ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
у 2017-2020 роках
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ

1

Зміст
Зміст…………………………………………………………………………………
1. Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з реалізації
Стратегії……………………………………………………………………….
2. Програми Плану реалізації Стратегії………………………………………..
Програма 1. Ефективна економіка………………………………………………...
Програма 2. Нова якість життя громад…………………………………………...

2

3
9
9
13
Програма 3. Висока духовність…………………………………………………… 17
Програма 4. Розвиток людського потенціалу……………………………………. 20
Програма 5. Чисте довкілля……………………………………………………….. 28
3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії………………………………………. 33
4. Каталог проектних ідей……………………………………………………… 34

2

1. Підстави, методика та процес підготовки
Плану заходів з реалізації Стратегії
Стратегія розвитку Пустомитівського району на період до 2025 року (надалі –
Стратегія) була розроблена на підставі Закону України «Про засади державної
регіональної політики» з урахуванням Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»,
Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та
основних положень «Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року»,
затвердженої рішенням Львівської обласної ради № 146 від 29 березня 2016 р.
Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально
– економічного розвитку регіону і спрямована на вирішення його нагальних проблем.
Реалізацію Стратегії передбачено у два етапи: І-й – 2017-2020 роки таІІ-й –
2021-2025 роки. На кожен з цих періодів розробляється План заходів з реалізації
Стратегії.
Підготовка Плану заходів з реалізації Стратегії (далі – План реалізації)
проводилася протягом червня – серпня 2017 року відповідно до цілей, визначених у
Стратегії та з огляду на існуючі і передбачувані можливості розвитку та виклики.
Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих
джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних
ресурсів (державний, обласний і місцеві бюджети, можливі ресурси проектів
міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції тощо).
У Стратегії розвитку Пустомитівського району на період до 2025 року
визначено 5 стратегічних цілей:
1. Ефективна економіка;
2. Нова якість життя громад;
3. Висока духовність;
4. Розвиток людського потенціалу;
5. Чисте довкілля.
Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій
перспективі, тому План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий
термін, у рамках цих стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких
наближатиме вирішення стратегічних.
Стратегічні цілі
1. Ефективна
економіка

Операційні цілі
1.1. Залучення
інвестицій

Завдання
1.1.1. Підготовка інвестиційних пропозицій
великомубізнесу
1.1.2. Підготовка пропозицій на конкурси
мікропроектів, грантових пропозицій
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1.1.3. Розроблення програми маркетингу району
та його інвестиційна промоція

1.2. Формування
сприятливого бізнессередовища

1.1.4. Виділення бюджетних коштів на спів
фінансування проектів місцевогорозвитку
1.2.1. Розвиток партнерства між бізнесом,
владою тагромадами
1.2.2. Сприяння формуванню територіальних
господарських кластерів
1.2.3. Владна підтримка бізнес- ініціатив,
сприяння у проходженні дозвільних процедур,
погоджень, реєстрацій тощо
1.2.4. Залучення суб’єктів бізнес- середовища до
участі в місцевих і регіональних ярмарках,
виставках

1.3. Підтримка малого
бізнесу

1.2.5. Розробка, оновлення схем територіального
планування, відображення у них перспектив та
потреббізнесу
1.3.1. Сприяння в оренді приміщень суб’єктам
малого підприємництва (СМП), надання пільг
щодо оренди приміщень СМП, які здійснюють
соціально значиму діяльність
1.3.2. Залучення СМП району до участі в
місцевих та обласних програмах
енергоефективності, виконання мікропроектів,
грантових програмтощо
1.3.3. Інформаційна підтримка діяльності малого
бізнесу через веб- сайт РДА
1.3.4.Розширення та вдосконалення дозвільної
системи, створення центрів надання
адміністративних послуг в об’єднаних
територіальних громадахрайону
1.3.5. Організаця проведення районних форумів
партнерства влади та бізнесу
1.3.6. Впровадження механізмів фінансовокредитної підтримки малогобізнесу
1.3.7. Розвиток сільської кооперації

2. Нова якість життя
громад

2.1. Вдосконалення
управління
територіальним
розвитком

2.1.1. Формування нової системи
адміністративних одиниць – об’єднаних
територіальних громад
2.1.2. Реорганізація системи місцевого
самоврядування в районі, оптимізація розподілу
повноважень між районним та базовим рівнями
місцевогосамоврядування
2.1.3. Вирішення завдань кадрового
забезпечення діяльності органів управління
громадами
2.1.4. Розроблення актуальної районної схеми
планування території, схем планування
територій об'єднаних громад, генеральних
планів населенихпунктів
2.1.5. Сприяння створенню та реєстрації органів
самоорганізації населення, громадських
ініціатив, об’єднань тощо
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2.2. Підвищення
стандартів проживання й
життєдіяльності
мешканців

2.1.6. Надання якісних та доступних
адміністративних послуг
2.2.1. Формування якісної соціальної
інфраструктури
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у
межах громад, між громадами та районним
центром
2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури

