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ТЕХНІЧНІ КАРТКИ ПРОЄКТІВ 

до Стратегії розвитку ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ 

 територіальної громади на 2021- 2027 роки 

 

Номер і назва завдання 1.1.1.Розробка просторової, планувальної та землевпорядної 

документації 

Назва проєкту 
Розробка комплексного плану просторового розвитку територіальної 

громади   

Цілі проєкту • Оцінити території з визначенням і порівняльною оцінкою 

стимулюючих та обмежуючих факторів, які обумовлюють 

структуру та параметри розвитку економіки та напрями 

збалансованого використання території. 

• Розробити комплексний план просторового розвитку 

територіальної громади.   

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Для забезпечення сталого розвитку Великоберезовицької громади, 
визначення напрямів розвитку економіки та напрямів збалансованого 
використання території необхідно розробити комплексний план 
просторового розвитку територіальної громади.  Визначити основні 
принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 
призначення території, формування системи громадського 
обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території 
від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони довкілля, 
охорони та збереження нерухомих об`єктів культурної спадщини та 
пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних 
населених пунктів.  

Очікувані результати  
• Розроблено комплексний план просторового розвитку 

територіальної громади. 

• Створено привабливий інвестиційний клімат. 

• Затверджено текстові і графічні матеріали з питань 

регулювання  планування, забудови та іншого використання 

території громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Прийняття рішення про розроблення комплексного плану 

просторового розвитку територіальної громади. 

• Оприлюднення рішення про початок розроблення комплексного 
плану просторового розвитку територіальної громади. 

• Здійснення контролю за розробленням комплексного плану 
просторового розвитку територіальної громади. 

• Затвердження комплексного плану просторового розвитку 
територіальної громади. 
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• Оприлюднення комплексного плану просторового розвитку 

територіальної громади на веб-сайті громади, у тому числі у 

місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у 

загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого 

самоврядування. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада. 

 

Номер і назва завдання 1.1.1.Розробка просторової, планувальної та землевпорядної 

документації 

Назва проєкту 
Завершення розробки генерального плану смт. Велика Березовиця 

Цілі проєкту 
• Оцінити території з визначенням і порівняльною оцінкою 

стимулюючих та обмежуючих факторів, які обумовлюють 

структуру та параметри розвитку економіки та напрями 

збалансованого використання території . 

• Сформувати вимоги та можливості ефективного використання 

території громади з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

чинників. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови території. Для 
забезпечення сталого розвитку громади, визначення напрямів розвитку 
економіки та напрямів збалансованого використання території необхідно 
завершити розробку генерального плану смт. Велика Березовиця.  

Очікувані результати  
• Розроблено генеральний план смт. В.Березовиця. 

• Створено привабливий інвестиційний клімат. 

• Затверджено текстові і графічні матеріали з питань 

регулювання  планування, забудови та іншого використання 

території селища. 
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Ключові заходи проєкту 
• Прийняття рішення про розроблення генерального плану. 

• Оприлюднення рішення про початок розроблення генерального 
плану. 

• Здійснення контролю за розробленням генерального плану. 

• Затвердження генерального плану. 

• Оприлюднення генерального плану на веб-сайті громади, у тому 

числі у місцевих періодичних друкованих засобах масової 

інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу 

місцевого самоврядування. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

500 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада. 

 

Номер і назва завдання 1.1.1.Розробка просторової, планувальної та землевпорядної 

документації 

Назва проєкту 
Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж територій 

територіальної громади 

Цілі проєкту • Розробити проект землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальної громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Для забезпечення сталого розвитку Великоберезовицької громади, 
визначення напрямів розвитку економіки та напрямів збалансованого 
використання території необхідно розробити проект землеустрою щодо 
встановлення меж територій територіальної громади.   

Очікувані результати  
• Розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальної громади. 

• Створено привабливий інвестиційний клімат. 

Ключові заходи проєкту 
• Прийняття рішення про розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж територій територіальної громади. 

• Оприлюднення рішення про початок розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення меж територій територіальної 
громади. 

• Здійснення контролю за розробленням проекту землеустрою 
щодо встановлення меж територій територіальної громади. 
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• Затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальної громади. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

600 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада. 

 

Номер і назва завдання 1.1.2.Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Проведення інвентаризації об’єктів  комунальної власності 

Цілі проєкту • Провести інвентаризацію об’єктів  комунальної власності. 

• Сформувати базу даних об’єктів  комунальної власності 

громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Великоберезовицька громада на своїй території має низку об’єктів (вільні 
від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового 
призначення), що не використовуються або використовуються 
неефективно. Такі об’єкти можуть бути запропоновані інвесторам. Для 
спрощення доступу потенційним інвесторам (вітчизняним та іноземним) 
до інформації про такі об’єкти необхідно провести їх інвентаризацію. 
Проєктом передбачається провести інвентаризацію об’єктів  комунальної 
власності громади. 

Очікувані результати  
• Сформовано базу даних об’єктів  комунальної власності 

громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення інвентаризації об’єктів  комунальної власності 

громади. 

• Формування бази даних об’єктів  комунальної власності 

громади. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 Разом  

100 100 200 
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Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада. 

 

Номер і назва завдання 1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Розробка та виготовлення інвестиційного профілю громади 

Цілі проєкту • Поширення інформації про інвестиційний клімат та 

інвестиційної можливості територіальної громади.  

• Залучення інвесторів для реалізації проектів на території 

Великоберезовицької територіальної громади. 

• Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості 

населення. 

• Збільшення надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
При зростанні рівня конкуренції за залучення зовнішніх інвестицій в 
конкурентній боротьбі виграють ті суб'єкти, які створять найкращі умови 
для діяльності інвесторів та вестимуть активну PR-компанію з 
інформування потенційних інвесторів про переваги ведення бізнесу в 
конкретній громаді. Універсальним інструментом для вирішення 
вказаного завдання може стати інвестиційний профіль 
Великоберезовицької територіальної громади, де буде інформація про 
інвестиційний клімат та інвестиційні можливості громади. Громаді 
потрібно залучити інвесторів, які зуміють використати потенціал об’єктів, 
які можуть становити інвестиційний інтерес, з користю для 
територіальної громади. Це забезпечить створення нових робочих місць, 
збільшення надходжень до бюджету громади, зростання добробуту 
жителів громади. 

Очікувані результати  
• Зібрано інформацію та надруковано 100 примірників 

інвестиційного профілю Великоберезовицької громади.  

• Інвестиційний профіль розіслано 20 потенційним інвесторам.  

• Покращено інвестиційний клімат в громаді. 

• Збільшено доходи місцевого бюджету.  

• Створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття. 

• Забезпечено зростання економічного потенціалу громади.  

• Налагоджено міжнародні економічні та торговельні зв’язки 

Великоберезовицької громади.  

• Створено електронну і паперову версію інвестиційного профілю 
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громади. 

• Електронну версію інвестиційного профілю розміщено на сайті 

Великоберезовицької громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Збирання, аналіз та узагальнення статистичної інформації та 

відомостей про територіальну громаду. 

• Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна 

територіальної громади. 

• Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 

Великоберезовицької громади з їх детальним описом в 

двомовному форматі (українська, англійська). 

• Залучення громадськості до розробки обговорення проекту 

інвестиційного профілю. 

• Розроблення дизайну та друк інвестиційного профілю 

Великоберезовицької громади у паперовій та електронній формі. 

• Надсилання інвестиційного профілю та інформації про 

інвестиційно-привабливі об’єкти Великоберезовицької громади з 

їх детальним описом потенційним інвесторам. 

• Розміщення інформації інвестиційного профілю на сайті громади. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 Разом 

30 30 60 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, 

представники бізнесу. 

 

Номер і назва завдання  1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Створення та забезпечення функціонування інформаційно-

консультаційного пункту для бізнесу 

Цілі проєкту • Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності. 

• Збільшення  кількості робочих місць. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
З метою покращення ситуації у сфері бізнесу на території громади 
необхідно створити умови для стимулювання підприємницької 
активності громадян, підприємців. Проектом передбачається 
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проведення циклу заходів з консультаційної, інформаційної та 
практичної допомоги особам, які планують здійснювати 
підприємницьку діяльність: організація тренінгу для молоді громади 
«Як відкрити власний бізнес»,  організація тренінгу для представників 
діючого бізнесу з галузевих спрямувань тощо. Успішна реалізація 
заходів дозволить сформувати на території громади ефективну бізнес-
спільноту. 

Очікувані результати  
• Надано  консультації суб’єктам підприємницької діяльності. 

• Проведено тренінг для молоді громади «Як відкрити власний 

бізнес». 

• Проведено тренінг для представників діючого бізнесу з галузевих 

спрямувань. 

Ключові заходи проєкту 
• Вибір місця для облаштування пункту для бізнесу. 

• Облаштування пункту. 

• Закупівля та встановлення обладнання 

• Навчання персоналу  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  33 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, представники бізнесу, Центр 

підвищення кваліфікації. 

 

Номер і назва завдання  1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Проведення заходів щодо налагодження співпраці з бізнесом у громаді 

Цілі проєкту • Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності. 

• Збільшення  кількості робочих місць. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та 
забезпечення високого рівня життя громадян. Розвиток підприємництва 
вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на 
місцевому рівні. З метою покращення ситуації у сфері бізнесу на 
території громади необхідно проводити заходи щодо налагодження 
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співпраці з бізнесом у громаді.  

Очікувані результати  
• Створено сприятливі умови для розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

• Надано організаційно-технічну підтримку малому та середньому 

бізнесу. 

• Створено чіткі і прозорі механізми регулювання підприємницької 

діяльності. 

Ключові заходи проєкту 
• Надано  консультації суб’єктам підприємницької діяльності. 

• Проведено тренінги для бізнесменів громади.  

• Забезпечено спрощені умови отримання дозволів при відкритті 
бізнесу.  

• Надано доступ до оренди на початок діяльності. 

• Створено систему стимулів, заохочення до створення бізнесу. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 Разом  

20 25 45 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, представники бізнесу.  

 

Номер і назва завдання  1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Розробка та затвердження програми підтримки малого та середнього 

бізнесу 

Цілі проєкту • Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності. 

• Збільшення  кількості робочих місць. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та 
забезпечення високого рівня життя громадян. Розвиток підприємництва 
вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на 
місцевому рівні. З метою покращення ситуації у сфері бізнесу на 
території громади необхідно розробити та затвердити програму 
підтримки малого та середнього бізнесу.  
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Очікувані результати  
• Створено сприятливі умови для розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

• Надано організаційно-технічну підтримку малому та середньому 

бізнесу. 

• Створено чіткі і прозорі механізми регулювання підприємницької 

діяльності. 

Ключові заходи проєкту 
• Розробка проєкту програми підтримки малого та середнього 

бізнесу. 

• Обговорення проєкту програми підтримки малого та середнього 
бізнесу. 

• Затвердження програми підтримки малого та середнього бізнесу. 

• Виконання програми підтримки малого та середнього бізнесу.  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  50 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, представники бізнесу.  

 

Номер і назва завдання  1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Створення Ради підприємців громади 

Цілі проєкту • Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності 

• Збільшення  кількості робочих місць. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та 
забезпечення високого рівня життя громадян. Розвиток підприємництва 
вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на 
місцевому рівні. З метою покращення ситуації у сфері бізнесу на 
території громади необхідно створити Раду підприємців.  

Очікувані результати  
• Створено сприятливі умови для розвитку бізнесу. 

• Реалізовано участь представників бізнесу у житті громади. 
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Ключові заходи проєкту 
• Оголошення про створення Ради підприємців громади. 

• Запрошення підприємців громади до участі у створенні Ради 
підприємців громади. 

• Обговорення проєкту нормативного документу про створення 
Ради підприємців громади. 

• Створення Ради підприємців громади.  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

   

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, представники бізнесу.  

 

Номер і назва завдання  1.1.2. Створення привабливого інвестиційного клімату та сприятливих 

умов для розвитку бізнесу в громаді 

Назва проєкту 
Виготовлення промоційних матеріалів про громаду (виставковий стенд, 

буклети, брошури, сувеніри) 

Цілі проєкту • Створення різних видів промоційної продукції для туристів 

та гостей громади. 

• Залучення  туристів у громаду. 

• Залучення інвесторів у громаду. 

• Збільшення  кількості робочих місць. 

• Збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
На території Великоберезовицької територіальної громади є пам’ятки 
історії та архітектури про які мало хто знає. Нажаль деякі з них 
перебувають у незадовільному стані. При зростанні кількості туристів, 
які будуть приїжджати у Великоберезовицьку громаду, постане питання 
наявності сувенірної продукції. Необхідно розробити та виготовити 
різноманітні буклети, брошури, сувеніри, які б характеризували громаду 
і були цікавими для туристів та інвесторів.  

Очікувані результати  
• Ідентифікація громади. 

• Створення промоційних матеріалів про громаду. 
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Ключові заходи проєкту 
• Визначення видів необхідної промоційної продукції згідно потреб 

туристів та гостей громади.  

• Розробка та дизайн продукції. 

• Виготовлення промоційної продукції.  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.. 

  43 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, активні 

мешканці громади.  

 

 

Номер і назва завдання 
1.2.1. Визначення туристичних об’єктів та створення туристичних 
продуктів 

Назва проєкту 
Визначення туристичних об’єктів та формування їх каталогу 

Цілі проєкту • Сформувати каталог туристичних об’єктів громади. 

