкаревського в с. Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області» 

2021-2025 734,641 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

119 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Михайла 

Грушевського в с. Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області» 

2021 1499,932 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

120 «Капітальний ремонт частини подвір'я ДНЗ «Колосок» по вул. 

Михайла Грушевського, 144 в с. Пересадівка, Вітовського 

району, Миколаївської області» 

2022-2025 663,667 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

121 «Встановлення козирків над вхідними дверима Пересадівського 

ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» по вул. Михайла Грушевського, 144 

в с. Пересадівка, Миколаївського району, Миколаївської 

області» 

2022-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

122 «Встановлення системи водовідведення з даху Пересадівського 

ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» по вул. Михайла Грушевського, 144 

в с. Пересадівка, Миколаївського району, Миколаївської 

області» 

2022-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

123 «Облаштування вимощення навколо будівлі Пересадівського 

ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» по вул. Михайла Грушевського, 144 

в с. Пересадівка, Миколаївського району, Миколаївської 

області» 

2022-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

124 Робочий проєкт "Вогнезахисне просочування дерев'яних 

конструкцій горища будівлі Дошкільного навчального закладу 

"Колосок" за адресою Миколаївська область, Вітовський район, 

с. Пересадівка, вул. Михайла Грушевського, буд.  144" 

2022-2025 51,854 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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125 Робочий проект "Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі Дошкільного 

навчального закладу "Колосок" за адресою Миколаївська 

область, Вітовський район, с. Пересадівка, вул. Михайла 

Грушевського, буд.144" 

2022-2025 155,22813 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

126 Придбання та заміна вікон у Пересадівському ДНЗ (ясла-садок) 

"Колосок" по вул. Михайла Грушевського, 144 с. Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області  

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

127 Створення дитячого спортивного майданчика на території  

дитячого навчального закладу «Колосок» в селі Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області»  

2021 48,78 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

128 «Реконструкція системи опалення а адміністративній будівлі по 

вул. Михайла Грушевського, 156 в с. Пересадівка, 

Миколаївського району, Миколаївської області» 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

129 «Капітальний ремонт харчоблоку в Пересадівській  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Воскресенської селищної ради по вул. Шевченка, 160 с. 

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області» 

2021 
 

1 472,802 
 

* * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

130 «Заміна підлоги від вестибюлю до їдальні в Пересадівській  

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 160 с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області» 

2022-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

131 «Капітальний ремонт подвір’я Пересадівської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Шевченка, 160 с. Пересадівка Вітовського 

району Миколаївської області» 

2022-2025  * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

132 Капітальний ремонт каналізації Пересадівської ЗОШ І-ІІІ 

ступеню по вул. Шевченка, 160 с. Пересадівка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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133 Придбання та заміна вікон у Пересадівську ЗОШ  І-ІІІ ступеню 

по вул. Шевченка, 160 с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

134 Капітальний ремонт фасаду Будинку Культури по вул. Михайла 

Грушевського, 146  в селі Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

135 Облаштування витяжного каналу в туалеті Будинку Культури по 

вул. Михайла Грушевського, 146  в селі Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

136 Облаштування ганків (сходинок, піддашку) біля центрального 

входу,  вході у бібліотеку та входу у глядацьку залу із зворотної 

сторони будівлі Будинку Культури по вул. Михайла 

Грушевського, 146  в селі Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

137 Облаштування сільського стадіону глядацькими трибунами по 

вул. Шевченка  в с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

138 Капітальний ремонт будиночку на сільському стадіоні по вул. 

Шевченка в с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

139 Капітальний ремонт водогону по вул. Жовтнева в селі 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області»  

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

140 Капітальний ремонт водогону в с. Пересадівка Вітовського 

району Миколаївської області»  

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

141 Проєкт землеустрою Встановлення (зміна) меж адміністративно-

територіальної одиниці с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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142 Поточний ремонт огорожі кладовища (церква) в с. Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області»  

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

143 Капітальний ремонт огорожі кладовища (Чапаївка) в с. 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області»  

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

144 Проєкт землеустрою Встановлення (зміна) меж адміністративно-

територіальної одиниці с. Михайло-Ларине Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

145 Капітальний ремонт водогону по вул. Князя Вітовта в с. 

Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

146 Облаштування тротуарної доріжки біля пам’ятника воїнам-

визволителям  в селі  Михайло-Ларине  Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

147 Створення парку біля пам'ятнику воїнам визволителям по вул. 