3. Висока духовність

3.1. Задоволення
релігійних потреб
громадян, релігійна
злагода

3.2. Збереження і
розвиток духовної та
культурної спадщини

3.3. Формування
патріотичних переконань

4. Розвиток
людського
потенціалу

4.1. Загальнодоступне
дитяче дошкільне
виховання

2.2.4. Благоустрій населених пунктів
2.2.5. Вирішення проблем поводження з
твердими побутовими відходами
3.1.1. Сприяння діяльності релігійних громад
3.1.2. Допомога в утриманні, реконструкції,
ремонті культових споруд
3.1.3.Недопущення/врегулювання
міжконфесійних та інших релігійних конфліктів
3.1.4. Проведення заходів до релігійнихсвят
3.2.1. Збереження матеріальних пам'ятників та
духовних пам'яток народу
3.2.2. Розвиток духовного та культурного
надбання – народних традицій, мистецтва
3.2.3. Організація фестивалів, оглядів,
конкурсів народного мистецтва
3.2.4. Організація проведення історикоетнографічних і археологічнихдосліджень
3.2.5. Розвиток музейної справи
3.2.6. Створення інформаційної бази
«Духовна культура та мистецтво краю»,
доступної на веб-сайті районної ради
3.3.1. Популяризація історико- культурної
спадщини держави та краю у ЗМІ
3.3.2. Організація історичних досліджень
національно-визвольних змагань на теренах
краю, долучення до досліджень учнівської
молоді
3.3.3. Проведення зустрічей молоді з борцями за
волю України, захисниками Вітчизни у наш час,
відомими людьми краю та області
3.3.5. Організація святкувань знаменних і
пам'ятних дат у житті краю, його міст і сіл
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт
дитячих дошкільних закладів
4.1.2. Повне забезпечення потреб у дитячих
дошкільних закладах, ліквідація черг у дитячі
садки
4.1.3. Оновлення матеріально- технічної бази
дитячихсадків

4.2. Висока якість освіти

4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти,
забезпечення рівного доступу до якісної освіти
4.2.2. Повне задоволення потреб у шкільних
автобусах
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4.2.3. Уникнення двохзмінного навчання
4.2.4. Оновлення матеріально- технічної бази
закладів освіти, їх комп'ютеризація, лабораторне
обладнання
4.2.5. Вдосконалення профільного навчання,
збільшення кількості класів з поглибленим
вивченням предметів
4.2.6. Стимулювання провідних працівників
освіти, щорічна організація конкурсів «Кращий
вчитель»
4.3. Сучасна молодіжна
та сімейна політика

4.3.1.Запобігання дитячій бездоглядності, захист
дітей, які виховуються у неблагополучних сім'ях
4.3.2. Соціальний супровід сімей в складних
життєвих обставинах
4.3.3. Сприяння молоді у вирішенні житлових
питань

4.4. Профілактика
захворювань та якісні
медичні послуги

4.5. Фізична культура та
спорт

4.3.4. Організація дозвілля молоді
4.3.5. Проведення сімейних мистецьких,
спортивнихзаходів
4.4.1. Популяризація здорового способужиття
4.4.2. Формування системи запобігання й
профілактики захворювань
4.4.3. Вдосконалення мережі установ і закладів
охорони здоров'я, їх матеріальнотехнічнезабезпечення
4.4.4. Розвиток сімейної медицини
4.5.1. Активізація спортивно-масової роботи у
школах, громадах
4.5.2. Розвиток матеріально-технічної бази
спорту, розширення мережі спортивних споруд і
майданчиків

5. Чисте довкілля

4.6. Соціальна
захищеність населення

4.5.3. Підтримка дитячо-юнацьких
спортивнихшкіл
4.5.4. Створення нових спортивних клубів
4.5.5. Проведення щорічних Спартакіад району з
найбільш популярних видів спорту
4.5.6. Проведення щорічних конкурсів «Кращий
спортсмен району», «Кращийтренер»
4.6.1. Розширення адресної соціальної
допомогимешканцям
4.6.2. Створення закладу для громадського
утримання осіб похилого віку, які втратили
родинну опіку
4.6.3. Створення закладу для громадського
утримання важкохворих(хоспісу)
4.6.4. Створення умов людям з обмеженими
фізичними можливостями для безперешкодного
доступу до об'єктів соціальної інфраструктури

5.1. Поліпшення
екологічного стану
земель та ландшафтів

5.1.1. Організація екологічного та аротехнічного
моніторингуземель
5.1.2. Рекультивація порушених земель
6

5.1.3. Розширення площі зелених насаджень,
озеленення населених пунктів
5.1.4. Збільшення лісистості території за
рахунок техногенно порушених земель,
малопродуктивних у сільського сподар-ському
використанніугідь
5.2. Вирішення проблем
поводження з відходами

5.3. Забезпечення чистоти
водного басейну

5.2.1. Організація роздільного збору твердих
побутових відходів (ТПВ)
5.2.2. Будівництво спеціально обладнаного
полігону для зберігання ТПВ
5.2.3. Рекультивація місць неорганізованого
зберіганняТПВ
5.2.4. Залучення бізнес-структур до переробки
відходів
5.3.1. Припинення скидання забруднених
стічних вод без нормативного очищення
5.3.2. Ремонт та налагодження ефективної
роботи наявних систем очищення стічних вод
5.3.3. Будівництво нових комунальних систем
каналізації та очищення стічнихвод

Часові рамки Плану реалізації – три роки. У той час як стратегічні цілі,
операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (8-9 років), програми і
напрями цього Плану реалізації передбачають втручання з деталізацією
середньострокової перспективи, яка реалізується проектами розвитку.
В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії застосовувались наступні
принципи та інструменти:
 партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на
основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій
громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;
 участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди,
чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних
цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від
спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;
 сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних
інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів
(цілей, заходів, програм);
 інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;
 інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з
метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
 узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних
документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня.
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При підготовці планувальних документів, зокрема, районної програми
соціально-економічного розвитку, окремих районних цільових програм, проекти цих
документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що
передбачені цими документами через проекти регіонального розвитку, визначені у
Плані реалізації Стратегії.
Припущення та ризики
Реалізація Програм запланована у надзвичайно складній для країни політичній
та економічній ситуації - наявності зовнішньої агресії.
Основним припущенням успішності реалізації Програми є наявність
закладених фінансових ресурсів, а також інституційної і людської спроможності
суб’єктів реалізації окремих проектів. Для успішності реалізації програми важливими
є ресурси, що виділяються у рамках державних програм, які реалізовуються через
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.
Основні ризики, пов’язані з реалізацією Програми, включають:
 критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік);
 зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;
 підвищення спроможності місцевого населення, публічних установ та їх
готовність взяти участь і надати підтримку у реалізації Програми
 невиконання дохідної частини районного бюджету, відсутність коштів у
бюджеті розвитку;