• Отримання додаткових надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Туристичний напрямок Великоберезовицької громади необхідно 
розвивати та популяризувати. Потрібно докласти зусиль, щоб туристично 
привабливі місця  громади були відомі не лише серед місцевого 
населення, але й  туристів з різних куточків України та світу. На 
сьогоднішній день в громаді відсутній каталог туристичних обєктів 
грамади. Тому, потрібно сформувати каталог туристичних об’єктів 
громади. 

Очікувані результати  
• Сформовано каталог туристичних об’єктів громади. 

• Збільшено потік туристів у громаду. 

• Отримано додаткові надходження до селищного бюджету. 

Ключові заходи проєкту 
• Збір інформаційних матеріалів для створення каталогу 

туристичних об’єктів громади. 

• Створення каталогу туристичних об’єктів громади. 

• Електронну версію каталогу розмістити на сайті 

Великоберезовицької громади. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  50 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада громадські організації, активні 

мешканці громади 

 

Номер і назва завдання 
1.2.1. Визначення туристичних об’єктів та створення туристичних 
продуктів 

Назва проєкту 
Створення туристичних продуктів 

Цілі проєкту • Створення туристичних продуктів. 

• Отримання додаткових надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Туристичний напрямок Великоберезовицької громади необхідно 
розвивати та популяризувати. На сьогоднішній день у громаді відсутні 
туристичні продукти, які б були цікаві туристам. Потрібно докласти 
зусиль, щоб туристично привабливі місця  громади були відомі не лише 
серед місцевого населення, але й  туристів з різних куточків України та 
світу.  

Очікувані результати  
• Розроблено туристичні продукти. 

• Проведено широке інформування потенційних споживачів 

туристичних послуг. 

• Отримано додаткові надходження до селищного бюджету. 

Ключові заходи проєкту 
• Створення робочої групи для визначення туристичних продуктів, 

які мають найвищий потенціал з точки зору подальшого впливу 

на зростання туристичних потоків та створення можливостей для 

збільшення доходів мешканців громади від надання туристичних 

послуг. 

• Ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, які 

потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання 

туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів у 

рамках проекту.   

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  100 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 



13 
 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада громадські організації, активні 

мешканці громади 

 

Номер і назва завдання 
1.2.1. Визначення туристичних об’єктів та створення туристичних 
продуктів 

Назва проєкту 
Створення туристичних маршрутів (веломаршрутів, пішохідних, тощо) 

Цілі проєкту • Створення туристичних маршрутів. 

• Отримання додаткових надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Туристичний напрямок Великоберезовицької громади необхідно 
розвивати та популяризувати. На жаль, туристичні маршрути, які 
знаходяться на території громади, не достатньо обстежені та вивчені, 
також потрібно подбати про їхній благоустрій. Потрібно докласти зусиль, 
щоб туристично привабливі місця  громади були відомі не лише серед 
місцевого населення, але й  серед туристів з різних куточків України та 
світу.  

Очікувані результати  
• Розроблено туристичні маршрути. 

• Отримано додаткові надходження до селищного бюджету. 

Ключові заходи проєкту 
• Створення робочої групи, визначення маршрутів, які мають 

найвищий потенціал з точки зору подальшого впливу на 

зростання туристичних потоків та створення можливостей для 

збільшення доходів мешканців громади від надання туристичних 

послуг. 

• Ідентифікація фізичних осіб, підприємств, організацій, які 

потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання 

туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів у 

рамках проекту.   

• Збір інформаційних матеріалів та створення на їх основі веб-

сторінки для промоції туристичних маршрутів, у т.ч. у соціальних 

мережах.  

•  Виготовлення інформаційних табличок, стендів та вказівників до 

найважливіших туристичних об’єктів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  50 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 
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Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада громадські організації, активні 

мешканці громади 

 

Номер і назва завдання  2.1.1. Підтримка громадських ініціатив та підвищення громадської 

активності 

Назва проєкту 
Розробка системи комунікацій з громадськістю та покращення системи 

інформування населення 

Цілі проєкту • Залучення мешканців до вирішення проблем громади. 

• Активізація діяльності місцевих громадських організацій для 

вирішення нагальних проблем громади. 

• Визначення актуальних потреб жителів громади та 

реагування на них. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
На сайті громади планується створити розділ для роботи зі зверненнями 
громадян та проведення обговорень в режимі «онлайн». 

Веб-інструмент також буде використовуватися для роботи із старостами 
громади, іншими громадами. 

Очікувані результати  
• На сайті громади створено розділ, який дозволятиме: працювати 

зі зверненнями громадян та петиціями, надавати консультації 

мешканцям з питань, що відносяться до компетенції селищної 

влади, створювати тематичні групи для обговорення питань, що 

стосуються функціонування громади. 

• Вирішено нагальні проблеми громади за активної участі 

громадськості. 

Ключові заходи проєкту 
• Підготовка технічного завдання для створення веб-інструменту. 

• Розробка веб-інструменту. 

• Промоція створеного веб-інструменту серед мешканців громади. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

50      50 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, активні 

мешканці громади.  
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Номер і назва завдання  2.1.1. Підтримка громадських ініціатив та підвищення громадської 

активності 

Назва проєкту 
Впровадження інструментів громадської участі/ Громадський бюджет, 

Громадська рада, громадські слухання, опитування, консультації, 

Петиції, тощо 

Цілі проєкту 
• Залучення мешканців до вирішення проблем громади. 

• Активізація діяльності місцевих громадських організацій для 

вирішення нагальних проблем громади. 

• Визначення актуальних потреб жителів громади та реагування на 

них. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Конкурс проєктів – це один з видів партисипативного бюджетування, у 
якому розподільником коштів є не орган місцевого самоврядування, а 
власне громадяни. Особливістю конкурсу проєктів є ще й те, що 
виконавцями будуть представники команд-переможців. Відповідно 
реалізовується максимальна долученість громадян до реалізації змін у 
громаді та забезпечить сталість результатів проєктів. 

Очікувані результати  
• Вирішено нагальні проблеми громади за активної участі 

громадськості. 

Ключові заходи проєкту 
• Оголошення щорічного конкурсу проектів «Громадський 

бюджет». 

• Збір проектів. 

• Підбиття підсумків конкурсу, фінансування проектів-переможців. 

• Реалізація проектів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

700 1000 1300    3000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, активні 

мешканці громади.  

 

Номер і назва завдання  2.1.1. Підтримка громадських ініціатив та підвищення громадської 

активності 

Назва проєкту 
Підтримка молодіжних ініціатив та діяльності Молодіжної ради 
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Цілі проєкту • формування рівня позитивного світогляду молоді на основі 

розвинутого почуття патріотизму до міста та країни, 

національної самосвідомості, духовно-моральних, 

культурних, загальнолюдських цінностей. 

• формування основних понять «молодіжної політики», її 

завдань та принципів. 

• підтримка молодіжних ініціатив, створення умов для 

самореалізації молоді. 

• формування здорового молодіжного середовища та 

соціальний захист молоді. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Здорове молодіжне середовище є необхідною умовою успішного 
розвитку Великоберезовицької громади та метою основних молодіжних 
заходів з реалізації Стратегії розвитку громади до 2027 р. З метою 
залучення молодих мешканців громади до розв’язання актуальних 
загально громадських проблем планується створити молодіжну раду 
громади. 

Очікувані результати  
• Створено молодіжну раду громади. 

• Організовано заходи із підтримки молодіжних ініціатив. 

• Проведено молодіжні заходи при відзначенні народних свят. 

Ключові заходи проєкту 
• Створити молодіжну раду громади. 

• Організувати заходи із підтримки молодіжних ініціатив. 

• Проводити молодіжні заходи до відзначення народних свят. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

30 50 50 50    180 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, молодь громади.  

 

 

Номер і назва завдання  2.1.2. Розвиток системи надання публічних послуг 

Назва проєкту 
Вдосконалення системи електронного 
врядування у громаді 
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Цілі проєкту • підвищення якості та доступності публічних послуг для 

мешканців громади та бізнесу. 

• розширення доступу до інформації та надання можливості 

безпосередньої участі мешканцям громади в процесах 

підготовки й експертизи проектів рішень селищної ради. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Розвитку електронного врядування в Україні надається суттєва увага. 
Зокрема, цю сферу нині регулюють понад 10 законів, 30 постанов та 20 
розпоряджень Кабінету Міністрів України. Метою електронного 
врядування є створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої 
структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій (е-врядування). 
Впровадження електронного врядування передбачає створення якісно 
нових форм організації діяльності органів публічної влади, їх взаємодію 
з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу 
до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати 
електронні адміністративні послуги, звертатися до органів публічної 
влади з використанням Інтернету. 

Очікувані результати  
• отримано мешканцями громади рівний якісний доступ до послуг 

у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;  

• створено інформаційні ресурси для надання електронних 

адміністративних послуг;  

• побудовано сучасну систему управління з питань розвитку 

громади. 

Ключові заходи проєкту 
• матеріально-технічне та програмне забезпечення діяльності 

селищної ради та структурних підрозділів; 

• запровадження інструментів Е-демократії (електронні 
консультації, електронні петиції, електронні звернення тощо); 

• запровадження використання електронних платформ для 
формування відкритості та прозорості діяльності органів влади та 
створення умов доступу громадськості до відкритої інформації. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, провайдери.  
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Номер і назва завдання 2.1.2. Розвиток системи надання публічних послуг 

Назва проєкту 
Створення віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП у 

старостинських округах 

Цілі проєкту • Створення, для фізичних та юридичних осіб, які звертаються 

за отриманням адміністративних послуг, комфортних умов 

для їх отримання за принципом «єдиного вікна» та 

облаштування необхідної кількості робочих місць для 

адміністраторів ЦНАПу. 

• Покращення іміджу органу місцевого самоврядування, , а 

також зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних 

адміністративних послуг у ЦНАП. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 

Стислий опис проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Створення робочих місць для працівників. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Навчання персоналу ЦНАПу. 

Запропонований проєкт спрямований на створення трьох віддалених 
робочих місць у Настасівському, Мишковицькому та Петриківському 
старостинських округах Великоберезовицької громади, з метою 
наближення надання якісних адміністративних послуг до мешканців 
громади. 

Очікувані результати  
• створено нові робочі місця; 

• збільшено кількість наданих адміністративних послуг; 

• збільшено надходження до місцевого бюджету; 

• створено належні умови для отримання адміністративних послуг 

особами з обмеженими фізичними можливостями;  

• забезпечено прозорість, відкритість та зрозумілість  дій у сфері 

надання адміністративних послуг. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення робіт з реконструкції приміщень у Настасівському, 

Мишковицькому та Петриківському старостинських округах. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Навчання персоналу ЦНАПу. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  100 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Центр підвищення кваліфікації. 

 

 

Номер і назва завдання  2.2.1. Розробка плану оптимізації та надання освітніх послуг 

Назва проєкту 
Оптимізація навчальних закладів шляхом створення опорних 

навчальних закладів 

Цілі проєкту • Створення сприятливих умов для надання якісних освітніх 

послуг. 

• Раціональне використання навчально-методичної, 

матеріально-технічної  бази, її  зміцнення та модернізація. 

• Оптимальний розподіл та використання бюджетних коштів.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту Для ефективного функціонування опорного закладу буде: 

• забезпечено пільговий проїзду учнів, вихованців та 
педагогічних працівників до місця навчання і додому 
шляхом придбання нових сучасних шкільних автобусів; 

• проведено заходи термомодернізації та теплозбереження 
цих навчальних закладів, модернізовано опалювальні 
системи, що дасть можливість економії бюджетних коштів 
на  утримання будівель; 

• створено сучасні умови для навчання, розвитку та 
спілкування шляхом оснащення комп’ютерною технікою, 
спортивним інвентарем, музичними приладами, 
методичним та демонстраційним матеріалами тощо; 

• забезпечено здорове  харчування учнів шляхом оновлення 
матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків. 

• створено безбар’єрний простір  та умови для інклюзивного 
навчання .  

Очікувані результати  
• Створено сприятливі умови для надання якісних освітніх послуг 

дітям Великоберезовицької територіальної громади. 

• Раціонально використано бюджетні кошти громади. 
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Ключові заходи проєкту 
• Проведення процедури публічних закупівель на придбання 

шкільного автобусу. 

• Укладення договору с постачальником на придбання шкільного 
автобусу. 

• Проведення капітальних ремонтів у навчальних закладах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

 

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.2.1. Розробка плану оптимізації та надання освітніх послуг 

Назва проєкту 
Розробка концепції підтримки та вдосконалення позашкільної освіти 

Цілі проєкту • Збільшити зацікавленість дітей та молоді громади в 

позашкільній освіті.  

• Привести умови для навчання та творчого розвитку дітей у 

відповідність до концепції нового освітнього простору та 

гарантувати дотримання санітарно-побутових умов надання 

позашкільних освітніх послуг. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Із 1254 дітей початкової школи лише 270 дітей відвідують групи 
продовженого дня. Можна сказати, що денним доглядом забезпечено 
лише 21,5% дітей початкової школи. Займаються в гуртках, секціях, 
позакласною роботою, організованим дозвіллям лише 210 або 5% дітей, 
а в спортивних секціях займаються тільки 120 дітей (2,8%). Як видно з 
аналізу статистичних даних в громаді не в повній мірі розвинена 
система позакласної, позашкільної, спортивної зайнятості дітей. 
Розробка концепції підтримки та вдосконалення позашкільної освіти 
дозволить вирішити дані проблемні питання. 

Очікувані результати  
• Збільшено кількість дітей зайнятих позашкільною освітою. 

• Покращено успішність учнів. 

• Приведено умови для навчання та творчого розвитку дітей у 

відповідність до концепції нового освітнього простору. 

• Гарантовано дотримання санітарно-побутових умов надання 

позашкільних освітніх послуг. 
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Ключові заходи проєкту 
• Розробка проєкту концепції підтримки та вдосконалення 

позашкільної освіти. 

