
Додаток 
до рішення  
районної ради VII скликання
від _______________№_____

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

«Разом в майбутнє» у 2019 році

№
з/п

Назва проекту Проектний
напрямок

Сутність ідеї Виконавець (ГО) Сума проекту (обласний
бюджет, внесок

конкурсанта, районний
бюджет)

1. «Здорова родина —
щаслива країна»

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

Реконструкція  естради  Комунального
підприємства  «Чугуївський  районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської  районної  ради  Харківської
області

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.

3 «Крила птаха» «Добробут та
розвиток
громад»

Ремонт  кімнат  корпусу  №  2  Комунального
підприємства  «Чугуївський  районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської  районної  ради  Харківської
області.

ГО
«Калейдоскоп»

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. «Культурна молодь —
патріотична нація» 

«Добробут та
розвиток
громад»

Придбання системи освітлення та акустичної
системи  для  КУ  «Чугуївський  районний
будинок культури» Чугуївської районної ради
Харківської області.

ГО «Культурна
молодь-

патріотична
нація»

Загальний бюджет міні-
проекту – 295,659 
тис.грн;
очікувані кошти 
обласного бюджету – 
147,8295 тис.грн; 
співфінансування 
учасників: кошти 
районного бюджету – 
133,04655 тис.грн; 
кошти конкурсанта          
– 14,78295 тис.грн.

5. «Бібліотека - дім, де
зігріваються серця»

«Добробут та
розвиток
громад»

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

ГО «Діалог з
молоддю»

Загальний бюджет міні-
проекту – 210,00 
тис.грн;
очікувані кошти 
обласного бюджету – 
105,00 тис.грн; 
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районна централізована бібліотечна система»
Чугуївської  районної  ради  Харківської
області.

співфінансування 
учасників: кошти 
районного бюджету – 
94,5 тис.грн;
кошти конкурсанта – 
10,5 тис.грн.

6. «Гідна старість – імідж
громади»

«Добробут та
розвиток
громад»

Придбання  засобів  малої  механізації  (ТРЗ)
для  підвищення рівня життя підопічних, що
обслуговуються  відділенням  соціальної
допомоги  вдома  Територіальний  центр
соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  зростання  їх
самостійності,  подовження  періоду  активної
старості.

ГО «Чугуївська
районна

організація
ветеранів
України»

Загальний бюджет міні-
проекту – 281,1 тис.грн;
очікувані кошти 
обласного бюджету – 
140,550 тис.грн; 
співфінансування 
учасників: кошти 
районного бюджету – 
126,495 тис.грн;
кошти конкурсанта – 
14,055 тис.грн.

7. «Доступна медицина у
кожну оселю»

«Добробут та
розвиток
громад»

Закупівля   портативного  медичного
обладнання для діагностики захворювань.

ГО «Наш дім
Мосьпанове»

Загальний бюджет міні-
проекту – 283,936 
тис.грн;
очікувані кошти 
обласного бюджету – 
141,968 тис.грн;
співфінансування 
учасників: кошти 
районного бюджету – 
124,932 тис.грн;
кошти конкурсанта – 
17,036 тис.грн.

                     

                   Заступник голови районної ради                                                                               І. Ковтун
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