доступність

та прозорість

фінансових

ресурсів

Державного

фонду

регіонального розвитку, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів
реалізації окремих проектів;
 низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
 низька мотивація населення до участі в реалізації проектів
Рекомендації
Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на
збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де
це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток
до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної
технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть
участь та підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь підприємців,
інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів,
громадських організацій; участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема,
ЄС), має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної
допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації
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Програми; досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і
сприяти отриманню максимальної віддачі.
2. Програми Плану реалізації Стратегії
Програма 1. Ефективна економіка
Вихідна ситуація та виклики
Основу промислової бази району складає переробна промисловість (99,8%), в
якій найбільшу питому вагу займає виробництво харчових продуктів (65,9 %), з
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – 16,2%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих
виробів, крім машин і устаткування – 9,3%, виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 5,3%, машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і устаткування –0,9%.Район належить до промислово
розвинених регіонів області і займає 3 місце за обсягами реалізованої промислової
продукції.
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного
сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих
місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району.
На даний час в районі зареєстровано 8185 суб’єктів підприємницької
діяльності, в тому числі юридичних – 2609, фізичних – 5576, що на 88 суб’єктів
більше відповідного періоду минулогороку.
Дедалі відчутнішою є участь малого та середнього бізнесу в доходах бюджетів
всіх рівнів. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до
бюджетів всіх рівнів, становить 94,9%.
Інфраструктура підтримки малого підприємництва: Асоціація керівників
підприємств та підприємців Пустомитівщини, Асоціація фермерів, Пустомитівська
районна організація роботодавців. Працює 6 філій комерційних банків, дві кредитні
спілки та два відділення страховихкомпаній.
В районі нараховується 127 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності в тому числі 113 фермерських господарств.
У власність та користування господарствам усіх форм власності надано 54,8
тис. га. сільськогосподарських угідь (с/г підприємствам - 15,7 тис. га, населення –
39,1 тис. га ) в т.ч. ріллі45,7 тис. га. (с/г підприємствам 14,0 тис. га, населення 31,7
тис. га). У структурі сільськогосподарського виробництва переважає рослинництво,
частка якого становить 68,5%. Частка тваринництва – 31,5%. Продукцію
рослинництва продукують переважно господарства населення – 77,1% її загального
обсягу. У галузі тваринництва господарства населення забезпечують 54,4 %
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продукції, а сільськогосподарські підприємства 45,6%.
Економічний потенціал, зокрема в переробній промисловості, може сприяти
об’єднанню економічних суб’єктів у ланцюги постачань і кластери. Аналогічний
підхід, можливо, потрібний для зв’язування сільськогосподарських виробників із
підприємствами харчової промисловості та забезпечення випуску продукції з
більшою доданою вартістю. Це вимагатиме подальшого розвитку ринкових послуг і
підвищення ефективності обслуговування.
Пустомитівщина
має
значний
потенціал
для
нарощування
сільськогосподарського виробництва, забезпечення потреб району та інших регіонів
у харчових продуктах. Разом з тим, у межах території району спостерігаються значні
розриви у соціально-економічному розвитку між населеними пунктами. Така
ситуація не сприяє прискореному розвитку району. Щоб пом’якшити існуючі
ризики, економіка потребує нових інвестицій, паралельно з підтримкою сектору
малого та середнього бізнесу, спроможного швидко пристосовуватися до змін у
середовищі.
Основна мета програми - створення сприятливих умов для залучення
стратегічних інвестицій, створення життєздатного і швидкозростаючого сектору
малого та середнього бізнесу та формування сприятливого бізнес-середовища.
Структура програми
В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з трьох
взаємопов'язаних напрямів:
1.1. Залучення інвестицій;
1.2. Формування сприятливого бізнес-середовища;
1.3. Підтримка малого бізнесу.
Напрямок 1.1. Залучення інвестицій
Напрямок 1.1. спрямований на покращення інвестиційного іміджу району,
зростання поінформованості потенційних інвесторів про можливості інвестування.
Напрям 1.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 умови для залучення стратегічних інвесторів на визначені території, з
акцентом на периферійні населені пункти району;
активну взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з діючими та потенційними учасниками інвестиційного процесу з
метою підтримки сприятливого інвестиційного середовища;
 ефективну промоцію району, розкриття переваг району і представлення його
як надійного та ефективного партнера;
умови для залучення міжнародної донорської допомоги;
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розроблення та подання проектів на діючі конкурси, програми та гранти;
 створення і функціонування індустріальних парків, розвиток їхньої
інфраструктури.
Напрямок 1.2. Формування сприятливого бізнес-середовища
Напрямок 1.2. спрямований на поєднання інтересів бізнесу з інтересами
району, що має стати підґрунтям для взаємовигідного довгострокового
співробітництва.
Напрям 1.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
налагодження партнерських відносин між бізнесом, владою та громадами;
інформування

СПД

щодо

проведення

міжнародних

та

регіональних

виставково-ярмаркових заходів;
 підтримку та сприяння у формуванні кластерів;
реалізацію

заходів,

спрямованих

на

документальне

затвердження

можливостей реалізації нових інвестиційних проектів на етапі планування розвитку
(через схеми планування територій, генеральні плани населених пунктів, плани
зонування території, паспорти земельних ділянок тощо)
Напрямок 1.3. Підтримка малого бізнесу
Напрямок 1.3. спрямований на створення сприятливих умов для ведення
бізнесу, що забезпечить розвиток і економічне зростання району.
Напрям 1.3. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
інформування підприємців про можливості залучення фінансових ресурсів;
мобілізацію фінансових ресурсів на рівні району для підтримки малого та
середнього підприємництва;
створення умов для впровадження інновацій на малих та середніх
підприємствах;
залучення малих та середніх підприємств до участі в державних закупівлях;
 підвищення ефективності механізмів консультацій між бізнесом і владою.
Територія, на яку проектна
ідея матиме вплив
Напрямок 1.1. Залучення інвестицій