• Обговорення проєкту концепції підтримки та вдосконалення 
позашкільної освіти. 

• Затвердження проєкту концепції підтримки та вдосконалення 
позашкільної освіти. 

• Виконання концепції підтримки та вдосконалення позашкільної 
освіти. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

   

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.2.1. Розробка плану оптимізації та надання освітніх послуг 

Назва проєкту 
Підтримка талановитих дітей та молоді,  переможців національних та 

міжнародних конкурсів,  змагань, олімпіад а також педагогів, учні яких 

показують високі результати 

Цілі проєкту • Покращення успішності учнів територіальної громади. 

• Збільшення кількості талановитих дітей та молоді. 

• Забезпечення формування інтелектуального потенціалу 

громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Робота з обдарованими дітьми та молоддю на 2021-2027 роки 
спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу 
територіальної громади шляхом створення оптимальних умов для 
виявлення обдарованої молоді громади та надання їй підтримки в 
розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості в сучасному 
суспільстві, постійного духовного самовдосконалення. 

Очікувані результати  
• Покращено успішність учнів. 

• Покращено умови для навчання та творчого розвитку дітей. 

• Збільшено кількість талановитих дітей та молоді в громаді. 

Ключові заходи проєкту 
• Створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку 

обдарованих дітей та молоді. 

• Відстеження досягнень учнів. 

• Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та  
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молоді. 

• Створення системи їх морального та матеріального заохочення. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

160 170 180 190    700 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.2.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 

Назва проєкту 
Створення умов для доступності закладів медицини для людей 

маломобільних груп населення 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя маломобільних груп 

населення громади шляхом підвищення доступності та 

ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
створення умов для доступності закладів медицини для людей 
маломобільних груп населення. Реалізація цього проєкту дозволить 
забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності 
та ефективності надання медичної допомоги. 

Очікувані результати  
• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення проблем для людей маломобільних груп населення в 

сфері отримання ними медичної допомоги. 

• Закупівля та встановлення обладнання та інших засобів. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 2021 2022 Разом  
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проєкту, тис. грн. 
50 50 100 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 2.2.3. Забезпечення культурних потреб 

Назва проєкту 
Вивчення запитів населення та формування напрямів організації 

змістовного дозвілля 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов для проведення змістовного 

дозвілля жителям громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
громади з метою організації заходів щодо проведення ними змістовного  
дозвілля. 

Очікувані результати  
• Зменшення відтоку населення у міста. 

• Забезпечення мешканцям громади належних умов для 

проведення ними свого дозвілля. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення опитування мешканців щодо їхнього бачення свого  

дозвілля. 

• Формування напрямів організації змістовного дозвілля. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

        

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 



24 
 

Номер і назва завдання 2.2.3. Забезпечення культурних потреб 

Назва проєкту 
Проведення мистецьких акцій, виставок, етнографічних та історико-

краєзнавчих експедицій для вивчення матеріальної та нематеріальної 

культурної спадщини 

Цілі проєкту • Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонованим проектом передбачається проведення мистецьких 
акцій, виставок, етнографічних та історико-краєзнавчих експедицій з 
метою вивчення матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. 

Очікувані результати  
• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 

користувачів.  

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення мистецьких акцій. 

• Проведення виставок. 

• Проведення етнографічних та історико-краєзнавчих експедицій. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

        

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 2.2.3. Забезпечення культурних потреб 
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Назва проєкту 
Створення культурно-мистецького центру громади 

Цілі проєкту • Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям громади. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення 
мешканців громади з метою надання якісних послуг в сфері культури та 
дозвілля шляхом створення культурно-мистецького центру громади. 

Очікувані результати  
• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 

користувачів. 

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 
спадщину. 

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Забезпечено розвиток та функціонування української мови в 

закладах культури та навчальних закладах громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Будівництво культурно-мистецького центру.  

• Закупівля та встановлення обладнання, інвентаря, апаратури та 
інших засобів. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

3200 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  
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Номер і назва завдання 2.2.3. Забезпечення культурних потреб 

Назва проєкту 
Підтримка творчих ініціатив, особливо молодих талантів 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов для отримання культурних послуг 

жителями громади. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Робота з обдарованою молоддю спрямована на забезпечення 
формування культурного потенціалу територіальної громади шляхом 
створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді 
громади та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, 
самореалізації особистості в сучасному суспільстві, постійного духовного 
самовдосконалення. 

Очікувані результати  
• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 

користувачів.  

• Зменшено відтік населення у міста. 

Ключові заходи проєкту 
• Створення ефективної, дієвої системи виявлення талановитої 

молоді. 

• Створення системи їх морального та матеріального заохочення. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.3.1. Розвиток спорту у громаді та популяризація здорового способу 

життя 
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Назва проєкту 
Розробка та впровадження програми розвитку фізичної культури та 

спорту у громаді 

Цілі проєкту • Популяризація серед мешканців територіальної громади 

заняття спортом. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Пропаганда масового спорту – цілеспрямоване розповсюдження та 
популяризація спортивних знань з метою переконання населення у 
необхідності систематичних спортивних занять. Успіх популяризації 
масового спорту залежить від комплексного активного використання всіх 
її форм.  
Однак, вирішення проблем активізації пропагандистської і рекламної 
діяльності відповідно до умов функціонування масового спортивного 
руху сучасної України можливе в рамках цільової комплексної програми, 
яка має відображати принципи проведення пропаганди і реклами, 
залучення всіх зацікавлених організацій, наявність основних функцій 
управління: планування, організації, мотивації, контролю. 
В рамках реалізації здорового способу в Великоберезовицькій 
територіальній громаді планується розробити програму розвитку 
фізичної культури та спорту у громаді. 

Очікувані результати  
• Популяризовано заняття спортом серед населення громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Розроблення проект програми розвитку фізичної культури та 

спорту у громаді. 

• Проведення обговорення проекту програми розвитку фізичної 
культури та спорту у громаді. 

• Затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту у 
громаді. 

• Впровадження програми розвитку фізичної культури та спорту у 
громаді. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

1700 1800 1900 2000    7400 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.3.1. Розвиток спорту у громаді та популяризація здорового способу 

життя 
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Назва проєкту 
Підтримка спортсменів громади за видатні досягнення під час змагань 

та олімпіад 

Цілі проєкту • Популяризація серед мешканців територіальної громади 

заняття спортом. 

• Підтримка спортсменів громади за видатні досягнення під 

час змагань та олімпіад. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Пропаганда масового спорту – цілеспрямоване розповсюдження та 
популяризація спортивних знань з метою переконання населення у 
необхідності систематичних спортивних занять. Успіх популяризації 
масового спорту залежить від комплексного активного використання всіх 
її форм.  

В рамках реалізації проєкту планується всебічна підтримка спортсменів 
громади за видатні досягнення під час змагань та олімпіад. 

Очікувані результати  
• Популяризовано заняття спортом серед населення громади. 

• Збільшено кількість видатних спортсменів мешканців громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Участь у забезпеченні спортсменів при їхній підготовці до 

змагань. 

• Матеріальна підтримка спортсменів громади за видатні 
досягнення під час змагань та олімпіад. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, спортсмени.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.1. Впровадження ефективного енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Назва проєкту 
Розробка та впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку 

Цілі проєкту • Створення ефективної системи управління із використанням 

енергоефектиних заходів, направлених на зниження споживання 

паливно-енергетичних ресурсів з метою сталого енергетичного 

розвитку громади. 
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Даним проектом передбачається розробити та впровадити план дій 

сталого енергетичного розвитку громади. 

Очікувані результати  • Підвищено контроль за споживанням енергоресурсів 

бюджетними установами громади. 

• Створено «інструмент» швидкого аналізу використання 

енергоресурсів, дотримання встановлених лімітів споживання, 

оцінки впровадження заходів з енергозбереження та 

енергоефективності. 

Ключові заходи проєкту 
• Створення ефективної структури енергоменеджменту. 

• Встановлення системи енергомоніторингу. 

• Підготовка переліку закладів, які потребують розмежування та 

визначити прилади обліку, які будуть приєднані до системи. 

• Підписання  договору з надавачем послуг Інформаційної системи 

енергомоніторингу про впровадження роботи системи. 

• Створення  облікових записів та внесення до них відповідних 
даних щодо будівель. 

Період реалізації 
01/2025 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2025 2026 2027 Разом 

    

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.1. Впровадження ефективного енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Назва проєкту 
Проведення заходів з енергоефективності комунальних закладів 

громади 

Цілі проєкту • Підвищити енергоефективність будівель, що перебувають на 

балансі селищної ради, зменшити витрати на енергоносії.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Даним проектом передбачається провести аудит споживання 

енергоресурсів комунальними закладами громади, замінити застарілі 

джерела енергоресурсів на новіші більш економніші. 

Очікувані результати  • Підвищено контроль за споживанням енергоресурсів 

комунальними закладами громади. 

• Економія коштів на оплату енергоносіїв.  

Ключові заходи проєкту 
• проведення попереднього енергоаудиту;  

• підготовка проекту та виконання робіт;  

• передбачається проводити поступове виведення енергоємних 
джерел.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

        

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.2. Екологічна безпека громади 

Назва проєкту 
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Цілі проєкту 
• Забезпечення збору сміття 

• Покращення екологічної інфраструктури.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 
облаштування сміттєзвалищ. 

 

Очікувані результати  • Зменшено екологічне навантаження на навколишнє середовище. 

Ключові заходи проєкту 
• Виявлення стихійних сміттєзвалищ. 

• Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.  
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Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

50 50 50 50    200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.2. Екологічна безпека громади 

Назва проєкту 
Розробка схем санітарної очистки  населених пунктів громади 

Цілі проєкту 
• Забезпечення збору сміття. 

• Покращення екологічної інфраструктури.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається розробити схему санітарної очистки населених 
пунктів громади. 

 

Очікувані результати  • Зменшено екологічне навантаження на навколишнє середовище. 

Ключові заходи проєкту 
• Збір вихідних даних для розробки схеми санітарної очистки 

населених пунктів громади.  

• Розроблення завдань для розробки схеми санітарної очистки 
населених пунктів громади.  

• Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів громади. 
 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

30 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.2. Екологічна безпека громади 



32 
 

Назва проєкту 
Розробка та впровадження системи поводження з ТПВ 

Цілі проєкту 
• Забезпечення збору сміття. 

• Покращення екологічної інфраструктури.  

• Створення системи поводження з відходами, заснованої на нових 

технологіях. 

• Підвищення рівня відповідальності та екологічної культури 

населення. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Існуюча практика поводження з ТПВ не забезпечує захист населення і 

навколишнього природного середовища від їх шкідливого впливу. Ця 

ситуація є характерною на сьогоднішній день практично для усіх 

населених пунктів України і становить загальнодержавну проблему. 

Проєктом передбачається розробити та впровадити систему поводження 

з ТПВ. 

Очікувані результати  • Зменшено екологічне навантаження на навколишнє середовище. 

• Облаштовано контейнерні майданчики. 

Ключові заходи проєкту 
• Організація та управління перевезенням відходів. 

• Оновлення матеріально-технічної бази, її модернізація, 
будівництво нових, реконструкція існуючих об’єктів поводження з 
відходами. 

• Організація збирання, перероблення та утилізації 
великогабаритних і будівельних відходів. 

• Запровадження участі мешканців приватного сектора у сфері 
поводження з ТПВ. 

 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

30 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, мешканці громади.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.3.Підвищення заходів безпеки та громадського порядку 

Назва проєкту 
Створення поліцейських станцій у громаді 

Цілі проєкту • Зменшення чисельності злочинів, здійснених на теренах громади. 

• Забезпечення публічної безпеки і порядку в громадських місцях, 
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місцях загального користування тощо.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачено створення поліцейських станцій на території 

громади. Це дозволить підвищити рівень безпеки мешканців громади, 

зменшити кількість осіб, що постраждали внаслідок порушення 

громадського порядку та злочинів, покращити правопорядок в громаді 

тощо. 

Очікувані результати  • Підвищено рівень безпеки. 

• Зменшено кількість осіб, що постраждали внаслідок порушення 

громадського порядку та злочинів.  

• Покращено правопорядок в громаді, захист конституційних прав і 

свобод громадян.  

• Надано допомогу органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобігання 

адміністративним правопорушенням.  

• Зменшено кількість правопорушень, які скоїли неповнолітні. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення будівель для поліцейських станцій.  

• Проведення ремонтів будівель. 

• Забезпечення необхідним обладнанням. 

• Підбір персоналу. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 Разом  

100 100 200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські формування із 

забезпечення правопорядку.  

 

Номер і назва завдання 
2.4.3.Підвищення заходів безпеки та громадського порядку 

Назва проєкту 
Розробка програми покращення місцевої безпеки (встановлення камер 

відео спостереження,  порядку світлофорів, гасіїв швидкості, 

вказівників вулиць тощо) 

Цілі проєкту • Підвищити безпеку мешканців Великоберезовицької 

територіальної громади.  
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Розширена система відеоспостереження надасть більші можливості 

працівникам поліції проводити якісний моніторинг ситуацій на жвавих та 

небезпечних перехрестях, паркувальних майданчиках, здійснювати 

контроль дотримання правил дорожнього руху. Завдяки отриманню та 

аналізу інформації, яка надходитиме з систем відеоспостереження, 

відбуватиметься оперативне реагування на аварії, небезпечні та 

непередбачувані ситуації на автошляхах громади.  

Проєктом передбачається розробити програму покращення місцевої 

безпеки (встановлення камер відео спостереження,  порядку світлофорів, 

гасіїв швидкості, вказівників вулиць тощо). 

