Проектні пропозиції
щодо залучення інвестицій
в економіку Онуфріївського району
№1
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Назва проекту (програми)
Створення дозвіллєво-спортивного комплексу на базі кінотеатру «Мрія»
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обд., сел. Онуфріївка, вул 50 років Жовтня,1
Аналіз проблеми,
Внаслідок недостатнього фінансування галузі «культура» у
розв”язання якої потребує кризовому стані опинилося приміщення кінотеатру «Мрія» , яке
залучення ресурсів МТД,
потребує реконструкції з метою створення дозвіллєво-спортивного
включаючи обгрунтування комплексу для населення району.
необхідності їх залучення
Мета, завдання та цілі
Завданням проекту є проведення капітального ремонту кінотеатру
проекту (програми)
«Мрія» з метою раціонального використання закладу та створення
на його базі спортивно-дозвіллєвого комплексу.
Перелік головних видів
діяльності для
фінансування за рахунок
Культурно-мистецька, спортивно-оздоровча.
МТД, бажані види та
форми допомоги
Стисла інформація про
Відділ культури і туризму Онуфріївської районної державної
потенційного реципієнта
адміністрації
Визначення можливих
донорів МТД.
Очікувана вартість
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми)
на розвиток відповідної
галузі або регіону

Районний бюджет та спонсорська допомога.
Очікувана вартість проекту 8, 0 млн. грн.
Ремонт будівлі ( ремонт системи опалення, даху, утеплення
фасадів, внутрішній ремонт приміщення) 7 млн. грн.
Придбання спортивного інвентарю 1,0 млн. грн.
2017 рік
Реалізувавши проект збережеться приміщення кінотеатру «Мрія»
та використовуватиметься для задоволення спортивних потреб
населення.
Забезпечення соціальних прав громадян на отримання спортивнооздоровчих послуг. Позитивний вплив на спортивно - культурний
розвиток району.

2.

№2
Назва проекту (програми)
Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої
території
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обд., Онуфріївкий р-н, сел. Онуфріївка, вул.50
років Жовтня, 1
Аналіз проблеми,
Районний Будинок культури в сел.. Онуфріївка було
розв”язання якої потребує збудовано у 1972-1973 роках. За останні 20 років капітальний
залучення ресурсів МТД,
ремонт фасаду і прилеглої території не здійснювався в наслідок
включаючи обгрунтування чого зовнішній вигляд приміщення знаходиться в незадовільному
необхідності їх залучення
стані та потребує відновлення. Таким чином будинок культури
потребує капітального ремонту, адже в ньому постійно
проводяться концертні програми де жителі району
можуть
відпочити та культурно збагатитися.

3.

Мета, завдання та цілі
проекту (програми)

4.

Перелік головних видів
діяльності для
фінансування за рахунок
МТД, бажані види та
форми допомоги
Стисла інформація про
потенційного реципієнта

№
з/п
1.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Завданням проекту є капітальний ремонт фасадів районного
будинку культури з благоустроєм прилеглої території з метою
відновлення і збереження.
Культурно-мистецька

Відділ культури і туризму Онуфріївської районної державної
адміністрації

Визначення можливих
Районний бюджет та спонсорська допомога.
донорів МТД.
Очікувана вартість
Очікувана вартість проекту 1579,815 тис. грн.
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
2017 рік
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
Відновлення та збереження районного будинку культури.
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми)
Позитивний вплив на культурний розвиток жителів району.
на розвиток відповідної
галузі або регіону

№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

№3
Назва проекту (програми)
Капітальний ремонт питного водогону Комунального підприємства Деріївської сільської
ради
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обл., Онуфріївкий р-н, с. Деріївка
Аналіз проблеми,
Внаслідок недостатньої кількості коштів в бюджеті сільської
розв”язання якої потребує ради в критичному стані опинився питний водогін, який потребує
залучення ресурсів МТД,
відновлення з метою покращення життєдіяльності населення
включаючи обгрунтування
необхідності їх залучення
Мета, завдання та цілі
Завданням проекту є капітальний ремонт питного водогону
проекту (програми)
Комунального підприємства Деріївської сільської ради з метою
відновлення і збереження.
Перелік головних видів
Будівельно-монтажні роботи
діяльності для
фінансування за рахунок
МТД, бажані види та
форми допомоги
Стисла інформація про
потенційного реципієнта
Деріївська сільська рада
Визначення можливих
Місцевий бюджет
донорів МТД.
Очікувана вартість
Очікувана вартість проекту 663,430 тис. грн.
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
2017 рік
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
Збереження питного водогону на території села
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми) Реалізація проекту, дасть можливість забезпечити нормальне
на розвиток відповідної
функціонування питного водогону та покращити життєдіяльність
галузі або регіону
населення