Проектні ідеї

1. Створення бази промислових та непромислових
об’єктів незавершеного будівництва і актуальних
інвестиційних проектів
2. Створення бази об’єктів комунальної власності, які
можуть бути передані в оренду або приватизовані
3. Відведення земельних ділянок для реалізації
інвестиційних проектів
4. Створення та періодичне оновлення інформаційних
матеріалів про район за допомогою сучасних засобів
поширення інформації

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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5. Розроблення інвестиційного паспорту району,
передбачивши в ньому ресурсну складову для
потенційних
інвесторів
(інноваційно-інвестиційні
Пустомитівський район
пропозиції господарюючих суб’єктів, науково-технічні
розробки, об’єкти незавершеного будівництва)
6. Створення інформаційної бази щодо актуальних
конкурсів, програм та грантів, а також переліку
Пустомитівський район
донорських організацій
7. Проведення кущових навчальних семінарів із
Пустомитівський район
написання грантових проектів
8. Обґрунтування механізмів створення та підтримки
розвитку індустріальних парків в Пустомитівському
районі
9. Забезпечення наукової та архітектурно-туристичної
автентичності села Оброшино на базі розвитку його
Пустомитівський район
комунальної сфери
10. Створення індустріального парку в м.Пустомити
Пустомитівський район
11. Будівництво та функціонування технопарків,
виробничо-складського приміщення та інноваційних
Пустомитівський район
структур інших типів об'єктів в с.Зимна Вода
Напрямок 1.2. Формування сприятливого бізнес-середовища
1. Звітування перед громадськістю, партнерами про
результати діяльності
2. Функціонування громадської ради та координаційнодорадчої ради з питань розвитку підприємництва
3. Запровадження комплексного моніторингу розвитку
економічної ситуації в районі з метою виявлення
потенційних учасників кластеру
4. Обґрунтування механізмів створення та підтримки
розвитку кластерів в Пустомитівському районі
5. Розроблення дорожньої карти проходження
дозвільних процедур
6. Створення та постійне оновлення інформаційної бази
проведення міжнародних та регіональних виставковоярмаркових заходів
7. Створення агротуристичного кластеру «ГорбоГори»
8. Цільова програма ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі
Напрямок 1.3. Підтримка малого бізнесу
1. Вивчення питання щодо створення районного бізнесінкубатора
2. Організація
семінарів та тренінгів з питань
впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у
сфері енергозбереження, моніторинг діючих програм та
грантів на предмет залучення коштів
3. Організація ринків збуту сільськогосподарської
продукції дрібних виробників району
4. Організація та проведення круглого столу «Бізнес і
влада – партнери»
5. Проведення інформаційної кампанії з метою
залучення малого та середнього підприємництва до

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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участі в державних закупівлях
6. Формування інформаційної бази товарів (послуг),
виготовлення
(надання)
яких
здійснюється
підприємствами району, поширення цієї інформації
через веб-сайт.
7. Удосконалення процедур отримання документів,
видача яких належить до повноважень місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у
сфері регулювання господарської діяльності
8. Розроблення районної програми мікрокредитування
малого бізнесу
9. Розроблення заходів з підтримки раціонального
використання землі та розвитку різних видів виробничої
і невиробничої кооперації на селі

Пустомитівський район

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 1 «Ефективна економіка» включає в себе три компоненти, що
реалізуються через 3 напрямки, які складаються з 28 проектних ідей. Кожен з
напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого економічного
розвитку району. Програма реалізовуватиметься упродовж 2017-2020 років.
Впровадження проектів цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення коштів обласного бюджету;
 внесення пропозицій до районної програми соціально-економічного розвитку
та фінансування районних цільових програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).
Програма 2. Нова якість життя громад
Вихідна ситуація та виклики
Одним із комплексних показників соціально-економічного розвитку країни
можна вважати якість життя населення, що поєднує оцінки як соціальної, так і
економічної ситуації в країні. Якість життя населення є індикатором розвитку країни,
її конкурентоспроможності на світових ринках, показує якісні зміни в суспільстві.
Також підвищення якості життя населення є одним з пріоритетних напрямів розвитку
держави в цілому та регіонів України зокрема.
Завдяки передачі повноважень і фінансів на місця громади отримали
можливість самостійно ухвалювати рішення і відповідати за їх реалізацію, будувати
нову якість життя, втілювати амбітні проекти розвитку та докорінно змінювати
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систему управління в державі! З новими повноваженнями на місцях і бюджетами, що
зросли в десятки разів нові громади уже розвивають сучасний сервіс на селі, бізнес,
дбають про медицину, освіту, культурне надбання.
Процес децентралізації дозволяє стабілізувати соціально-економічну ситуацію,
подолати суперечності між центром, регіонами та територіальними громадами. Серед
головних переваг – можливість надавати якісні адміністративні послуги громадянам
та ефективно використовувати бюджетні кошти. Разом з тим, щоб утримати успіх
децентралізації, необхідно й надалі впроваджувати в громадах секторальні реформи.
Децентралізація має стати каталізатором освітньої, медичної, житлово-комунальної
реформ.
Підвищення якості життя людей у поєднанні зі створенням належних умов для
реалізації інноваційної моделі економічного зростання, досягнення і перетворення
високих стандартів якості життя у потужний чинник конкурентоспроможності –
основна мете програми.
Структура програми
В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з двох
взаємопов'язаних напрямів:
2.1. Вдосконалення управління територіальним розвитком;
2.2. Підвищення стандартів проживання й життєдіяльності мешканців;
Напрямок 2.1. Вдосконалення управління територіальним розвитком
Напрямок 2.1. спрямований на сприяння у формуванні дієздатних
територіальних громад, які б володіли відповідними ресурсами, територією та
об’єктами соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання
покладених на їхні органи місцевого самоврядування завдань та функцій.
Напрям 2.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим
органам рад відповідного рівня;
 створення умов для забезпечення спроможності місцевого самоврядування та
побудова ефективної системи територіальної організації влади;
 реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого
самоврядування
Напрямок 2.2. Підвищення стандартів проживання й життєдіяльності
мешканців
Напрямок 2.2. спрямований на удосконалення способу життя шляхом
формування якісної інфраструктури, вирішення питання поводження з твердими
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побутовими відходами, відновлення, належного утримання та раціонального
використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою.
Напрям 2.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини;
доступність транспортних послуг для всіх верств населення;
створення ефективної системи управління відходами;
Територія, на яку проектна
ідея матиме вплив
Напрямок 2.1. Вдосконалення управління територіальним розвитком
Проектні ідеї