Очікувані результати  • Підвищено рівень безпеки. 

• Зменшено кількість осіб, що постраждали внаслідок порушення 

громадського порядку та злочинів.  

• Надано допомогу органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобігання 

адміністративним правопорушенням. 

Ключові заходи проєкту 
• Підготовка проекту програми та її обговорення. 

•  Затвердження проекту програми на сесії.  

• Передбачення фінансування на виконання заходів програми у 
місцевому бюджеті.  

 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські формування із 

забезпечення правопорядку.  

 

Номер і назва завдання  2.4.4. Розвиток системи житлово-комунального господарства громади 

Назва проєкту 
Розробка та дотримання правил благоустрою громади 

Цілі проєкту • Покращення якості надання житлово-комунальних послуг 

населенню громади. 

• Створення умов захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання 
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середовища, захисту довкілля, покращення санітарного 

стану та мікроклімату, належного утримання та раціональне 

використання території населених пунктів, охорони об’єктів 

благоустрою. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Правила благоустрою території Великоберезовицької селищної ради 
покликані стати нормативно-правовим актом, яким 
встановлюється порядок благоустрою та утримання території громади, 
об’єктів благоустрою на території громади, регулювання прав та 
обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається 
комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на 
території громади. 

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для 
життєдіяльності людини і стануть обов’язковими для виконання на всій 
території  громади, об`єднаннями громадян, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності і 
підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами. 

Очікувані результати  
• Упорядковано відносини між суб’єктами громади та 

громадянами у сфері благоустрою. 

• Створено умови для реалізації прав та виконання обов’язків 
громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб 
місцевого самоврядування у сфері благоустрою. 

• Покращено санітарний стан населених пунктів громади. 

• Покращено рівень благоустрою територій населених пунктів 
громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Розробка проекту правил благоустрою громади. 

• Обговорення проекту правил благоустрою громади. 

• Затвердження проекту правил благоустрою громади. 

• Оприлюднення правил благоустрою громади. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

        

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання  2.4.4. Розвиток системи житлово-комунального господарства громади 
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Назва проєкту 
Підвищення якості надання комунальних послуг, максимально 

наближеної до потреб населення 

Цілі проєкту • Покращення якості надання комунальних послуг населенню 

громади. 

• Покращення технічного стану об’єктів, розвиток підприємств 

житлово-комунального господарства. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається підвищити якість надання комунальних 
послуг, максимально наблизити їх до потреб населення. Передбачається 
покращити технічний стан об’єктів, забезпечити розвиток підприємств 
житлово-комунального господарства. 

Очікувані результати  
• Покращено санітарний стан населених пунктів громади. 

• Покращено рівень благоустрою територій населених пунктів 
громади. 

• Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

• Економія бюджетних коштів та коштів населення, 
спрямованих на оплату житлово-комунальних послуг.  

• Покращено якість надання комунальних послуг. 

• Покращено технічний стан об’єктів житлово-комунального 
господарства. 

Ключові заходи проєкту 
• Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення, централізованих систем водопостачання і 
водовідведення, систем вуличного освітлення з використанням 
енергоощадного обладнання та технологій. 

• Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із 
застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання. 

• Забезпечення оснащення наявного житлового фонду 

будинковими засобами обліку і регулювання споживання води та 

теплової енергії. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

100 100 100 100    400 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, підприємства комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.  

 

Номер і назва завдання  2.4.4. Розвиток системи житлово-комунального господарства громади 
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Назва проєкту 
Стимулювання до створення органів самоорганізації  населення (ОСББ, 

вуличні, будинкові комітети) 

Цілі проєкту • Підвищити ефективність управління житловим фондом 

через створення нових та підтримку існуючих ОСББ 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Шляхом фінансової, інформаційно-роз`яснювальної підтримки існуючих 

ОСББ та створення нових, а також визначення на конкурсній основі 

управляючих компаній (управителя/ей) передбачено впровадження 

ефективної форми утримання та управління житловим фондом громади. 

Це призведе до: 

• поліпшення якості житлово-комунального обслуговування; 

• раціонального та цільового використання співвласниками коштів 
на утримання житлових будинків, економії енергоресурсів, своєчасного 
ремонту багатоповерхових будинків та утримання їх у належному стані, 
поліпшення благоустрою прилеглої території; 

• створення умов для розвитку конкурентного ринку управителів 
житла, через проведення у громаді конкурсу по визначенню надавача 
послуги з управління багатоквартирним будинком. 

Очікувані результати  
• Створено нові ОСББ. 

• Підвищено мотивацію до створення нових об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків – ефективних 
власників. 

• Визначено джерела фінансування та забезпечення 
інвестицій в оновлення житлового фонду громади. 

• Обрано (визначено) на конкурсних засадах ефективних 
управителів, спроможних надавати послугу з управління 
багатоквартирним будинком якісно та системно. 

Ключові заходи проєкту 
• Розробка окремого розділу на офіційному веб-сайті селищної 

ради, де розміщено всю інформацію щодо створення ОСББ: 

нормативна база, зразки документації. 

• Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

громадян громади  щодо переваг створення і діяльності ОСББ. 

• Надання всебічної допомоги ініціативним мешканцям 

будинків на стадії створення ОСББ. 

• Підтримка ОСББ у спосіб співфінансування робіт з капітального 

ремонту будинків ОСББ із залученням коштів селищного бюджету, 

фінансово-кредитних установ, міжнародних фондів. 

• Забезпечення реалізації нормативних положень визначеної 

законодавством процедури проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку. 

• Підготовка, організація проведення конкурсу по визначенню 

надавача послуги з управління багатоквартирним будинком, 

спорудою або групою багатоквартирних будинків. 
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Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, співвласники багатоквартирних 

будинків, підприємства, що виконують функції управителя.  

 

Номер і назва завдання  2.5.1. Брендинг території громади 

Назва проєкту 
Розробка логотипу громади 

Цілі проєкту • Відобразити історичні, культурні, соціально-економічні та 

інші місцеві особливості і традиції. 

• Сформувати обличчя громади, створити успішний 

територіальний логотип. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Великоберезовицька територіальна громада Тернопільської області 
створена  12 червня 2020 року відповідно  до розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 724-р. та об’єднала  тринадцять населених пунктів з 
адміністративним  центром у селищі міського типу Велика Березовиця. 
Як новостворене об’єднання громада потребує своєї символіки. Тому 
необхідно розробити та затвердити логотип громади. 

Очікувані результати  
• Розроблено та затверджено логотип Великоберезовицької 

територіальної громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Розроблення проєкту логотипу Великоберезовицької 

територіальної громади. 

• Обговорення проєкту логотипу Великоберезовицької 
територіальної громади. 

• Затвердження логотипу Великоберезовицької територіальної 
громади. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  10 

Джерела фінансування Інші джерела не заборонені законодавством 
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Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації.  

 

Номер і назва завдання  2.5.1. Брендинг території громади 

Назва проєкту 
Створення проморолику про громаду 

Цілі проєкту • Відобразити історичні, культурні, соціально-економічні та 

інші місцеві особливості і традиції. 

• Створити конкурентоздатний позитивний імідж громади. 

• Покращити туристичну привабливість громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Великоберезовицька територіальна громада Тернопільської області 
створена  12 червня 2020 року відповідно  до розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 724-р. та об’єднала  тринадцять населених пунктів з 
адміністративним  центром у селищі міського типу Велика Березовиця. З 
метою покращання туристичного потенціалу громади необхідно 
створити проморолик про інвестиційний, культурний, природній та 
соціальний потенціал громади, що у подальшому буде затверджений як 
офіційний та буде поширюватися в інтернет-ресурсах для популяризації 
всіх сфер громади. 

Очікувані результати  
• Створено проморолик про громаду. 

• Сформовано позитивний імідж громади. 

• Підвищено інтерес інвесторів та туристів до громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Збір даних про історичні, культурні, соціально-економічні та інші 

місцеві особливості і традиції. 

• Обговорення концепції проморолику про громаду. 

• Створення проморолику про громаду. 

• Розповсюдження на різних ресурсах проморолику про громаду. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  5 

Джерела фінансування Інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, залучені 

експерти та організації.  
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Номер і назва завдання  2.5.1. Брендинг території громади 

Назва проєкту 
Виготовлення портфелю сувенірної та рекламної продукції 

Цілі проєкту • Створення різних видів сувенірної та рекламної продукції 

для туристів та гостей громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
На території Великоберезовицької територіальної громади є пам’ятки 
історії та архітектури про які мало хто знає. Нажаль деякі з них 
перебувають у незадовільному стані. При зростанні кількості туристів, 
які будуть приїжджати у Великоберезовицьку громаду, постане питання 
наявності сувенірної продукції. Необхідно розробити та виготовити 
різноманітні сувеніри, які б характеризували Великоберезовицьку 
громаду і були цікавими для туристів. 

Очікувані результати  
• Розроблено дизайн різних видів сувенірної та рекламної 

продукції. 

• Підвищено поінформованість потенційних туристів про туристичні 

переваги Великоберезовицької територіальної громади.  

• Виготовлено 200 сувенірних та рекламних матеріалів. 

• Задоволено попит туристів на сувенірну продукцію. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення видів необхідної сувенірної та рекламної продукції 

згідно потреб туристів та гостей громади.  

• Розробка та дизайн продукції. 

• Виготовлення сувенірної та рекламної продукції. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

30 30 30 30 120 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, громадські організації.  

 

Номер і назва завдання 
2.5.2. Проведення заходів з промоції рекреаційного та туристичного 
потенціалу громади 

Назва проєкту 
Створення та наповнення туристичного розділу на офіційному сайті 

громади 



41 
 

Цілі проєкту • Покращити туристичну привабливість громади. 

• Отримання додаткових надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Туристичний напрямок Великоберезовицької громади необхідно 
розвивати та популяризувати. Потрібно докласти зусиль, щоб туристично 
привабливі місця  громади були відомі не лише серед місцевого 
населення, але й  туристів з різних куточків України та світу. Тому 
потрібно створити та наповнити туристичний розділ на офіційному сайті 
громади. 

Очікувані результати  
• Створено туристичний розділ на офіційному сайті громади. 

• Проведено широке інформування потенційних споживачів 

туристичних послуг. 

• Отримано додаткові надходження до селищного бюджету. 

Ключові заходи проєкту 
• Створити туристичний розділ на офіційному сайті громади. 

• Наповнити туристичний розділ на офіційному сайті громади. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  50 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада громадські організації, активні 

мешканці громади 

 

Номер і назва завдання 
2.5.2. Проведення заходів з промоції рекреаційного та туристичного 
потенціалу громади 

Назва проєкту 
Промоція  рекреаційного потенціалу громади 

Цілі проєкту • Покращити туристичну привабливість громади. 

• Отримання додаткових надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 
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Стислий опис проєкту 
Туристичний напрямок Великоберезовицької громади необхідно 
розвивати та популяризувати. Потрібно докласти зусиль, щоб туристично 
привабливі місця  громади були відомі не лише серед місцевого 
населення, але й  туристів з різних куточків України та світу. Тому 
потрібно довести до широкого загалу інформацію про рекреаційний 
потенціал громади. 

Очікувані результати  
• Проведено широке інформування потенційних споживачів 

туристичних послуг про рекреаційний потенціал громади. 

• Отримано додаткові надходження до селищного бюджету. 

Ключові заходи проєкту 
• Створити туристичний розділ на офіційному сайті громади. 

• Наповнити туристичний розділ на офіційному сайті громади. 

• Включити до розділу інформацію про рекреаційний потенціал 

громади. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада громадські організації, активні 

мешканці громади 

 

Номер і назва завдання 2.5.2. Проведення заходів з промоції рекреаційного та туристичного 

потенціалу громади 

Назва проєкту 
Розробка концепції проведення фестивалів у громаді, створення 

календаря фестивалів 

Цілі проєкту 
• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

• Розвиток туристичної привабливості громади.  

• Організація культурного та змістовного дозвілля для жителів і 

гостей громади.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонованим проектом передбачається розробити концепцію 
проведення фестивалів у громаді та створити календар фестивалів. 

Очікувані результати  
• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 

користувачів.  

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 
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спадщину. 

• Збільшено кількість туристів у громаду. 

• Збільшено надходження до бюджету громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Розробити проект концепції проведення фестивалів у громаді. 

• Провести обговорення проекту концепції проведення фестивалів 
у громаді. 

• Затвердити проект концепції проведення фестивалів у громаді на 
сесії. 

• Створити календар фестивалів. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 2.5.2. Проведення заходів з промоції рекреаційного та туристичного 

потенціалу громади 

Назва проєкту 
Участь та презентація громади на регіональних та міжнародних 

виставках 

Цілі проєкту • Підвищення  туристичної та інвестиційної привабливості 

громади.  

• Збільшення надходжень до бюджету громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонованим проектом передбачається прийняття участі та 
презентація громади на регіональних та міжнародних виставках. Це 
дозволить підвищити  туристичну та інвестиційну привабливість 
громади. 

Очікувані результати  
• Підвищено туристичну привабливість громади. 

• Підвищено інвестиційну привабливість громади. 

• Збільшено надходження до місцевого бюджету. 
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Ключові заходи проєкту 
• Підготовка презентаційних матеріалів про громаду. 

• Участь у регіональних виставках. 

