
Перелік  

інвестиційних проектів,  які плануються до реалізації у 2019-2021 роках в Арбузинській ОТГ 

 
Назва ради 

 

Населений 

пункт 

(кількістьн
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Назва проблеми, яка 

потребує вирішення 
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Тис.грн 

Субве
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ту 

Тис.гр
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Обсяг фінансування 

тис.грн 

Обґрунтування 

вирішення проблем 

Всього 

коштів 

201

9 

2020 20

21 

Арбузинськ

а ОТГ 

смт.Арбузи

нка 

(6337 осіб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво спортивної зали 

комунального закладу 

Арбузинської ЗОШ-№1 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

97,0 2500,0 2597,0 259

7,0 

- - Забезпечення 

здорового способу 

життя людини,  

розвиток 

інфраструктури для 

фізкультури та 

аматорського спорту 

Огородження комунального 

закладу Арбузинської ЗОШ 

№1 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

17,0 186,0 203,0 - 203,0 - Підготовка населення 

до життя та діяльності 

в умовах економіки, 

що змінюється, 

розбудова системи « 

освіта впродовж 

життя». 

Зелена зона, дитячий 

майданчик комунального 

закладу Арбузинської ЗОШ 

№1 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

36,0 200,0 236,0 - - 23

6,0 

Забезпечення 

здорового способу 

життя людини, , 

розвиток 

інфраструктури для 

фізкультури та 

аматорського спорту 

Благоустрій території біля 

пам,ятника учасникам АТО 

по вул. Шевченко 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

47,0 200,0 247,0 247,

0 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територіальних 

громад, поліпшення 

умов проживання 

населення 

Благоустрій алеї площа 

Центральна, фото-зона смт. 

Арбузинка  

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

35,0 450,0 485,0 - 485,0 - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, поліпшення 

умов проживання 

населення 

Благоустрій фонтана на 

Центральній площі в смт. 

Арбузинка 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

27,0 400,0 427,0 - - 42

7,0 

Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, поліпшення 

умов проживання 

населення 

Придбання сцени для 

проведення заходів 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

25,0 - 25,0 25,0 - - Розвиток культурного 

і духовного 

середовища, 

підтримка розвитку 

мистецьких заходів 

Заміна покрівлі даху в 

багатоквартирних будинках 

по вул.. Ольжича №105, 109, 

вул.. Центральна №101 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

60,0 900,0 960,0 960,

0 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, поліпшення 

житлових умов 

проживання 

населення 

Огородження центрального 

цвинтаря 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

40,0 850,0 890,0 890,

0 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 

Новокрасне 

(1307 осіб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громад, розвиток 

інфраструктури села 

Водо забезпечення в смт. 

Арбузинка по вул.Яблунева, 

Івана Франка, Садова, 

Степова, Хліборобна, Мира, 

Шевченко, Шкільна.  

Провулки: 

Новокрасненський, Гоголя, 

Крайній, Кузнєчний.  

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

80,0 5000,0 5080,0 258

0,0 

2500,

0 

- Підвищення рівня 

життя населення, 

забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

Водозабезпечення Потреба у 

виготовленні 

пкд 

120,0 1000,0 1120,0 - 1120,

0 

- Підвищення рівня 

життя населення, 

забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

Придбання дитячої 

площадки 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

10,0 150,0 160,0 160,

0 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, поліпшення 

умов проживання 

населення 

Відновлення вуличного 

освітлення 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

55,0 350,0 405,0 405,

0 

- - Забезпечення 

населення якісними 

послугами, 

підвищення 

єнергоєфективності 

Ремонт даху у приміщенні 

сільської ради 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

20,0 198,3 218,3 218,

3 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, розвиток 

інфраструктури села 

Капітальний ремонт 

приміщення сільської 

Потреба у 

виготовленні 

48,0 700,0 748,0 - - 74

8,0 

Забезпечення 

здорового способу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Полянка 

(302) 

с.Вишневе 

(24) 

 

 

амбулаторії пкд життя людини,  

розвиток системи 

первинної медицини 

Утеплення фасаду ДНЗ 

«Малятко» 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

54,0 800,0 854,0 - - 85

4,0 

Підготовка населення 

до життя та діяльності 

в умовах економіки, 

що змінюється, 

розбудова системи « 

освіта впродовж 

життя». 

Відновлення вуличного 

освітлення на центральній 

вулиці 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

26,0 300,0 326,0 - 326,0 - Забезпечення 

населення якісними 

послугами, 

підвищення 

єнергоєфективності 

Огородження центрального 

цвинтаря 

Потреба у 

виготовленні 

пкд 

20,0 450,0 300,0 300,

0 

- - Комплексний 

розвиток територій в 

інтересах 

територіальних 

громад, розвиток 

інфраструктури села 

Всього по  Арбузинській 

ОТГ 

 797,0 14184,3 14981,3 808

2,3 

4634,

0 

22

65,

0 

 

 