Перемоги в селі Михайло-Ларине Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

148 Капітальний ремонт системи опалення Михайло-Ларинського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 30 в  с. Михайло-Ларине  

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

149 Виділення земельної ділянки для розширення кладовища в селі 

Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

150 Встановлення котла опалення на альтернативному паливі у ЗДО 

«Джерельце» по вул. Шкільній, 29 село Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

151 Капітальний ремонт водогону по вул. Інгульській с. Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022   * * * ЖКП "Калина" 

152 Облаштування тротуарної доріжки у Михайло-Ларинському 2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 
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ЗДО «Джерельце» по вул. Шкільній, 29, в с. Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

та спорту  

153 Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. 

Набережна та вул. Річна в с. Михайло-Ларине Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

154 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Князя Вітовта 

на ділянці від буд. № 1 до буд. № 20 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

155 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Князя Вітовта та провулком з вул. Гагаріна в селі Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

156 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя провулку 

від вул. Шкільна, 19 та вул. Набережна, 17 в селі Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

157 "Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя провулку 

від вул. Шкільна, 18 та вул. Річна, 1 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області" 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

158 «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Князя Вітовта та провулком між вул. Гагаріна та вул. Шалаєнко 

в селі Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

159 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Набережній на ділянці від будинку № 19 до будинку № 50 в селі 

Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

160 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Набережній на ділянці від вулиці Перемоги № 1 до вул. 

Гвардійської буд. № 3 та вул. Річної буд. 8 в селі Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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161 Встановлення зупинки на  повороті на дорогу Н-11 в селі 

Михайло-Ларине  Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

162 Встановлення зупинки на  повороті з дороги Н-11 до с. Грейгове  

в селі Михайло-Ларине  Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

163 Придбання та заміна вікон у Михайло-Ларинському ЗЗСО  І-ІІІ 

ступеню по вул. Шкільна, 30 с. Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

164 Капітальний ремонт ганку біля приміщення Михайло-

Ларинського старостату по вул. Шкільній, 29 в селі Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

165 Капітальний ремонт огорожі Михайло-Ларинського ЗДО 

«Джерельце» по вулиці Шкільній, 29  в с. Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

166 Капітальний ремонт хореографічної зали Михайло-Ларинського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 30 в  с. Михайло-Ларине  

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

167 Робочий проєкт "Капітальний ремонт санвузлів Михайло-

Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Шкільна, 30 в селі 

Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області" 

2021 607,41 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

168 «Встановлення автоматичної пожежної сигналізації приміщення 

ДНЗ «Джерельце» по вулиці Шкільній, 29  в с. Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

169 «Вогнегасне просочування дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень будівлі Михайло-Ларинського ЗДО «Джерельце» по 

вулиці Шкільній, 29  в с. Михайло-Ларине Миколаївського 

району Миколаївської області» 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

170 Створення спортивного майданчика на території села Михайло-

Ларине Вітовського району Миколаївської області 

2021 89,97 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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171 «Капітальний ремонт харчоблоку в Михайло-Ларинському ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів, вулиця Шкільна,30 в с.Михайло-Ларине, 

Вітовський район, Миколаївська область 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

172 Встановлення котла опалення на альтернативному паливі в  

Грейгівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. 14 Гвардійської 

дивізії, 3 в селищі Грейгове Миколаївського району 

Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

173 Встановлення котла опалення на альтернативному паливі у 

Грейгівському ЗДО (ясла-садок) «Веселка» по вул. Івана Богуна, 

70 в селищі Грейгове Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

174 Встановлення котла опалення на альтернативному паливі в 

амбулаторії по вул. Шевченко,42 в селищі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

175 Капітальний ремонт дороги О151114  (Дніпро ‒ Миколаїв) ‒ 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області  

2022-2025   * * * Управління інфраструктури 

Миколаївської ОДА 

176 Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Івана Богуна 

в с-щі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

177 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко в с-щі 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

178 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 14 Гвардійської 

дивізії в с-щі Грейгове  Миколаївського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

179 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миколи 

Руденка в с-щі Грейгове Миколаївського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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180 Капітальний ремонт дорожнього покриття що сполучає  с. 

Водокачка та с. Грейгове Миколаївського району Миколаївської 

області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

181 Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги що сполучає 

с–ще Грейгове та с. Степове Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

182 Створення дитячого майданчику в центральному парку по вул. 