• Участь у міжнародних виставках. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

50 50 50    150 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 
2.5.3. Налагодження  міжмуніципального  співробітництва  та  
партнерських відносин  з  іншими громадами 

Назва проєкту 
Підписання договорів про міжмуніципальну  співпрацю  у різних 

сферах  діяльності 

Цілі проєкту • Співробітництво між Великоберезовицькою територіальної 

громадою та територіальними громадами Тернопільської 

області у межах реалізації проєктів, спрямованих на 

вирішення важливих для території соціально-економічних 

проблем.  

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Міжмуніципальне співробітництво дозволяє ефективніше 
використовувати ресурси суміжних громад і зменшувати витрати на їх 
утримання. 

Очікувані результати  
• Налагоджено співпрацю в рамках міжмуніципального 

співробітництва з територіальними громадами 

Тернопільської області.  

Ключові заходи проєкту 
• Проведення аналізу та діалогу з територіальними громадами 

Тернопільської області. 

• Підписання договорів про міжмуніципальну співпрацю у різних 

сферах діяльності. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  
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Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, територіальні громади 

Тернопільської області  

 

Номер і назва завдання 
2.5.3. Налагодження  міжмуніципального  співробітництва  та  
партнерських відносин  з  іншими громадами 

Назва проєкту 
Налагодження взаємовигідного співробітництва з муніципалітетами 

інших країн 

Цілі проєкту • Встановлення стійких партнерських відносин з 

муніципалітетами інших країн для обміну досвідом та 

реалізації сумісних проектів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Бенчмаркінг – один з найбільш доступних та дієвих механізмів розвитку, 
який дозволяє змоделювати певний шлях одного суб’єкта у досягненні 
певної мети. В умовах інтенсифікованої децентралізації, відчувається 
суттєвий брак ресурсів і насамперед часу для формування та 
проходження самостійного еволюційного шляху. Вирішення такої 
проблеми може бути досягнуте шляхом пошуку найбільш схожої 
території (територіального утворення) до Великоберезовицької 
територіальної громади, перейманням досвіду, встановленні 
партнерських відносин та реалізації сумісних проектів, що може значно 
пришвидшити розвиток громади. 

Очікувані результати  
• Встановлено партнерські відносини з іноземними 

партнерами. 

•  Залучено іноземних інвесторів. 

• Збільшено надходження до бюджету громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення робіт з пошуку іноземного партнера.  

• Проведення електронної комунікації з потенційними партнерами. 

•  Організація взаємних візитів потенційних партнерів.  

• Підписання меморандуму про співпрацю. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

        

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники Великоберезовицька селищна рада, громадські організації, 
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реалізації проєкту муніципалітети зарубіжних країн  

 

  

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи 

(600 учнів) по вул. Микулинецька в смт.В.Березовиця  

Цілі проєкту 
• забезпечити реалізацію права дітей на здобуття освіти, 

фізичний, розумовий і духовний розвиток, патріотичне 
виховання, соціальну адаптацію та готовність продовжувати 
освіту у вищих навчальних закладах; 

• запровадити найсучасніші технології по енергозбереженню; 

• створити додаткові робочі місця в кількості 60 чол.; 

• створити належні умови для виховання дітей шкільного віку, 
всебічно розвиваючи людину як особистість, розвивати її 
таланти, розумові і фізичні здібності, виховувати високі моральні 
якості, формувати громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, сприятиме підвищенню соціально-культурного розвитку 
регіону; 

• понизити рівень соціальної напруги в селищі; 

• покращити загальний рівень соціально-культурного розвитку 
селища; 

• посилити виховний потенціал шкільних навчальних закладів, 

спрямованих на виховання дітей патріотизму, духовності, 

формування національної самосвідомості, моральних якостей. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 

Стислий опис проєкту 
В селищі Велика Березовиця налічується 531 дітей до 6-ти років, 1343 
дітей від 6 до 18-ти років. Загальна кількість населення становить – 9250 
осіб. 
За 2020 рік збільшився приріст населення на 9 %, станом на 31 грудня 
2020 р., народилося 100 дітей. 
Станом на 2021 рік у смт. Велика Березовиця навчальний процес 
проводиться у пристосованих приміщеннях колишнього дошкільного 
навчального закладу, які не відповідають технічним та санітарно-
гігієнічним вимогам, в пристосованій будівлі відсутні спортивний та 
актовий зали, майстерня трудового навчання, учительська, гардероб, 
кабінет психолога, зовнішній спортивний майданчик, їдальня 
одноразового  харчування, що може обслужити не більше 35 учнів, при 
тому що, в закладі загальної середньої освіти  навчається 471 дітей у дві 
зміни, а тому забезпечити у повному обсязі реалізацію права дітей на 
здобуття середньої освіти у селищі немає можливості. Тому 872 дітей 
навчаються у школах міста Тернополя та селі Острів. У 2021 році 117 
дітей підуть у перший клас, з них тільки 60 дітей навчатимуться ЗЗСО 
Велика Березовиця, а 57 дітей, вимушені здобувати освіту в інших 
навчальних закладах. 
В селищі зростає кількість населення, зберігається тенденція до 
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збільшення народжуваності за рахунок реєстрації молодих сімей у 
новозбудованих будинках. 
Реалізація даного проєкту будівництва школи передбачає соціальний 
ефект, а саме – створить належні умови для виховання дітей шкільного 
віку, всебічно розвивати людину як особистість, розвивати її таланти, 
розумові і фізичні здібності, виховувати високі моральні якості, 
формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
сприятиме підвищенню соціально-культурного розвитку регіону. 
Очікується, що реалізація проєкту матиме позитивний вплив на ринок 
праці, сприятиме повній та продуктивній зайнятості, забезпеченню гідних 
умов праці, збільшенню кількості  120 робочих місць. 
За рахунок освоєння проєкту школи звільнені приміщення, які 

тимчасово використовуються під приміщення ЗОШ І-ІІІ ст., будуть 

повернуті в дошкільний дитячий заклад, що забезпечить повну потребу 

населення смт. В. Березовиця  Великоберезовицької селищної ради 

Тернопільського району у дошкільних навчальних закладах, та 

забезпечить повну потребу селища в загальноосвітніх закладах. 

Очікувані результати  
• Створено умови для навчання 600 учнів. 

• Створено нові робочі місця для педагогічних працівників та 

обслуговуючого персоналу. 

• Забезпечено економію енергоресурсів. 

Ключові заходи проєкту 
• виділення земельної ділянки під будівництво ЗОШ І-ІІІ ст.; 

• виготовлення права власності на земельну ділянку; 

• проведення топографічно-геодезичних та інженерно-
геологічних зйомок; 

• виготовлення проектно-кошторисної документації; 

• отримання містобудівних умов та обмежень на будівництво 
об’єкта; 

• затвердження проектно-кошторисної документації; 

• проведення експертизи об’єкту та отримання Експертного Звіту 
із позитивним висновком; 

• отримання дозволу на початок робіт; 

• проведення тендеру з визначення генерального підрядника, 
щодо виконання будівельних робіт; 

• організація будівництва школи на 600 учнів; 

• презентація школи та початок її роботи. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 Разом 

35000 38000 73000 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

ДФРР, Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 
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Назва проєкту 
Капітальний ремонт частини приміщень дитячого садка «Дзвіночок» за 

адресою: вул. Ярмуша, 142а в с. Острів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт частини приміщень дитячого садка 

«Дзвіночок». 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачено провести капітальний ремонт частини приміщень 

дитячого садка «Дзвіночок» за адресою: вул. Ярмуша, 142а в с. Острів. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано частину приміщень дитячого садка. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Внутрішнє оздоблення приміщень, вентиляція приміщення, 

електропостачання приміщення, водопостачання та водовідведення 

• Капітальний ремонт частини приміщення дитячого садка. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1744 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.   

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу НВК 

«Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» за адресою: вул. Шкільна, 27, с. Мишковичі 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу НВК 

«Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад». 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2138 осіб 

Стислий опис проєкту 
 Проєктом передбачається провести капітальний ремонт харчоблоку 

комунального закладу НВК «Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ I-

III ступенів – дошкільний навчальний заклад» за адресою: вул. Шкільна, 

27, с. Мишковичі. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтований харчоблок. 

• Покращено матеріальну базу харчоблоку, впроваджено систему 

ХАСП. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Внутрішнє оздоблення приміщень, вентиляція приміщення, 

електропостачання приміщення, водопостачання та 

водовідведення 

• Капітальний ремонт частини приміщення харчоблоку. 

• Оновлення матеріальної бази харчоблоку. 

• Впровадження системи ХАСП. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1612 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

ДФРР, Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 301 в с. Настасів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести  капітальний ремонт із 

застосуванням енергозберігаючих технологій загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 301 в с. Настасів. 



50 
 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтована школа із застосування 

енергозберігаючих технологій. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт даху та утеплення горища мінеральними 

плитами, утеплення фасаду школи, оздоблювальні роботи фасаду 

школи. 

• Капітальний ремонт школи із застосуванням енергозберігаючих 

технологій. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

6611 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

ДФРР, Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Реконструкція приміщень котельні під спортивно-тренажерний зал 

комунального закладу НВК «Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ 

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» за адресою: вул. 

Шкільна, 27, с. Мишковичі 

Цілі проєкту 
• Реконструкція приміщень котельні під спортивно-тренажерний 

зал комунального закладу НВК «Мишковицька загальноосвітня 

школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2138 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести  реконструкцію приміщень котельні 

під спортивно-тренажерний зал комунального закладу НВК 

«Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» за адресою: вул. Шкільна, 27, с. Мишковичі. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано приміщення котельні під спортивно-

тренажерний зал. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Спортивний тренажерний зал, приміщення для виконання 
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спортивно-тренажерних занять, зовнішнє утеплення фасадів, 

внутрішнє оздоблення приміщення, вентиляція приміщення, 

опалення, електропостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

• Капітальний ремонт приміщень котельні під спортивно-

тренажерний зал комунального закладу НВК «Мишковицька 

загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1900 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт корпусу №1 комунального закладу Буцнівської 

ЗОШ I-III ступенів 

Цілі проєкту 
• Створення належних умов навчання і виховання підростаючого 

покоління та забезпечення реалізації права сільських дітей на 
якісну сучасну освіту.  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1289 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт корпусу №1 

комунального закладу Буцнівської ЗОШ I-III ступенів. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано корпус №1 школи. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт корпусу №1  школи.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

814,5 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 



52 
 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

ДФРР, Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Реконструкція частини приміщень КЗ Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів під 

заклад дошкільної освіти за адресою: вул. Шкільна, 216, с.Острів 

Цілі проєкту 
• Реконструкція частини приміщень Комунального закладу 

Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести реконструкцію частини приміщень КЗ 

Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів під заклад дошкільної освіти за адресою: 

вул. Шкільна, 216, с.Острів 

Очікувані результати  
• Проведено реконструкцію частини приміщень Комунальний 

заклад Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

• Покращено  якість надання освітніх послуг дошкільникам. 

• Збільшено число охоплених дошкільною освітою дітей, які 
проживають на території Великоберезовицької селищної ради. 

• Покращено умови для фізичного розвитку дітей, охорони їх життя 

та зміцнення здоров’я. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Реконструкція частини приміщень Комунальний заклад 

Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (демонтаж частини перегородок, 

влаштування нових перегородок, демонтаж  частини віконних та 

дверних блоків, влаштування нових віконних та дверних блоків, 

внутрішнє оздоблення, демонтаж та встановлення підлог, 

влаштування нових сантехнічних приладів, заміна електромережі 

та електроприладів на нові енергозберігаючі) .  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  
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Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт будівлі дитячого садка «Кобзарик» з утепленням 

фасаду в смт. В.Березовиця 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт будівлі дитячого садка «Кобзарик» з 

утепленням фасаду. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт будівлі дитячого 

садка «Кобзарик» з утепленням фасаду. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано будівлю дитячого садка «Кобзарик» з 

утепленням фасаду. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Проведення утеплення зовнішніх стін і горищного покриття з 

послідуючим оздобленням та кольоровим вирішенням фасадів. 

• Капітальний ремонт будівлі дитячого садка «Кобзарик» з 

утепленням фасаду. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

4501 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт харчоблоку Комунального закладу Острівська ЗОШ 

I-III ступенів  

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт харчоблоку Комунального закладу 

Острівська ЗОШ I-III ступенів.. 

• Покращення іміджу громади. 
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт 

харчоблоку Комунального закладу Острівська ЗОШ I-III ступенів.  

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано харчоблок Комунального закладу 

Острівська ЗОШ I-III ступенів. 

• Отримано сучасне, комфортне шкільне приміщення, створено 

належні умови для харчування учнів. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт електричної системи, водопостачання та 
водовідведення, оздоблювання стін, влаштування підлоги, стелі, 
 роботи по, електропостачанню, водопостачанню та 
водовідведенню, вентиляції. 

• Капітальний ремонт харчоблоку Комунального закладу 

Острівська ЗОШ I-III ступенів. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1500 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт покрівлі КЗ Острівська ЗОШ I-III ступенів  

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу Острівська 

ЗОШ I-III ступенів. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт покрівлі КЗ 

Острівська ЗОШ I-III ступенів. 
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Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано покрівлю Комунального закладу 

Острівська ЗОШ I-III ступенів. 