1. Аналіз економічного потенціалу та показників
Пустомитівський район
фінансової спроможності ОТГ
2. Досягнення оптимального розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами
Пустомитівський район
державної виконавчої влади, між територіальними
рівнями управління на основі принципу субсидіарності
3. Забезпечення ефективності та прозорості системи
управління територіями із одночасним запровадженням
дієвих механізмів контролю за діяльністю органів
Пустомитівський район
місцевого самоврядування як з боку органів державної
влади, так і з боку громадськості
4. Врегулювання питань власності територіальних
громад на землю та комунальне майно, їхнього впливу
Пустомитівський район
на використання інших природних ресурсів
5. Забезпечення прозорих конкурсних процедур добору
Пустомитівський район
кадрів до виконавчих органів місцевого самоврядування
6. Створення ЦНАПів в адміністративних центрах ОТГ
Пустомитівський район
7. Утворення спільного МіськрайонногоЦНАПу у місті
Пустомитівський район
Пустомити
8. Встановлення системи керування електронною чергою
Пустомитівський район
9. Придбання робочої станції для оформлення та видачі
Пустомитівський район
біометричних паспортів
10. Програма розроблення генеральних планів населених
Пустомитівський район
пунктів в Пустомитівському районі на 2016-2020 роки
11. Визначення і раціональне взаємне розташування
зон житлової та громадської забудови, виробничих,
Пустомитівський район
рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історикокультурних та інших зон об’єктів
12.Будівництво
адміністративної
будівлі
Пустомитівської міської ради на вул.Грушевського у
Пустомитівський район
м.Пустомити
13. Утворення спроможних територіальних громад у
Пустомитівський район
Пустомитівському районі
Напрямок 2.2. Підвищення стандартів проживання й життєдіяльності мешканців
1. Впровадження постійно діючого механізму залучення
громадян до визначення пріоритетних проблем
Пустомитівський район
населених пунктів
2. Будівництво, реконструкція та ремонт народних домів
Пустомитівський район
Пустомитівського району
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3. Будівництво Народного дому в с.Никонковичі
Пустомитівський район
4. Будівництво Народного дому на 100 місць
Пустомитівський район
с.Чорнушовичі
5. Народний дім на 100 місць в с.Басівка
Пустомитівський район
6. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
Пустомитівський район
музичних шкіл Пустомитівського району
7. Капітальний ремонт даху Оброшинської дитячої
Пустомитівський район
музичної школи
8. Будівництво Народного дому в с.Сокільники
Пустомитівський район
9. Розвиток дорожньої інфраструктури, будівництво,
реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг
Пустомитівський район
загального користування та комунальної власності
10.Створення
візуальної
туристично-інформаційної Пустомитівський район
інфраструктури на автодорогах Пустомитівського
району та розробка туристичної карти району
11.Розбудова
комунальної
інфраструктури
та Пустомитівський район
благоустрій населених пунктів через побудову сучасних
автобусних зупинок на території Пустомитівського
району
12.Розвиток
дорожньої
інфраструктури
сіл
Пустомитівський район
Старосільської сільської ради
13.Капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в
Пустомитівський район
с. Яструбків
14.Капітальний ремонт
дороги по вул. Л.Українки
Пустомитівський район
с. Сороки
15.Капітальний ремонт дороги вулиці Івасюка в с.Лани
Пустомитівський район
16.Капітальний ремонт вул.Сонячної
Пустомитівський район
17.Капітальний ремонт дороги Миколаїв - Городиславичі
Пустомитівський район
Пустомитівський район
18.Капітальний ремонт дороги до церкви Різдва
Пресвятої Богородиці Пісківської сільської ради
Пустомитівський район
19.Поточний ремонт дороги по високовольтній лінії до
с.Семенівка Пісківської сільської ради
20.Реконструкція комунальних вулиць м.Пустомити та
Пустомитівський район
с.Наварія
21.Впровадження енергоефективних систем освітлення
Пустомитівський район
населених пунктів Пустомитівського району
22.Встановлення вуличного освітлення із використанням
Пустомитівський район
інноваційних енергозберігаючих технологій на території
сіл Старосільської сільської ради
23. Створення підприємств з надання житловоПустомитівський район
комунальних послуг
24. Забезпечення рівних можливостей громадян
Пустомитівський район
користуванням громадським автотранспортом у межах
регіону шляхом модернізації автобусних зупинок
25. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних
Пустомитівський район
заходів з утримання територій населених пунктів у
належному стані, їх санітарного очищення, збереження
об'єктів загального користування
26.Відновлення рекреаційної зони на базі озера ГлиннаПустомитівський район
Наварія
27.Реконструкція водогону від водозабору “Хоросно” до
Пустомитівський район
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резервуару чистої води м.Пустомити
28. Будівництво водопровідних мереж по вул. Зелена в с
Старе Село
29.Будівництво водопровідних мереж по вул. 1-го
Травня в с Старе Село
30.Будівництво систем зовнішнього водопостачання в
с.Пасіки-Зубрицькі
31.Залучення на договірних засадах коштів і
матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних
осіб для здійснення заходів з благоустрою населених
пунктів
32.Утворення інспекції з благоустрою населених пунктів
органам місцевого самоврядування
33. Затвердження Положення про інспекцію з
благоустрою населених пунктів
34. Впровадження комплексної системи роздільного
збору, сортування та сепарації сміття
35. Запровадження інформаційної кампанії серед жителів
району з роз’яснення необхідності введення системи
роздільного збору та сортування сміття
36. Вивчення питання щодо можливості будівництва
сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на
території району