Івана Богуна в с-щі Грейгове  Миколаївського району 

Миколаївської області 

2021   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

183 Придбання та заміна вікон у Грейгівському ЗЗСО І-ІІІ ступеню 

по вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 с. Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

184 Облаштування огорожі в Грейгівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів по 

вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 в селищі Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

185 Капітальний ремонт коридорів в Грейгівському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів по вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 в селищі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

186 Капітальний ремонт санвузлів молодших класів в Грейгівському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 в селищі 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

187 «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів по вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 в селищі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

188 Робочий проект "Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщень Грейгівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, с. Грейгове, вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 

Вітовського району, Миколаївської області 

2021-2022 1054,913 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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189 Робочий проект «Вогнегасне просочування дерев’яних 

конструкцій горищних приміщень будівлі Грейгівського 

будинку культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області» 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

190 Робочий проект «Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщення Грейгівського будинку культури по 

вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області» 

2022   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

191 Капітальний ремонт покриття Грейгівського ДНЗ (ясла-садок) 

"Веселка", по вулиці Івана Богуна, 70, в селі Грейгове, 

Вітовського району, Миколаївської області" 

2022-2025 2005,848 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

192 Капітальний ремонт приміщень Будинку Культури по вул. Івана 

Богуна, 72 в с. Грейгове Вітовського району Миколаївської 

області 

2022 2583,58 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

193 Створення спортивного майданчика для відновного лікування та 

оздоровлення сільських жителів в селищі Грейгове 

Воскресенської селищної ради Миколаївського  району 

Миколаївської області» 

2022-2023 95,35 * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

194 «Вогнегасне просочування дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень будівлі Грейгівського будинку культури по вул. Івана 

Богуна буд.72 у селищі Грейгове Вітовського району 

Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

195 Капітальний ремонт ганку Грейгівського будинку культури по 

вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області» 

2022-2025     Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

196 «Капітальний ремонт харчоблоку в Грейгівському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів по вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 в с.Грейгове, 

Вітовський район, Миколаївська область 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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197 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Космонавтів в с. 

Степове Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

198 Встановлення котла опалення на альтернативному паливі в 

Степівській гімназїї по вул. Космонавтів, 23 в с. Степове 

Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

199 Створення дитячого майданчику по вул. Космонавтів в  с. 

Степове Миколаївського району Миколаївської області 

2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

200 Робочий проєкт "Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщень Степівської гімназії, с. Степове, вул. 

Космонавтів, 23 Вітовського району, Миколаївської області 

2021-2022 362,171 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

201 «Капітальний ремонт харчоблоку в Степівській гімназії, вул. 

Космонавтів,23 в с. Степове Вітовський район Миколаївська 

область 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

202 Придбання та заміна вікон у Степівську гімназію по вул. 

Космонавтів, 23 с. Степове  Миколаївського району 

Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

203 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в 

с.Водокачка Миколаївського району Миколаївської області  

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

204 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна в 

с.Водокачка Миколаївського району Миколаївської області  

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

205 Створення дитячого майданчику в  с.Водокачка Миколаївського 

району Миколаївської області 

2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

206 Облаштування огорожі Червонянської гімназїї по вул. Шкільна в 

с. Червоне Миколаївського району Миколаївської області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

207 Облаштування огорожі в Червонянський ЗДО "Зірочка" по вул. 

Миколи Вінграновського, 25, в с. Червоне Миколаївського 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  
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району Миколаївської області 

208 Облаштування відкритої веранди Червонянської гімназїї по вул. 

Шкільна в с. Червоне Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

209 Капітальний ремонт ганку Червонянської гімназїї по вул. 

Шкільна в с. Червоне Миколаївського району Миколаївської 

області 

2021-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

210 Робочий проєкт "Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщень Червонянської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, с. Червоне, вул. Шкільна, Вітовського району, 

Миколаївської області 

2021-2022 432,41 * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

211 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Першотравнева в 

с. Червоне  Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

212 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна в с. 

Червоне  Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

213 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новосільська 

в с. Червоне  Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

214 Капітальний ремонт фасаду сільського клубу по вул. 

Першотравнева, 21 в с. Червоне Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

215 Капітальний ремонт підлоги сільського клубу по вул. 

Першотравнева, 21 в с. Червоне Миколаївського району 

Миколаївської області 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

216 «Капітальний ремонт даху Червонянського сільського клубу 

с.Червоне Миколаївського  району Миколаївської області» 

2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 

та спорту  

217 Створення спортивного майданчику в с. Червоне 

Миколаївського району Миколаївської області 

2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

218 «Капітальний ремонт харчоблоку в Червонянській гімназії, 2022-2025   * * * Відділ  освіти, культури, молоді 
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вулиця Шкільна буд. 27 с.Червоне, Вітовський район, 

Миколаївська область 

та спорту  

219 Капітальний ремонт водогону в селищі Грейгове, с. Водокачка, 

с. Червоне, с. Степове 

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

220 Створення місць відпочинку для всіх верств населення 

Воскресенської територіальної громади 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

221 Створення громадського простору для активного відпочинку 

мешканців Воскресенської територіальної громади 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

222 Створення водного туристичного маршруту "Інгул єднає" 2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