• Забезпечено економію енергоресурсів. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Заміна покрівлі на хвилясті фіброцементні листи фірми FIbrodan.; 

Заміна окремих  дерев’яних елементів даху на нові; 

• Влаштування системи організованого водовідведення; 

• Влаштування огорожі покрівлі; 

• Влаштування вогнезахисної обробки несучих дерев’яних 

елементів даху; 

• Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу Острівська 

ЗОШ I-III ступенів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2600 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт території КЗ Петриківської ЗОШ I-II ступенів  

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт комунального закладу Петриківської ЗОШ I-II 

ступенів. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

4273 особи 

Стислий опис проєкту 
На території закладу освіти знаходяться головний корпус (рік забудови 

1960) та корпус № 1 (рік забудови 1950). У 2014 році проведено заміну 

теплотраси, яка проходить через подвір’я закладу освіти, у 2020 році 

проведено добудову головного корпусу. Виконання вказаних робіт та 

довгий термін експлуатації покриття подвір’я призвели до неможливості 

його подальшої експлуатації. Для нормального функціонування закладу 

освіти потрібно здійснити капітальний ремонт школи (замінити знищене 

асфальтне покриття на бруківку загальною площею 600 м.кв.). 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано комунальний заклад Петриківська 

ЗОШ I-II ступенів. 
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Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт благоустрою комунального закладу 

Петриківської ЗОШ I-II ступенів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

700 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний  ремонт території  дошкільного  навчального закладу ясла-

садок с. Настасів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт території  дошкільного  навчального закладу 

ясла-садок с. Настасів. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається провести капітальний ремонт території  

дошкільного  навчального закладу ясла-садок с. Настасів. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано територію  дошкільного  навчального 

закладу ясла-садок с. Настасів. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт території  дошкільного  навчального закладу 

ясла-садок с. Настасів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

300 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  
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Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний  ремонт  території  ЗОШ І-ІІІ ступенів  с.Настасів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт території  ЗОШ І-ІІІ ступенів  с. Настасів. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
• Проектом передбачається провести капітальний ремонт території  

ЗОШ І-ІІІ ступенів  с. Настасів. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано територію  ЗОШ І-ІІІ ступенів  с. 

Настасів. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт території  ЗОШ І-ІІІ ступенів  с. Настасів. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

800 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний  ремонт  території навчально-виховного комплексу  в  с. 

Йосипівка 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу  в  с. 

Йосипівка. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1000 осіб 
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Стислий опис проєкту 
• Проектом передбачається провести капітальний ремонт 

навчально-виховного комплексу  в  с. Йосипівка. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано навчально-виховний комплекс  в  с. 

Йосипівка. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу  в  с. 

Йосипівка. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

300 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний  ремонт  території навчально-виховного комплексу  в  с. 

Мар’янівка 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу  в  с. 

Мар’янівка. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1000 осіб 

Стислий опис проєкту 
• Проектом передбачається провести капітальний ремонт 

навчально-виховного комплексу  в  с. Мар’янівка. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано навчально-виховний комплекс  в  с. 

Мар’янівка. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу  в  с. 

Мар’янівка. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

300 



59 
 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій КЗ 

Буцнівської ЗОШ I-III ступенів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунального закладу Буцнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів. 

• Створення належних умов навчання і виховання підростаючого 
покоління та забезпечення реалізації права сільських дітей на 
якісну сучасну освіту. Утеплення будівлі збереже приміщення від 
енерговтрат  та руйнування під дією природно-кліматичних умов. 

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1290 осіб 

Стислий опис проєкту 
• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунального закладу Буцнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунальний заклад Буцнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів. 

• Забезпечено зменшення втрат теплової енергії у приміщенні 
школи,забезпечено належні умови навчального  процесу згідно з 
останніми вимогами освітніх реформ. 

• Забезпечено комфортні умови для перебування учнів, батьків і 

працівників установи у приміщенні освітнього закладу. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Забезпечити зменшення втрат теплової енергії у приміщенні 
школи,забезпечити належні умови навчального  процесу згідно з 
останніми вимогами освітніх реформ. 

• Забезпечити комфортні умови для перебування учнів, батьків і 
працівників установи у приміщенні освітнього закладу. 

• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунального закладу Буцнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

700 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт системи опалення Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.  с. Острів 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт системи опалення Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт системи 

опалення Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Завдяки цьому вдасться досягти:  

покращення технічного стану системи опалення та будівлі; значної 

економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних 

ремонтів; покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в 

освітньому закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі. 

Очікувані результати  
• Досягнуто максимальної ефективності використання 

енергоресурсів. 

• Скорочено споживання енергоносіїв. 

• Заощаджено бюджетні кошти. 

• Зменшено до мінімального рівня витрати на  послуги з 
електропостачання. 

• Покращено рівень надання освітніх послуг та підвищено 
комфортність перебування в будівлі освітнього закладу. 

• Забезпечено реалізацію державної політики щодо регіонального 

розвитку, передусім у сфері енергоефективності та 

енергозбереження. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт системи опалення Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1700 
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Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій КЗ 

НВК «Мишковицька загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунального закладу НВК «Мишковицька 

загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» .  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

2138 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт із застосуванням 

енергозберігаючих технологій комунального закладу НВК «Мишковицька 

загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» . 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунальний заклад НВК «Мишковицька 

загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад». 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій комунального закладу НВК «Мишковицька 

загальноосвітня школа ЗОШ I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» . 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

6000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  
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Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій КЗ 

Острівська ЗОШ I-III ступенів  

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій КЗ Острівська ЗОШ І-ІІІ ст.  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт із застосуванням 

енергозберігаючих технологій Комунального закладу Острівська ЗОШ I-III 

ступенів. 

Проведення капітального ремонту є економічно та соціально 

обґрунтованим, оскільки утеплення фасаду  приведе до економії 

енергоресурсів, поліпшення естетичного вигляду, як зовні так і в середині 

будівлі, створення відповідного температурного режиму в приміщенні 

будівлі. 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано із застосуванням енергозберігаючих 

технологій Комунальний заклад Острівська ЗОШ I-III ступенів. 

• Зміцнено матеріально-технічну базу закладу. 

• Покращено енергоефективність будівлі та зменшено споживання 

енергоресурсів. 

• Зеконолено бюджетні кошти,поліпшено умови перебування в 

освітньому закладі учнів, персоналу, відвідувачів.  

• Забезпечено комфортні мікроклімат приміщень школи та 

санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у закладі. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій Комунального закладу Острівська ЗОШ I-III ступенів. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

6000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 
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закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт території Великолуцької ЗОШ І ступеня – філія КЗ 

навчально-виховного комплексу "Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад" 

Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт Великолуцької загальноосвітньої школи І 

ступеня - філія комунального закладу навчально-виховного 

комплексу " Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" .  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1212 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається провести капітальний ремонт Великолуцької 

загальноосвітньої школи І ступеня - філія комунального закладу 

навчально-виховного комплексу «Мишковицька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад». 

Очікувані результати  
• Капітально відремонтовано Великолуцьку загальноосвітню школи 

І ступеня - філію комунального закладу навчально-виховного 

комплексу «Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» . 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт Великолуцької загальноосвітньої школи І 

ступеня - філія комунального закладу навчально-виховного 

комплексу " Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад". 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

500 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт покрівлі КЗ Лучківська ЗОШ І-ІІ ступенів  
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Цілі проєкту 
• Капітальний ремонт покрівлі Лучківської ЗОШ І-ІІ ступенів .  

• Покращення іміджу громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1262 особи 

Стислий опис проєкту 
З метою захисту стелі та стін від протікання у класних кімнатах; не 

допущення замокання стін фасаду; формування в приміщенні 

сприятливого мікроклімату; значного покращення естетичного вигляду 

будівлі потрібно провести капітальний ремонт покрівлі Лучківської ЗОШ 

І-ІІ ступенів . 

Очікувані результати  
• Захищено стелі та стіни від протікання у класних кімнатах. 

• Не допущено замокання стін фасаду. 

• Сформовано в приміщенні сприятливий мікроклімат. 

• Значно покращено естетичний вигляд будівлі. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу Лучківська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

700 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Придбання шкільних автобусів 

Цілі проєкту • Організація безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних 

закладів територіальної громади до місця навчання, роботи 

і додому. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
У Великоберезовицькій територіальній громаді планується проведення 
оптимізації мережі навчальних закладів. Серед пріоритетних завдань 
цього процесу є охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, 
створення умов для їх особистого розвитку, рівного доступу до якісної 
освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 
самореалізації педагогічних працівників. Необхідною умовою оптимізації 
мережі є забезпечення організованого підвезення дітей до навчальних 
закладів та у зворотньому напрямку. Проєктом передбачається 
придбання шкільних автобусів які будуть курсувати між населеними 
пунктами громади та підвозити учнів і вчителів до місцевих шкіл. 

Очікувані результати  
• Підвищено просторову доступність послуг, що надаються 

освітніми установами.  

• Зменшено ризик виникнення дорожньо-транспортних 

пригод, загибелі та травмування дітей при підвезення дітей.  

• Створено систему перевезень учнів, що забезпечує рівні 

умови отримання якісної загальної освіти у сільській 

місцевості.  

• Учні та педагогічні працівники забезпечені безкоштовним 

підвезенням до місця навчання та у зворотньому напрямку. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення торгів та придбання шкільного автобусу. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

2000 2000 2000 6000 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада  

 

Номер і назва завдання 3.1.1. Модернізація, ремонт  та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Назва проєкту 
Модернізація  навчального обладнання шкільних та дошкільних   

закладів освіти громади 

Цілі проєкту • Модернізація  навчального обладнання всіх закладів освіти 

громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Понад 24113 тис. осіб 

Стислий опис проєкту 
Ефективній організації навчально-виховного процесу та створенню умов 
безпечної життєдіяльності його учасників в значній мірі сприяє стан 
матеріально-технічної бази навчальних закладів. Робота щодо 
модернізації навчального обладнання в шкільних навчальних закладах та 
в дошкільних навчальних закладах, які функціонують в 
Великоберезовицькій територіальній громаді,  спрямована на створення 
оптимальних умов для навчання та виховання дітей. 

Очікувані результати  
• Покращено матеріально-технічну базу всіх закладів освіти 

громади. 
 

Ключові заходи проєкту 
• Закупівля необхідних матеріалів навчально-виховного 

процесу. 

• Створення умов для безпечного перебування учнів у 

закладах освіти.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500 500 500 500    2000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада. 

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Будівництво АЗПСМ у с.Настасів 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що 
буде надавати первинну медико-санітарну допомогу населенню 
громади. Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити високу якість 
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життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання 
медичної допомоги. 

Очікувані результати  
• Збудовано АЗПСМ;   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  

• Закупівля та встановлення обладнання та інших засобів. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 
Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 
мережах. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

6600 

Джерела фінансування Кошти Державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Острів 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Острів. Реалізація 
цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя людей 
шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної 
допомоги. 

Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Острів.   
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• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Острів.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

339 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Йосипівка 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Йосипівка. Реалізація 
цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя людей 
шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної 
допомоги. 

Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Йосипівка.   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Йосипівка.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 2021 2022 Разом 
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проєкту, тис. грн. 
15 105 120 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Миролюбівка 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1262 особи 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Миролюбівка. 
Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя 
людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання 
медичної допомоги. 

Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Миролюбівка.   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Миролюбівка.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

258 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 
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закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Мар’янівка 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Мар’янівка. Реалізація 
цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя людей 
шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної 
допомоги. 

Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Мар’янівка.   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Мар’янівка.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

100 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Велика Лука 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 



71 
 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1212 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Велика Лука. 
Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя 
людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання 
медичної допомоги. 

Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Велика Лука.   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Велика Лука.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

271 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Лучка 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення 

доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1262 особи 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Лучка. Реалізація 
цього проєкту дозволить забезпечити високу якість життя людей 
шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної 
допомоги. 
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Очікувані результати  
• Відремонтовано приміщення  фельдшерського пункту  в с. 

Лучка.   

• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Ремонт приміщення  фельдшерського пункту  в с. Лучка.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

100 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.1.2. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Назва проєкту 
Придбання медикаментів, технічних засобів для пільгових категорій 

населення 

Цілі проєкту • Забезпечити високу якість життя пільгових категорій 

населення  шляхом підвищення доступності та ефективності 

надання медичної допомоги. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Одним із важливих напрямків розвитку громади є турбота про здоров'я 
населення, забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та 
раннє виявлення захворювань. Запропонований проєкт передбачає 
придбання медикаментів, технічних засобів для пільгових категорій 
населення. Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити високу 
якість життя пільгових категорій населення шляхом підвищення 
доступності та ефективності надання медичної допомоги. 

Очікувані результати  
• Створено умови для отримання якісних медичних послуг 

жителями громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Придбання медикаментів, технічних засобів для пільгових 

категорій населення.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 
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проєкту, тис. грн. 
450 500 500 500    1950 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада.  

 

Номер і назва завдання 3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури 

Назва проєкту 
Ремонт Будинку культури смт.В.Березовиця 

Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям смт.В.Березовиця. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада,  

Тернопільський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Понад 25 тис. осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
смт.В.Березовиця та прилеглих населених пунктів з метою надання 
якісних послуг у сфері культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• збережено існуючу мережу закладів культури громади;  

• задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів;  

• розширено мережу платних послуг закладами культури: 
організація виїзних концертів народних колективів будинків 
культури та закладів культури громади; 

• збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину; 

• зменшено відтік населення у міста; 

• залучено дітей та молодь до участі в аматорських коллективах. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника.  

• Ремонт будинку культури. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 
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Період реалізації 
10/2021 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом  

400 300 300 1000 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури, фірма підрядник. 

 

Номер і назва завдання 3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури 

Назва проєкту 
Ремонт Будинку культури с.Йосипівка 

Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям с.Йосипівка. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Настасівський старостинський округ Великоберезовицької селищної ради 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 3000 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
с.Йосипівка та наколишніх сіл з метою надання якісних послуг у сфері 
культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• збережено існуючу мережу закладів культури громади;  

• задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів;  

• розширено мережу платних послуг закладами культури: 
організація виїзних концертів народних колективів будинків 
культури та закладів культури громади; 

• збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину; 

• зменшено відтік населення у міста; 

• залучено дітей та молодь до участі в аматорських коллективах. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника.  