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 2 «Нова якість життя громад» включає в себе два компоненти, що
реалізуються через 2 напрямки, які складаються з 49 проектних ідей. Програма
реалізовуватиметься упродовж 2017-2020 років. Впровадження проектів цієї
програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення коштів обласного бюджету ;
 внесення пропозицій до районної програми соціально-економічного розвитку
та фінансування районних цільових програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).
Програма 3. Висока духовність
Вихідна ситуація та виклики
Розвиток національно-культурного і духовного середовища в сучасних умовах
формування української політичної нації та самоідентифікації України як
європейської держави є однією з головних вимог нашого часу. В умовах військової
агресії неоціненне значення набуває патріотичне виховання населення, насамперед
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молоді, оскільки від цього напряму залежить забезпечення державної цілісності
України. Рівень духовності та патріотизму сьогодні вирішує питання незалежності
країни, здатність до трансформації суспільства з метою викорінення корупції,
подолання злодіянь минулої влади та розбудову держави на основі європейських
цінностей.
Структура програми
В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з трьох
взаємопов'язаних напрямів:
3.1. Задоволення релігійних потреб громадян, релігійна злагода;
3.2. Збереження і розвиток духовної та культурної спадщини;
3.3. Формування патріотичних переконань.
Напрямок 3.1. Задоволення релігійних потреб громадян, релігійна злагода
Напрямок 3.1. спрямований напокращення релігійної ситуації та зміцненню
українського суспільства.
Напрям 3.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань;
задоволення релігійних та естетичних потреб населення;
проведення заходів до релігійних свят.
Напрямок 3.2.Збереження і розвиток духовної та культурної спадщини
Напрямок 3.2. спрямований на збереження історико-культурної та духовної
спадщини, народних традицій і фольклору, розвиток духовного та культурного
надбання.
Напрям 3.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 збереження та реставрація існуючих пам’яток історії та архітектури;
 задоволення естетичних смаків населення, розвиток народного мистецтва.
Напрямок 3.3.Формування патріотичних переконань
Напрямок 3.3. спрямований на виховання свідомого громадянина, патріота,
набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин,
формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності
та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури.
Напрям 3.3. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 зростанню рівня духовності та патріотичності;
 виховання молоді в дусі патріотизму;
 популяризацію історико-культурної спадщини держави.
Проектні ідеї

Територія, на яку проектна
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ідея матиме вплив
Напрямок 3.1. Задоволення релігійних потреб громадян, релігійна злагода
1. Сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості
між релігійними організаціями різних конфесій та
Пустомитівський район
віросповідань
2. Сприяння участі релігійних організацій у міжнародних
релігійних рухах, форумах, ділових контактах із
Пустомитівський район
міжнародними релігійними центрами та зарубіжними
релігійними організаціями
3. Проведення благодійних концертів, участь у Літургіях,
Пустомитівський район
4. Проведення фольклорних свят Різдвяного та
Пустомитівський район
Великоднього циклів
5. Реставрація пам’ятки архітектури національного
значення храму Різдва Пресвятої Богородиці у смт
Пустомитівський район
Щирець (у т.ч. перерахунок ПКД)
Напрямок 3.2. Збереження і розвиток духовної та культурної спадщини
1. Розробка і затвердження районної Програми
Пустомитівський район
збереження історико-культурної спадщини
2. Проведення майстер-класів з різних видів народного
Пустомитівський район
прикладного мистецтва
3. Організація виставок робіт народних майстрів
Пустомитівський район
4. Поповнення експозицій музеїв етнографічними
Пустомитівський район
експонатами народного прикладного мистецтва
5. Фестиваль «Мідні барви «Оброшина»
Пустомитівський район
6. Фестиваль -конкурс «Пустомитівські викрутаси»
Пустомитівський район
7. Фестиваль «Пісня буде поміж нас»
Пустомитівський район
8. Огляди-конкурси за жанрами народної творчості
Пустомитівський район
9. Створення історико-культурного заповідника у
Пустомитівський район
с.Звенигород
10. Проведення реекспозиції музею «Криївка підпільної
Пустомитівський район
типографії УПА» у Лапаївському лісництві
11. Створенняінформаційноїбази«Духовна культура та
Пустомитівський район
мистецтво краю»
12. Реконструкція та оновленняекспозицій Музею
Пустомитівський район
історійдавньоруськогоміста Звенигород
13.Реставраційні
роботи
парку-пам’ятки
садовоПустомитівський район
паркового мистецтва місцевого значення “Парк ХІХ ст.’
14.Збереження пам’ятки оборонної архвтектури XVIПустомитівський район
XVII століть «Старосільського замку»
15.Охорона
та збереження дерев’яних церков
Пустомитівський район
Пустомитівського району
16. Реставрація з пристосуванням під культурномистецький центр пам’ятки архітектури національного
Пустомитівський район
значення садибного будинку у м.Пустомити
Напрямок 3.3. Формування патріотичних переконань
1. Створення радіо-телепередач про культурну
Пустомитівський район
спадщину, кращі аматорські мистецькі колективи району
2. Дослідження поховань часів Першої світової війни на
Пустомитівський район
Глинському цвинтарі
3. Проведення щорічного конкурсу патріотичної пісні у
Пустомитівський район
музею- «Криївка»
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4. Проведення лекцій та екскурсій музеями
Пустомитівщини
5. Проведення тематичних вечорів, історичних розвідок ,
уроків мужності та вечорів пам’яті
6. Урочисті академії, тематичні ювілейні та святкові
концерти, свята села, вечори-портрети видатних земляків
7. Створення путівника « До Вовків та срібних джерел»
8. Створення путівника «Дерев’яні церкви
Пустомитівщини»
9. Військово-патріотичний табір «Вишкіл»