223 Створення пішоходно- велосипедного туристичного маршруту з 

елементами туристичної навігації 

2022-2025  * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

224 Створення нових туристичних маршрутів 2022-2025   

* * * 

Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

225 Забезпечення розробки схеми санітарного очищення 2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

226 Придбання контейнерів для роздільного збору сміття 2021   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

227 Проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення ТПВ в населених пунктах громади 

2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

228 Створення  нових та забезпечення заходів по благоустрою на 

існуючих кладовищах 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

229 Очищення та покращення прибережної території річки Інгул та 

проведення толок силами активних мешканців. 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

230 Щорічне зариблення річки Інгул з метою природного очищення 

водного середовища 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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231 Проведення енергетичного аудиту організацій і установ  2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

232 Створення системи енергетичного менеджменту  2021-2022   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

233 Проведення термомодернізації організацій і установ 2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

234 Придбання спецтехніки для комунального підприємства 

(придбання трактору) 

2021-2025   * * * ЖКП "Калина" 

235 Придбання спецтехніки для комунального підприємства 

(екскаватору) 

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

236 Придбання навісного обладнання для комунального 

підприємства (причеп, подрібнювач гілок, навісний бур) 

2022-2025   * * * ЖКП "Калина" 

237 Облаштування території навколо зупинок 2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

238 Придбання шкільного автобуса 2022-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

239 Встановлення відеонагляду в населених пунктах громади 2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

240 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць населених 

пунктів Воскресенської селищної ради Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

241 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць населених 

пунктів Воскресенської селищної ради Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

242 Реконструкція водогонів населених пунктів Воскресенської 

селищної ради Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 
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243 Проведення паспортизації дитячих майданчиків 2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

244 Реконструкція систем опалення комунальних закладів та установ 

Воскресенської селищної ради Миколаївської області 

2021-2025   * * * Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

* * * Субвенційні кошти державного, обласного бюджету, кошти місцевого бюджету, кошти цільового фонду, інші джерела не заборонені законом 
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6. Фінансове забезпечення реалізації План 

Обсяг та джерела фінансування завдань та заходів плану, діючих та перспективних 

проєктів розвитку Воскресенської  селищної ради, у тому числі за рахунок: 

- Коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету  

територіальної громади; 

- Коштів цільового фонду Воскресенської селищної ради; 

- Коштів обласного бюджету (субвенцій з обласного бюджету територіальним 

громадам на розвиток інфраструктури); 

- Коштів державного бюджету (субвенцій з державного бюджету територіальним 

громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального 

розвитку); 

- Кошти міжнародних організацій – гранти. 

 

7. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації 

Плану соціально-економічного розвитку 
 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної 

підтримки актуальності Плану соціально-економічного розвитку Воскресенської  

селищної ради 2021-2025.  

Моніторинг реалізації Плану буде здійснюватися щорічно. Результати 

оприлюднюються на офіційному сайті Воскресенської селищної ради. Звіт про 

виконання плану заслуховується на сесії Воскресенської селищної ради. Контроль 

за реалізацію плану покладається на виконавчий комітет Воскресенської селищної 

ради.  

Впровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу 

організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться 

всіма суб’єктами територіального розвитку.  

Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із 

місцевого бюджету, так і при надходженні цільових коштів із бюджетів вищого 

рівня.  

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-

економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації 

плану. 

Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації 

Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у 

щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий 

планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік.  

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести 

ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати:  
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- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і 

регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;  

- поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення;  

- оптимізація мережі освітніх закладів;  

- поліпшення благоустрою;  

- оцінка трудового потенціалу включає визначення існуючої і прогнозованої 

кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості 

(чисельність безробітних та рівень безробіття тощо).  

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;  

- кількість отримувачів адміністративних послуг;  

- проведення інвентаризації показників статистичної звітності з метою 

усунення дублювання та віддзеркалювання інформації;  

- забезпечення рівного доступу всіх категорій користувачів до якісної, повної, 

своєчасної інформації з допомогою сучасних технічних засобів;  

- поліпшення стану доріг;  

- спортивні змагання;  

- рівень забудови земель, промисловості, транспорту і зв'язку.  

- оцінка оздоровчих та рекреаційних ресурсів;  

- ступінь кваліфікації трудових ресурсів;  

- коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту;  

- обсяги та індекси продукції сільського господарства;  

- кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності;  

- рівень господарського використання, розподілу земельного фонду за 

власниками і землекористувачами, за категоріями земель;  

- рівень забудови земель населених пунктів, промисловості, транспорту і 

зв'язку; 

- грошова оцінка земель.  

 


