
Додаток 
до рішення  районної ради 
від «___»__________№_____
________сесія VII скликання

Перелік 
міні-проектів  для участі в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад 

«Разом в майбутнє» у 2018 році

№
з/п

Назва проекту Проектний
напрямок

Сутність ідеї Виконавець
(ГО)

Сума проекту (обласний бюджет,
внесок конкурсанта, районний

бюджет)
1. «Шанувати,

лікувати —
перемогу

здобувати»

«Добробут та
розвиток
громад»

Здійснення  поточного  ремонту  та
оснащення  двох  палат  (чоловічої  та
жіночої)  для  учасників  АТО та  членів  їх
сімей  у  терапевтичному  відділенні  КЗОЗ
«Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка».  Метою  проекту  є
створення комфортних умов для  надання
медичних послуг учасникам бойових дій у
зоні  АТО  та  членам  їх  сімей,  а  також
членам сімей загиблих в зоні АТО. 

ГО «Чугуївська
міськрайонна

громадська
організація
«Ветерани

антитерористичн
ої операції»

Загальний  бюджет  міні-проекту  –
299,728 тис.грн, очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  149,864
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету – 134,878 тис.грн, 
кошти  конкурсанта  –  14,986
тис.грн

2. «Культура нового
покоління, як засіб

соціальної
адаптації» 

«Добробут та
розвиток
громад»

Створення  центру  адаптації  внутрішньо
переміщених осіб, оновлення матеріально-
технічної  бази:  придбання  системи
освітлення  та  акустичної  системи  для
КУ  «Чугуївський  районний  будинок
культури».

ГО «Гармонія
культури»

Загальний  бюджет  міні-проекту  –
282,210 тис.грн, очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  141,105
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету – 126,9945 тис.грн, 
кошти  конкурсанта  –
14,1105 тис.грн



3. «Юнацький спорт в
скарби  досягнень
України»

«Добробут та
розвиток
громад»

Покращення  матеріально-технічної  бази
КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради
Харківської області». 
Планується:
-  закупка  спортивного  обладнання
(тренажери  та  спортивний  інвентар)  для
занять волейболом та баскетболом.

ГО «Ірімі» Загальний  бюджет  міні-проекту  –
300,00 тис.грн,  очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  150,00
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету –  135,0  тис.грн,  кошти
конкурсанта – 15,0 тис.грн

4. «Веселка мрій» «Добробут та
розвиток
громад»

Реконструкція  естради  Комунального
підприємства  «Чугуївський  районний
дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

ГО «Військово-
патріотичне
об’єднання

«ДИНАМО»

Загальний  бюджет  міні-проекту  –
300,00 тис.грн, очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  150,00
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету –  135,0  тис.грн,  кошти
конкурсанта – 15,0 тис.грн

5. «Сучасна
бібліотека, як третє

місце для
спілкування

молоді» 

«Добробут та
розвиток
громад»

Створення молодіжного центру розвитку у
смт Есхар на базі КУ «Чугуївська районна
централізована  бібліотечна  система».
Ремонт  приміщення  та  закупівля  меблів,
обладнання  для  КУ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система».

ГО «Діалог з
молоддю»

Загальний  бюджет  міні-проекту  –
210,00 тис.грн, очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  105,00
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету –  94,5  тис.грн,  кошти
конкурсанта – 10,5 тис.грн

6. «Колесо соціальних
послуг» 

«Добробут та
розвиток
громад»

Оновлення  велосипедного  парку
соціальних  робітників  Територіального
центру  соціального  обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Чугуївської
районної державної адміністрації.

ГО «Чугуївська
районна

організація
ветеранів
України»

Загальний  бюджет  міні-проекту  –
198,00 тис.грн, очікувані  кошти
обласного  бюджету  –  99,00
тис.грн,  співфінансування
учасників:  кошти  районного
бюджету –  89,1  тис.грн,  кошти
конкурсанта – 9,9 тис.грн

                     Заступник голови районної ради                                                                               І. Ковтун
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