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район

Часові рамки і засоби реалізації
Програма 3 «Висока духовність» включає в себе три компоненти, що
реалізуються через 3 напрямки, які складаються з 30 проектних ідей. Програма
реалізовуватиметься упродовж 2017-2020 років. Впровадження проектів цієї
програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення коштів обласного бюджету ;
 внесення пропозицій до районної програми соціально-економічного розвитку
та фінансування районних цільових програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).
Програма 4. Розвиток людського потенціалу
Вихідна ситуація та виклики
Поняття людського потенціалу охоплює такі потреби та інтереси людини як
рівень життя, рівень здоров’я, загальні та професійні знання, мотивацію діяльності,
ставлення до праці, ініціативність та підприємливість, способи поведінки. Розвиток
людського потенціалу повинен базуватися на безперервній освіті та самоосвіті, якісно
новому рівні охорони здоров’я та соціальних послуг, сприяти у формуванні
здорового способу життя та створенні сприятливого соціокультурного середовища
для життєдіяльності й реалізації основних соціальних функцій.
Особлива роль у формування і розвитку людського потенціалу належить
послугам охорони здоров'я. Негативні наслідки від погіршення фізичного стану
людини, зростання рівня захворюваності та наявності шкідливих звичок призводить
до значних економічних і соціальних втрат. Фактором, що запобігає захворюванням, є
також пропагування серед широких верств населення здорового способу життя.
Відповідно для забезпечення потреб населення у цьому напрямі важливе значення
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має стан матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, наявність
стабільних джерел фінансування системи спортивних споруд, їх відповідність
санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.
Структура програми
В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з 6 взаємопов'язаних
напрямів:
4.1. Загальнодоступне дитяче дошкільне виховання;
4.2. Висока якість освіти;
4.3. Сучасна молодіжна та сімейна політика;
4.4. Профілактика захворювання та якісні медичні послуги;
4.5. Фізична культура та спорт;
4.6. Соціальна захищеність населення.
Напрямок 4.1. Загальнодоступне дитяче дошкільне виховання
Напрямок 4.1. спрямований на створення сприятливих умов для оптимального
всебічного розвитку дитини, забезпечення фізичного і психічного здоров’я,
особистісного, емоційно-вольового та інтелектуального розвитку.
Напрям 4.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
покращення мережі соціальної інфраструктури на селі шляхом будівництва та
реконструкції дошкільних навчальних закладів;
створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості
закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти;

 відкриття нових дошкільних груп;
 оновлення матеріально-технічної бази.
Напрямок 4.2.Висока якість освіти
Напрямок 4.2. спрямований на забезпечення якісного переходу на нові
Державні стандарти учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів,
створення сучасного навчально-інформаційного середовища, оптимізація мережі
загальноосвітніх навчальнихзакладів.
Напрям 4.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
поліпшення мережі соціальної інфраструктури на селі шляхом будівництва та
реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів;
задоволення потреб у шкільних автобусах;
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти;
 збільшення кількості класів з поглибленим вивченням предметів;
 стимулювання вчителів шляхом проведення конкурсів.
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Напрямок 4.3.Сучасна молодіжна та сімейна політика
Напрямок 4.3. спрямований на формування сприятливого соціокультурного
середовища для життєдіяльності й реалізації основних соціальних функцій,
гармонізацію як внутрішньосімейних відносин, так і взаємин сім’ї, держави та
суспільства, на забезпечення необхідних умов для розвитку і стабільності інституту
сім’ї, створення відповідних стимулів та умов для прискореного розвитку
молодіжного суспільного сектора, перетворення молодіжного співтовариства в
повноправного партнера держави у підготовці та реалізації молодіжної сімейної
політики
Напрям 4.3. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
виявлення та запобігання не потрапляння сімей в складні життєві обставини;
соціально-психологічну адаптацію та підтримку учасників антитерористичної
операції;
організацію дозвілля для прийомних сімей та дитячого будинку сімейного
типу;
забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій;
соціальний супровід сімей в складних життєвих обставинах.
Напрямок 4.4. Профілактика захворювання та якісні медичні послуги
Напрямок 4.4. спрямований на переведення системи охорони здоров’я на
страхову модель, формування стійких цінностей здорового способу життя у
підростаючого покоління, надання якісної та вчасної медичної допомоги.
Напрям 4.4. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
зниження рівня нарко та алкозалежності;
зниження захворювання на ВІЛ-інфекцію;
покращення доступності і якості надання медичноїдопомоги жителям;
підготовка медичних закладів району до реформування медичної галузі;
наближення існуючих показників надання медичної допомоги до стандартів,
затверджених МОЗ;


створення

районної

інформаційно-аналітичної

медичної

системи

інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів;
 підвищення ефективності планування в системі охорони здоров'я.
Напрямок 4.5.Фізична культура та спорт
Напрямок 4.5. спрямований на виховання національних традицій прихильності
до оздоровчої рухової активності як важливого компонента здорового способу життя
особистості.
Напрям 4.5. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
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 створення умов для фізичної та оздоровчої активності сільського населення
шляхом розбудови та поліпшення спортивної інфраструктури;
проведення спортивних заходів, конкурсів, спартакіад.
Напрямок 4.6.Соціальна захищеність населення
Напрямок 4.6. спрямований на вирішення матеріально-побутових, медичних
проблем соціально незахищених верств населення району, створення умов для
реабілітації та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими фізичними
можливостями, підвищення якості системи соціальних послуг.
Напрям 4.6. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 своєчасне призначення та виплату усіх видів соціальнихдопомог;
 формування єдиного банку даних отримувачів пільг за соціальноюознакою;
 проведення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного державного
реєстру осіб, які мають право напільги;
 безперешкодний доступ громадян з обмеженими фізичними можливостями
до об’єктів соціального та громадськогопризначення;
 співпрацю та взаємодію суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які
опинилися у складних життєвихситуаціях;
 умови для дітей-інвалідів щодо реалізації їх потенційних можливостей у всіх
сферах суспільногожиття.
Територія, на яку
проектна ідея матиме
вплив
Напрямок 4.1. Загальнодоступне дитяче дошкільне виховання
Проектні ідеї