• Ремонт будинку культури. 
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• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

Період реалізації 
10/2021 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом  

50 200 200 450 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури, фірма підрядник. 

 

Номер і назва завдання 
3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт будівлі бібліотеки смт.Велика Березовиця 

Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям смт.В.Березовиця. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

смт.В.Березовиця, Тернопільський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 10000 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
смт.В.Березовиця та прилеглих населених пунктів з метою надання 
якісних послуг в інформаційній сфері, сфері культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• Збережено існуючу мережі закладів культури громади.  

• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів.  

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину. 

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Запроваджено роботу ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІВ з безкоштовного 
обслуговування користувачів та надання послуг щодо 
користування мережею Інтернет. 
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• Забезпечено розвиток та функціонування української мови в 
закладах культури та навчальних закладах громади. 

 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника.  

• Капітальний ремонт будівлі бібліотеки. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  300 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури, фірма підрядник. 

 

Номер і назва завдання 
3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури 

Назва проєкту 
 Встановлення опалення та капітальний ремонт в Будинку культури 

с.Настасів з енергозберігаючими технологіями 

Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям с.Настасі.в 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Настасівський старостинський округ Великоберезовицької селищної 

ради, Тернопільський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 5000 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
с.Настасів та наколишніх сіл з метою надання якісних послуг у сфері 
культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• Збережено існуючу мережу закладів культури громади.  

• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів.  

• Розширено мережу платних послуг закладами культури: 
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організація виїзних концертів народних колективів будинків 
культури та закладів культури громади. 

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину. 

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Залучено дітей та молодь до участі в аматорських коллективах. 

• Запроваджено роботу ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІВ з безкоштовного 
обслуговування користувачів та надання послуг щодо 
користування мережею Інтернет. 

• Забезпечено розвиток та функціонування української мови в 

закладах культури та навчальних закладах громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника. 

• Встановлення опалення та капітальний ремонт в Будинку 
культури. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

Період реалізації 
10/2021 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 Разом  

100 300 300 700 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури, фірма підрядник. 

 

Номер і назва завдання 
3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури 

Назва проєкту 
 Ремонт  клубу с. Велика Лука 

Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям с.В.Лука. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великолуцький старостинський округ Великоберезовицької селищної 

ради, Тернопільський район 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 3000 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
с.В.Лука та наколишніх сіл з метою надання якісних послуг у сфері 
культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• Збережено існуючу мережу закладів культури громади.  

• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів.  

• Розширено мережу платних послуг закладами культури: 
організація виїзних концертів народних колективів будинків 
культури та закладів культури громади. 

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину. 

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Залучено дітей та молодь до участі в аматорських коллективах. 

• Запроваджено роботу ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІВ з безкоштовного 
обслуговування користувачів та надання послуг щодо 
користування мережею Інтернет. 

• Забезпечено розвиток та функціонування української мови в 

закладах культури та навчальних закладах громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника  

• Ремонт клубу 

• Закупівля та встановлення обладнання 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах; 

Період реалізації 
10/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.  грн. 

  200 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури, фірма підрядник. 

 

Номер і назва завдання 
3.1.3. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури 

Назва проєкту 
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 
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Цілі проєкту 
• Збереження існуючої мережі закладів культури громади.  

• Недопущення погіршення стану культурного обслуговування 

населення. 

• Створення комфортних умов для отримання культурних послуг та 

дозвілля жителям громади. 

• Забезпечення гідних умов роботи для працівників культури по 

виконанню своїх функціональних обов’язків. 

• Збереження та продукування національних культурних і 

нематеріальних цінностей в громаді, традицій, обрядів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24000 осіб 

Стислий опис проєкту 
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
громади з метою надання якісних послуг в інформаційній сфері, сфері 
культури та дозвілля. 

Очікувані результати  
• Збережено існуючу мережу закладів культури громади.  

• Задоволено культурні, освітні та інформаційні потреби 
користувачів.  

• Збережено національні культурні цінності,  нематеріальну 

спадщину. 

• Зменшено відтік населення у міста. 

• Впроваджено роботу ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІВ з безкоштовного 
обслуговування користувачів та надання послуг щодо 
користування мережею Інтернет. 

• Забезпечено розвиток та функціонування української мови в 

закладах культури та навчальних закладах громади. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення потреб у закладах культури.  

• Закупівля та встановлення обладнання, інвентаря, апаратури та 
інших засобів. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

Період реалізації 
10/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

100 100 100 100    400 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інші кошти не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, Відділ культури 
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Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Створення «Спортивної платформи чемпіонів» на базі лижно-

спортивної бази ДЮСШ «Олімп» по вул. Дачна, 35 с.Острів 

Цілі проєкту 
• укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громад. 

• формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька, Великогаївська, Підгороднянська, Купчинецька 

територіальні громади  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Близько 525 осіб, які безпосередньо будуть займатися спортом. 

Опосередкованою цільовою  аудиторією є близько 1600 осіб – це батьки, 

представники органів місцевого самоврядування громад та інші жителі, 

які отримуватимуть опосередковану вигоду від реалізації проєкту в усіх 

громадах. 

Стислий опис проєкту 
Лижна база була створена у 1975 році. Капітальні ремонти з того часу не 

проводилися.  На даний час  необхідна реконструкція будівлі та 

допоміжних приміщень для створення відповідних умов для занять 

олімпійськими видами спорту, а саме: облаштування сучасних санвузлів, 

переодягалень, відпочинкової зони, тренажерного залу, благоустрою 

території та іншої спортивної інфраструктури. 

 Це дасть змогу популяризувати олімпійські види спорту шляхом 
проведення змагань регіонального, національного та міжнародного 
рівнів.  
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громад до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти. Все це можна вирішити,  
створивши спортивну платформу чемпіонів: здійснити реконструкцію 
лижної бази, придбати інвентар, створити відповідні умови для розвитку 
мінімум 11 олімпійських видів спорту та проведення тренувальних зборів 
та змагань усіх рівнів.   

Очікувані результати  
• відбулася реконструкція 1 лижної бази та її господарських 

будівель; 

• створено 1 спортивну базу для проведення тренувальних зборів 

та змагань з олімпійських видів спорту; 

• сформовано та відкрито мінімум 11 спортивних секцій; 

• залучено більше 500 осіб до занять спортом; 

• збільшено тренерський склад до 25 осіб; 

• придбання спортивного інвентаря в кількості 100 комплектів; 

• проведено мінімум 30 спортивно-масових заходи різних рівнів за 

рік, з них мінімум 5 – національного рівня; 

• підписано 3 меморандуми про співпрацю в рамках проєкту. 

Ключові заходи проєкту 
• Реконструкція 1 лижної бази та її господарських будівель. 

• Створити 1 спортивну базу для проведення тренувальних зборів 
та змагань з олімпійських видів спорту. 
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• Сформувати та відкрити мінімум 11 спортивних секцій. 

• Придбати спортивний інвентар в кількості 100 комплектів. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

6000 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька, Великогаївська, Підгороднянська, Купчинецька 

територіальні громади 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування спортивних дитячих майданчиків у кожному 

населеному пункті громади (15 шт.) 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24 тис. осіб 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування спортивних дитячих 
майданчиків.  

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
сайті селищної ради. 
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Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

4050 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Реконструкція шкільного майданчика під багатофункціонувальний 

майданчик з штучним покриттям КЗ НВК «Мишковицька ЗОШ I-III 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2138 осіб 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із реконструкції шкільного майданчика під 
багатофункціонувальний майданчик з штучним покриттям.  

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2000 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Встановлення  мультифункціонального  майданчика із штучним 

покриттям в с. Настасів  на  території  школи 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування мультифункціонального  
майданчика із штучним покриттям.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2000 



84 
 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування мультифункціонального  майданчика із штучним 

покриттям у с.Острів 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування мультифункціонального  
майданчика із штучним покриттям.  

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2350 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 
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Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування мультифункціонального  майданчика із штучним 

покриттям у смт. Велика Березовиця 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування мультифункціонального  
майданчика із штучним покриттям.  

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2000 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 
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Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування мультифункціонального  майданчика із штучним 

покриттям у с. Петриків 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку дітей та молоді громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Зменшення негативного впливу вулиці та бездоглядності. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 4273 особи 

Стислий опис проєкту 
Основний «меседж» проєкту – це залучення дітей та молоді громади до 
занять спортом, укріплення їх фізичного розвитку, зменшення 
негативного впливу гаджетів та вулиці, формування їх особистості через 
заняття спортом, розвиток позашкільної освіти.  

Очікувані результати  
• Залучено дітей та молодь громади до занять спортом, 

укріплено їх фізичний розвиток. 

• Зменшено негативний вплив гаджетів та вулиці через заняття 

спортом. 

• Розвинено позашкільну освіту. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування мультифункціонального  
майданчика із штучним покриттям.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2000 

Джерела фінансування Кошти Державного бюджету, кошти місцевого бюджету,  інші джерела не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 
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Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Петриків 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 4273 особи 

Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається облаштувати футбольне поле у с.Петриків. 
Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Острів 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 
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заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається облаштувати футбольне поле у с.Острів. 
Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Велика Лука 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1212 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається облаштувати футбольне поле у с. Велика 
Лука. Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Мишковичі 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2138 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається облаштувати футбольне поле у с.Мишковичі. 
Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Настасів 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 
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Стислий опис проєкту 
Проектом передбачається облаштувати футбольне поле у с.Настасів. 
Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Миролюбівка 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1262 особи 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається облаштувати футбольне поле у 
с.Миролюбівка. Облаштування футбольного поля дало б можливість 
займатися зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 
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• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.1.4. Модернізація, ремонт та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів та об’єктів спорту 

Назва проєкту 
Облаштування футбольного поля у с.Буцнів 

Цілі проєкту 
• Укріплення фізичного розвитку мешканців громади. 

• Формування успішної особистості та виховання 

цілеспрямованості, дисциплінованості, мотивованості через 

заняття спортом. 

• Створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом.  

• Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних 

об’єктів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1289 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається облаштувати футбольне поле у с.Буцнів. 
Облаштування футбольного поля дало б можливість займатися 
зазначеним видом спорту усім бажаючим жителям громади. 

Очікувані результати  
• Проведено змагання із футболу на рівні громади, району, 

регіону, України. 

• Розширено спортивну інфраструктуру територіальної 

громади. 

• Популяризовано футбол, здоровий спосіб життя. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення на конкурсній основі виконавця робіт. 

• Проведення робіт із облаштування футбольного поля, його 
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святкове відкриття. 

• Інформування населення про хід реалізації проекту на офіційному 
територіальної громади.  

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету,  інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька територіальна громада, фірма виконавець робіт. 

 

Номер і назва завдання 3.2.1. Будівництво та реконструкція закладів публічних послуг 

Назва проєкту 
Будівництво центру надання адміністративних послуг у  

смт. Велика Березовиця  

Цілі проєкту 
• Створення, для фізичних та юридичних осіб, які звертаються за 

отриманням адміністративних послуг, комфортних умов для їх 

отримання за принципом «єдиного вікна» та облаштування 

необхідної кількості робочих місць для адміністраторів ЦНАПу; 

• Покращення іміджу органу місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади, а також зменшення проявів корупції, шляхом 

надання якісних адміністративних послуг у ЦНАП 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада,  

Тернопільський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 Понад 25 тис. осіб 

Стислий опис проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника.  

• Будівництво ЦНАПу. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Навчання персоналу ЦНАПу. 

• Офіційне відкритття Центру надання адміністративних послуг.  
Запропонований проєкт спрямований на усіх без виключення мешканців 
Великоберезовицької територіальної громади у кількості 24 113 осіб, 
серед них люди із особливими потребами, пенсіонери, багатодітні сім’ї, 
сім’ї учасників АТО, ВПО, тощо. У структурі ЦНАПу передбачено 
інформаційно-консультативний пункт для бізнесу – що значно полегшить 
суб’єктам підприємницького сектору отримання консультацій та послуг 
стосовно ведення  їх діяльності. Також планується створення трьох 
віддалених робочих місць у Настасівському, Мишковицькому та 
Петриківському старостинських округах Великоберезовицької громади, з 
метою наближення надання якісних адміністративних послуг до 
мешканців громади. 

Очікувані результати  
- створено 12 робочих місць для працівників ЦНАПу; 

-  збільшено кількість наданих адміністративних послуг; 
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-  збільшено надходження до місцевого бюджету; 

- створено належні умови для отримання адміністративних послуг 

особами з обмеженими фізичними можливостями;  

- забезпечено прозорість, відкритість та зрозумілість  дій у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Ключові заходи проєкту 
• Визначення у відповідності до чинного законодавства фірми-

підрядника.  

• Проведення будівельних робіт по будівництві центру надання 

адміністративних послуг. 

• Введення в експлуатацію Центру надання адміністративних 

послуг Великоберезовицької територіальної громади. 

• Закупівля та встановлення обладнання. 

• Навчання персоналу ЦНАПу. 

• Проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 

інформації про реалізацію проєкту на офіційному сайті 

Великоберезовицької громади (vbsr.gov.ua) та соціальних 

мережах. 

• Офіційне відкритття Центру надання адміністративних послуг. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

  11 895,146 

Джерела фінансування Кошти державного бюджету (ДФРР – 70%), кошти місцевого бюджету 

(30%) 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

ДФРР, Великоберезовицька селищна рада, Центр підвищення 

кваліфікації. 