№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

№4
Назва проекту (програми)
Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. Центральна,
24 сел. Онуфріївка, Кіровоградської області
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обл., Онуфріївкий р-н, сел..Онуфріївка
Аналіз проблеми,
В Онуфріївській загальноосвітній школа І –ІІІ ступенів
розв”язання якої потребує навчається близько 460 учнів. Наразі система опалення
залучення ресурсів МТД,
знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального
включаючи обгрунтування ремонту, деякі класи майже зовсім не опалюються. Завдяки коштам
необхідності їх залучення
ПРООН в школі було частково замінено вікна на металопластикові,
тому є потреба в заміні вікон на металопластикові в частині класів,
коридорах, спортзалі та їдальні. Також з метою енергозбереження
будівля школи потребує утеплення. В світлі децентралізації
планується Онуфріївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
зробити опорною.
Мета, завдання та цілі
проекту (програми)
Перелік головних видів
діяльності для
фінансування за рахунок
МТД, бажані види та
форми допомоги
Стисла інформація про
потенційного реципієнта
Визначення можливих
донорів МТД.
Очікувана вартість
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми)
на розвиток відповідної
галузі або регіону

Підвищення комфорту та якості надання освітніх послуг
.1. Ремонт системи опалення
2. Утеплення фасаду
3. Заміна вікон на металопластикові.

Онуфріївська селищна рада
Місцевий бюджет та спонсорські кошти
Очікувана вартість проекту 6484,8 тис. грн.
2017 р.
Проведено капітального ремонту Онуфріївської ЗШ І-ІІІ ст..
Покращено технічний стан будівлі.
Забезпечено покращення умов перебування та навчання учнів
Проведення капітального ремонту будівлі Онуфріївської ЗШ І-ІІІ
ст.. з метою надання якісних освітніх послуг

№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

№5
Назва проекту (програми)
Капітальний ремонт Онуфріївської центральної районної лікарні по вулиці Графа
Толстого №90 селище Онуфріївка Кіровоградської області
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обл., Онуфріївкий р-н, сел..Онуфріївка
Аналіз проблеми,
При Онуфріївськй ЦРЛ розгорнуто 98 стаціонарних ліжок
розв”язання якої потребує та 22 ліжка денного перебування. За січень-вересень 2016 року
залучення ресурсів МТД,
проліковано в стаціонарі 2486 чол. та проведено 26536 ліжко-днів.
включаючи обгрунтування На 22 ліжках денного стаціонару за січень-вересень 2016 року
необхідності їх залучення
проведено 4830 ліжко-дня. Число лікарських відвідувань за січеньвересень
2016 року склало
83569. Онуфріївська районна
центральна лікарня є закладом районного значення та надає
великий спектр лікувальних послуг жителям району. Наразі
система опалення потребує капітального ремонту, віконні рами
потребують заміни на металопластикові. Також відповідно до
проекту планується здійснити утеплення будівлі з метою
енергозбереження.
Мета, завдання та цілі
проекту (програми)
Перелік головних видів
діяльності для
фінансування за рахунок
МТД, бажані види та
форми допомоги
Стисла інформація про
потенційного реципієнта
Визначення можливих
донорів МТД.
Очікувана вартість
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми)
на розвиток відповідної
галузі або регіону

Реалізація даного проекту дасть можливість покращити
надання медичних послуг жителям району.
Проведення заміни вікон та дверних блоків на енергозберігаючі,
утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт, заміна
інженерних мереж.

Онуфріївська селищна рада
Місцевий бюджет та спонсорські кошти
Очікувана вартість проекту 4636,560 тис. грн.
2017 р.
Завершено реконструкцію Онуфріївської ЦРЛ. Покращено надання
медичних послуг жителям району.

Покращення надання медичних послуг жителям району.

№6
№
з/п
1.
2.