 

Номер і назва завдання 3.2.1. Будівництво та реконструкція закладів публічних послуг 

Назва проєкту 
Ремонт фасаду адміністративного приміщення Миролюбівського 

старостинського округу 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов праці та перебування 

громадян, модернізація інфраструктури. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1262 особи 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається покращити естетичний вид будівлі. Буде 
забезпечено нормальні умови праці працівникам Миролюбівського 
старостинського округу. 
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Очікувані результати  
• Створено належні умови праці для співробітників установи та для 

відвідувачів. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення ремонту фасаду адміністративного приміщення 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

122 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.1. Будівництво та реконструкція закладів публічних послуг 

Назва проєкту 
Ремонт адміністративного приміщення Петриківського старостинського 

округу 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов праці та перебування 

громадян, модернізація інфраструктури. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 4273 особи 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається покращити естетичний вид будівлі. У ході 
проєкту будуть проведені роботи по утепленню та облаштуванню стін, 
проведено ремонт покрівель. Буде забезпечено нормальні умови праці 
працівникам Петриківського старостинського округу. 

Очікувані результати  
• Створено належні умови праці для співробітників установи та для 

відвідувачів. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення ремонту адміністративного приміщення 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  
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Номер і назва завдання 3.2.1. Будівництво та реконструкція закладів публічних послуг 

Назва проєкту 
Ремонт адміністративного приміщення Острівського старостинського 

округу 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов праці та перебування 

громадян, модернізація інфраструктури. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається покращити естетичний вид будівлі. У ході 
проєкту будуть проведені роботи по утепленню та облаштуванню стін, 
проведено ремонт покрівель. Буде забезпечено нормальні умови праці 
працівникам Острівського старостинського округу. 

Очікувані результати  
• Створено належні умови праці для співробітників установи та для 

відвідувачів. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення ремонту адміністративного приміщення 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.1. Будівництво та реконструкція закладів публічних послуг 

Назва проєкту 
Ремонт адміністративного приміщення Великолуцького 

адміністративного округу 

Цілі проєкту • Створення комфортних умов праці та перебування 

громадян, модернізація інфраструктури. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1212 осіб 
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Стислий опис проєкту 
Проєктом передбачається покращити естетичний вид будівлі. У ході 
проєкту будуть проведені роботи по утепленню та облаштуванню стін, 
проведено ремонт покрівель.  Буде забезпечено нормальні умови праці 
працівникам Великолуцького старостинського округу. 

Очікувані результати  
• Створено належні умови праці для співробітників установи та для 

відвідувачів. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення ремонту адміністративного приміщення 

Період реалізації 
01/2024 - 12/2024 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт дороги між населеними пунктами Мар’янівка та 

Йосипівка 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Дорога між населеними пунктами Мар’янівка та Йосипівка перебуває у 
незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух 
транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я 
мешканців. Основним результатом проекту буде забезпечення безпеки 
руху на автодорозі та збереження цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху між населеними 

пунктами Мар’янівка та Йосипівка. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

21000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт дороги між населеними пунктами Йосипівка та 

Настасів 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 2713 осіб 

Стислий опис проєкту 
Дорога між населеними пунктами Йосипівка та Настасів перебуває у 
незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух 
транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я 
мешканців. Основним результатом проекту буде забезпечення безпеки 
руху на автодорозі та збереження цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху між населеними 

пунктами Йосипівка та Настасів. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

16000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  
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Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Поточний  ремонт дороги по вул.І.Франка с.Миролюбівка 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту та пішоходів по вул.І.Франка 

с.Миролюбівка. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1262 особи 

Стислий опис проєкту 
Вулиця І.Франка в с.Миролюбівка перебуває у незадовільному 
технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе 
потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців. Основним 
результатом проекту буде забезпечення безпеки руху на автодорозі та 
збереження цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху на вул.І.Франка 

с.Миролюбівка. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1300 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Облаштування асфальтного покриття по вулиці Польна с.Петриків 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту та пішоходів по вул. Польна с.Петриків. 
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 4273 особи 

Стислий опис проєкту 
Вулиця Польна с.Петриків перебуває у незадовільному технічному стані, 
що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе потенційну 
загрозу для життя та здоров’я мешканців. Основним результатом 
проекту буде забезпечення безпеки руху на автодорозі та збереження 
цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху на вул. Польна 

с.Петриків. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1200 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджеу, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шевченка смт.Велика 

Березовиця 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту та пішоходів по вул.Шевченка 

смт.Велика Березовиця. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 
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Стислий опис проєкту 
Вулиця вул.Шевченка смт. Велика Березовиця перебуває у 
незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух 
транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я 
мешканців. Основним результатом проекту буде забезпечення безпеки 
руху на автодорозі та збереження цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху на вул.Шевченка смт. 

Велика Березовиця. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2021 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2500 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру смт.Велика 

Березовиця 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту та пішоходів по вул. Миру смт.Велика 

Березовиця. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 

Стислий опис проєкту 
Вулиця Миру смт. Велика Березовиця перебуває у незадовільному 
технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе 
потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців. Основним 
результатом проекту буде забезпечення безпеки руху на автодорозі та 
збереження цілісності дорожнього полотна. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху на вул. Миру смт. 

Велика Березовиця. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 
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Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2600 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Національного Відродження смт. 

В.Березовиця 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху пішоходів по вул. Національного Відродження 

смт.Велика Березовиця. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 9250 осіб 

Стислий опис проєкту 
Тротуар по вул. Національного Відродження смт. Велика Березовиця 
перебуває у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух 
пішоходів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців. 
Основним результатом проекту буде забезпечення безпеки на тротуарі. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху пішоходів на вул. 

Національного Відродження смт. Велика Березовиця. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття тротуару в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

1000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 
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Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Кордуби с.Острів 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху пішоходів по вул. Кордуби с.Острів. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 1976 осіб 

Стислий опис проєкту 
Тротуар по вул. Кордуби с.Острів перебуває у незадовільному 
технічному стані, що значно ускладнює рух пішоходів та несе потенційну 
загрозу для життя та здоров’я мешканців. Основним результатом 
проекту буде забезпечення безпеки на тротуарі. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху пішоходів на вул. 

Кордуби с.Острів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття тротуару в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2023 - 12/2023 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

800 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Ремонт комунальних доріг населених пунктів Велика Березовиця, 

Петриків, Острів, Буцнів, Серединки, Мишковичі, Велика Лука, Хатки, 

Миролюбівка, Лучка, Настасів, Йосипівка, Мар’янівка 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 
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руху автотранспорту та пішоходів у населених пунктах 

Велика Березовиця, Петриків, Острів, Буцнів, Серединки, 

Мишковичі, Велика Лука, Хатки, Миролюбівка, Лучка, 

Настасів, Йосипівка, Мар’янівка. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Комунальні дороги у населених пунктах Велика Березовиця, Петриків, 
Острів, Буцнів, Серединки, Мишковичі, Велика Лука, Хатки, 
Миролюбівка, Лучка, Настасів, Йосипівка, Мар’янівка перебувають у 
незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух 
транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я 
мешканців. Основним результатом проекту буде забезпечення безпеки 
руху на дорогах. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху у населених пунктах 

Велика Березовиця, Петриків, Острів, Буцнів, Серединки, 
Мишковичі, Велика Лука, Хатки, Миролюбівка, Лучка, 
Настасів, Йосипівка, Мар’янівка. 

• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття доріг в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

3000 3000 3000 3000    12000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Капітальний ремонт асфальтного покриття між населеними пунктами 

Мишковичі, Миролюбівка, Лучка 

Цілі проєкту • Створення належних умов щодо забезпечення безпечного 

руху автотранспорту та пішоходів між населеними пунктами 

Мишковичі, Миролюбівка, Лучка. 
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Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 3400 осіб 

Стислий опис проєкту 
Дороги між населеними пунктами Мишковичі, Миролюбівка, Лучка 
перебувають у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює 
рух транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та 
здоров’я мешканців. Основним результатом проекту буде забезпечення 
безпеки руху на дорогах. 

Очікувані результати  
• Забезпечено безпеку та комфорт руху між населеними 

пунктами Мишковичі, Миролюбівка, Лучка. 
• Скорочено витрати пального автомобілістів. 
• Підвищено рівень довіри населення до місцевої влади. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення кошторисної документації. 
• Укладання договору з підрядником на виконання робіт. 
• Проведення ремонтних робіт. 
• Прийняття доріг в експлуатацію. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2022 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 Разом 

50000 50000 100000 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник.  

 

Номер і назва завдання 3.2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

Назва проєкту 
Зміцнення матеріально-технічної бази  житлово-комунального 

господарства 

Цілі проєкту • Зміцнення матеріально-технічної бази комунального 

господарства, для покращення якості надання послуг 

населенню громади 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 
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Стислий опис проєкту 
На даний час благоустрій населених пунктів Великоберезовицької 
громади підтримує комунальне підприємство «Аква сервіс». Однак 
наявне на підприємстві обладнання потрібно час від часу оновлювати. 
Проектом передбачено оновлення матеріально-технічної бази 
комунального підприємства. 

Очікувані результати  
• Оновлена матеріально-технічної бази комунального підприємства 

підвищить продуктивність праці комунального підприємства, що 

сприятиме підтримці благоустрою громади в належному стані. 

Ключові заходи проєкту 
• Проведення процедури закупівлі необхідної техніки та 

обладнання.  

• Передача техніки та обладнання на баланс комунального 
підприємства. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

2900 3000 3000 3000    11900 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, КП «Аква сервіс».  

 

Номер і назва завдання 3.3.1. Екологічна безпека 

Назва проєкту 
Будівництво нових та реконструкція старих систем водопостачання у 

населених пунктах громади 

Цілі проєкту • Здійснення заходів щодо створення, обслуговування та 

утримання водопровідної мережі у населених пунктах 

громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
За відсутності централізованого водопостачання, жителі населених 
пунктів громади в основному змушені користуватися криницями та  
неглибокими свердловинами для задоволення потреб у питній воді. 
Велика кількість добрив та пестицидів переважно сумнівної якості 
потрапляють у водні об’єкти та горизонти, а також, велика кількість 
септиків та вигрібних ям, що знаходяться на досить щільно заселеній 
території міста призводять до погіршення якості води. Саме тому, 
забезпечення населення громади централізованим водопостачальним є 
одним із  першочергових у діяльності громади. Оскільки, доступ 
населення до чистої питної води є важливим показником соціально- 
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економічного розвитку держави в цілому та громади зокрема. 

Очікувані результати  
• Покращено якість надання житлово-комунальних послуг. 

• Забезпечено мешканців громади якісним водопостачанням. 

Ключові заходи проєкту 
• Виготовлення проектно-кошторисної документації . 

• Проведення тендеру. 

• Проведення будівельних робіт щодо спорудження 
централізованої мережі водопостачання. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

700       700 

Джерела фінансування Кошти державного та місцевого бюджетів, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, фірма підрядник, КП «Аква сервіс».  

 

Номер і назва завдання 3.3.2. Благоустрій населених пунктів громади 

Назва проєкту 
Модернізація   вуличного освітлення у населених пунктах Велика 

Березовиця, Петриків, Острів, Буцнів, Серединки, Мишковичі, Велика 

Лука, Хатки, Миролюбівка, Лучка, Настасів, Йосипівка, Мар’янівка 

Цілі проєкту 
• забезпечити безпеку мешканців у вечірній час; 

• зменшити витрати на освітлення вулиць у вечірній період. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Вуличне освітлення завжди відігравало значну роль, воно виконує 
одночасно безліч функцій: убезпечує транспортний та пішохідний рух, 
робить середовище більш затишним та естетичним. Якісне вуличне 
освітлення підвищує продуктивність зорового апарата людини та істотно 
впливає на зниження числа дорожньо-транспортних пригод. Станом на 
сьогоднішній день, виникла необхідність модернізувати вуличне 
освітлення в населених пунктах громади. За допомогою цього проекту 
буде модернізовано вуличне освітлення в населених пунктах громади. 
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Очікувані результати  
• Зменшено витрати на освітлення вулиць у вечірній період. 

• Забезпечено безпеку мешканців. 

Ключові заходи проєкту 
• Планується  реконструювати мережу вуличного освітлення із 

встановленням ліхтарів з енергозберігаючими лампами. 

Період реалізації 
01/2021 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

500 
500 500 500 

   2000 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, комунальне підприємство.  

 

Номер і назва завдання 3.3.2. Благоустрій населених пунктів громади 

Назва проєкту 
Організація зелених зон та зон відпочинку 

Цілі проєкту • Покращити організацію відпочинку мешканців 

територіальної громади. 

Територія, на яку проєкт 

матиме вплив  

Великоберезовицька територіальна громада  

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 24113 осіб 

Стислий опис проєкту 
Створення зелених зон та зон відпочинку сприятиме організації 
культурного відпочинку місцевих жителів громади, залученню 
туристів, жителів м. Тернопіль, поширенню позитивного іміджу 
сільського відпочинку, зеленого туризму. Проєктом 
передбачається організувати зелені зони та зони відпочинку. 

Очікувані результати  
• Організовано культурний відпочинок місцевих жителів 

громади. 

• Покращено імідж громади. 

• Залучено туристів. 

Ключові заходи проєкту 
• Інформаційно-роз`яснювальна кампанія щодо змісту 

проєкту. 

• Організація зелених зон та зон відпочинку. 

Період реалізації 
01/2022 - 12/2027 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом  

70 80 100 
   250 
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Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені 

законодавством 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проєкту 

Великоберезовицька селищна рада, комунальне підприємство.  

 