Назва проекту (програми)
Реконструкція очисних споруд потужністю 65 м3/ добу в сел.. Онуфріївка Кіровоградскої
області
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обл., Онуфріївкий р-н, сел..Онуфріївка
Аналіз проблеми,
Реалізація даного проекту має ключове значення для
розв”язання якої потребує жителів селища Онуфріївка, у зв’язку з значною зношеністю
залучення ресурсів МТД,
очисних споруд.
Проектом передбачається: реконструкція
включаючи обгрунтування існуючих первинних відстійників очисних споруд; улаштування 4необхідності їх залучення
ох ступенів очищення освітлених у відстійниках стічних вод
потужністю до 65 м3/ добу; прокладання трубопроводів каналізації;
улаштування мулових майданчиків; прокладання трубопроводів
мулу; улаштування оглядових колодязів зі зірного залізобетону;
улаштування огородження земельної ділянки. Це все дасть
можливість належному функціонуванню системи очисних споруд в
селищі Онуфріївка, вирішенню комплексу завдань щодо
забезпечення громадян від шкідливої дії вод. Також даний проект
спрямований на вирішення питань, пов’язаних з охороною
навколишнього природного середовища та захисту від забруднення
стічними водами р. Омельник.

3.

Мета, завдання та цілі
проекту (програми)

4.

Перелік головних видів
діяльності для
фінансування за рахунок
МТД, бажані види та
форми допомоги

5.

Стисла інформація про
потенційного реципієнта
Онуфріївська селищна рада
Визначення можливих
Місцевий бюджет та спонсорські кошти
донорів МТД.
Очікувана вартість
Очікувана вартість проекту 2380,939 тис. грн.
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
2017 р.
проекту
Очікувані результати від
Створення сприятливих санітарно-екологічних вимог
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми) Поліпшення санітарно-екологічного стану в районі.
на розвиток відповідної
галузі або регіону

6.
7.

8.
9.

10.

Забезпечення якісного очищення каналізаційних стоків в
селищі Онуфріївка, поліпшення санітарно-екологічного стану в
районі
Проектом передбачається: реконструкція існуючих первинних
відстійників очисних споруд; улаштування 4-ох ступенів очищення
освітлених у відстійниках стічних вод потужністю до 65 м3/ добу;
прокладання трубопроводів каналізації; улаштування мулових
майданчиків; прокладання трубопроводів мулу; улаштування
оглядових колодязів зі зірного залізобетону; улаштування
огородження земельної ділянки.

№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

№7
Назва проекту (програми)
Від екології душі до чистого довкілля
Місце реалізації проекту
Кіровоградська обл., Онуфріївкий р-н, сел..Онуфріївка
Аналіз проблеми,
На території селища Онуфріївка діє КП «Благоустрій
розв”язання якої потребує Онуфріївки», яке здійснює вивезення твердих побутових відходів
залучення ресурсів МТД,
від населення по без контейнерній схемі одним трактором марки
включаючи обгрунтування МТЗ -892 з тракторними причепом. Дана схема є досить проблемна
необхідності їх залучення
оскільки тварини рвуть пакети та розтягують відходи по узбіччі та
дорогах, необхідні значні людські ресурси для погрузки - вигрузки
твердих побутових відходів. На жаль, з одним трактором стає
складно дотримуватися графіка вивезення твердих побутових
відходів і до того ж трактор іноді виходить з ладу і потребує
ремонту, а у зимовий період задіяний на розгортанні вулиць
селища від снігу. Перебої у вивезенню побутових відходів, їх
накопичення викликає невдоволення у населення. Саме тому
виникла нагальна потреба у придбані спеціалізованого автомобіля
та облаштування контейнерних майданчиків.
Підвищення рівеня екологічної культури населення.
Мета, завдання та цілі
Організація майданчиків щодо сортування твердих побутових
проекту (програми)
відходів.
Перелік головних видів
Для досягнення поставленої мети планується виконати такі
діяльності для
завдання:
фінансування за рахунок
- - зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище та
МТД, бажані види та
-здоров’я населення в результаті безсистемного захоронення
форми допомоги
твердих
-побутових відходів ;
- - вилучити вторинну сировину шляхом запровадження системи
-сортування твердих побутових відходів та отримати значний
-економічний ефект від її реалізації.
Заходами проекту передбачено:
будівництво контейнерних майданчиків для роздільного збирання
твердих побутових відходів;
придання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових
відходів;
придання спеціалізованого автомобіля для перевезення твердих
побутових відходів.
Стисла інформація про
потенційного реципієнта
Визначення можливих
донорів МТД.
Очікувана вартість
проекту(програми),
розрахунковий план витрат
Термін та етапи реалізації
проекту
Очікувані результати від
реалізації проекту та
визначення критеріїв їх
оцінки
Вплив проекту (програми)
на розвиток відповідної
галузі або регіону

Онуфріївська селищна рада
Місцевий бюджет та спонсорські кошти
Очікувана вартість проекту 4600,00 тис. грн.
2017 р.
Підвищено рівень екологічної культури населення.
Організовано майданчики щодо сортування твердих побутових
відходів.

Поліпшення санітарно-екологічного стану в районі.