1. Реконструкція існуючого приміщення школи для створення
ДНЗ в с.Наварія
2. Капітальний ремонт даху ДНЗ в с.Солонка
3. Капітальний ремонт даху ДНЗ №1 в с.м.т.Щирець
4. Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в с.Оброшино
5. Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №3 в
м.Пустомити
6. Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №2 в
м.Пустомити
7. Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №1 в
м.Пустомити
8. Капітальний ремонт даху ДНЗ №3 в м.Пустомити
9. Завершення будівництва ДНЗ с.Зубра
10. Капітальний ремонт приміщення ДНЗ с.Милятичі
11.Реконструкція дошкільного навчального закладу села
Милятичі
12.Реконструкція дитячого навчального закладу «Сонечко» в с.
Звенигород
13.Реконструкція колишнього загальноосвітнього закладу під
дитячий дошкільний заклад без зміни зовнішніх геометричних

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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параметрів на вул.Шашкевича, 42 в селі Ставчани
14.Будівництво дитячого садочка на 60 місць по вулиці
Садовій у селі Борщовичі
15.Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на
75 місць по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
16.Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в
с. Сокільники Пустомитівського району
17.Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць
в с. Зубра
18.Добудова до Підберізцівського НВК дошкільного
навчального закладу
19. Будівництво дошкільного навчального закладу в
с.Сокільники
20. Будівництво дошкільного навчального закладу в
с.Підберізці
21. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
дошкільних навчальних закладів Пустомитівського району
22. Розширення мережі інклюзивних груп у дошкільних
навчальних закладах загального розвитку
23. Вивільнення від оренди приміщення ДНЗ №1 м.Пустомити
Будівництво корпусу дитячого навчального закладусмта
паливної в с.Старе Село
24. Реорганізація шкіл в НВК у населених пунктах, де відсутні
дошкільні заклади
25. Придбання комп’ютерів для ДНЗ (25 шт), комп’ютерної
техніки, їх забезпечення безлімітним високошвидкісним
доступом до Інтернет-ресурсів
26. Модернізація харчоблоків, спортзалів, ігрових і спортивних
майданчиків ДНЗ
27. Оновлення меблів у групових кімнатах ДНЗ
28. Модернізація засобів пожежної безпеки, цивільного
захисту, охорони праці ДНЗ
29. Придбання шкільного автобусу для Ямпільського НВК
30. Придбання шкільного автобусу для Сердицького НВК
31. Капітальний ремонт Загір’янського НВК І-ІІ ступенів в
с.Загір’я
32. Реконструкція системи опалення та паливної дитячої
дошкільної установи в с. Давидів
33. Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон та дверей
Давидівського дитячого дошкільного закладу в с. Давидів, вул.
Галицька, буд.5
34. Будівництво школи саду на 100 учнів в с.Конопниця по
вул.Л.Українки, 2
Напрямок 4.2.Висока якість освіти
1.Будівництво школи в с.Наварія ІІ черга
2.Будівництво школи в с.Оброшине
3. Реконструкція існуючого корпусу школи ЗОШ І-ІІІ ступеня
ім.ЛеваШанковського в селі Оброшино
4. Реконструкція ЗОШ №1 на вул.Мазепи 2 в с.Зимна Вода
5.Капітальний ремонт приміщення Гамаліїівської ЗОШ під
дошкільний навчальний заклад

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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Пустомитівський район
Пустомитівський район
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6.Добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури –
Пустомитівський район
загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка
7.Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів на 400 учнів в
Пустомитівський район
с.Чишки по вул.Шевченка
8.Реконструкція за рахунок надбудови Зубрянського НВК «ЗНЗ
Пустомитівський район
– І-ІІІ ступенів - ДНЗ» с.Зубра
9. Будівництво добудови до загальноосвітньої школи по вул.
Пустомитівський район
Княгині Ольги в с. Кротошин
10.Капітальний ремонт з утепленням фасаду Підбірцівської
Пустомитівський район
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Підбірці
11.Реконструкція ЗОШ I-III ступенів на 180 учнів в с.
Пустомитівський район
Годовиця
12. Капітальний ремонт харчоблоку Звенигородської ЗОШ І-ІІІ
Пустомитівський район
ступенів в с.Звенигород
13. Капітальний ремонт даху Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
Пустомитівський район
с.Семенівка
14. Капітальний ремонт з утеплення фасаду Солонківської
Пустомитівський район
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Солонка
15. Капітальний ремонт даху Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пустомитівський район
16. Капітальний ремонт даху голонного корпусу Ямпільського
Пустомитівський район
НВК в с.Ямпіль
17.Капітальний ремонт приміщення Дмитрівської ЗОШ І-ІІ
Пустомитівський район
ступенів
18.Капітальний ремонт даху приміщення автошколи та фасаду
Пустомитівський район
із заміною вікон Давидівської ЗОШ с. Давидів
19.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
Пустомитівський район
загальноосвітніх шкіл Пустомитівського району
20.Реконструкція системи опалення та котельні Давидівської
Пустомитівський район
ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. Т.Г. Шевченка в с. Давидів
21.Будівництво загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 275
Пустомитівський район
учнів по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
22. Придбанняшкільного автобусу для Наварійської ЗОШ
Пустомитівський район
23. Придбанняшкільного автобусу для Щирецької ЗОШ
Пустомитівський район
24.Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250
Пустомитівський район
учнів в с.Верхня Білка
25.Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 300
Пустомитівський район
учнів по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
26. Придбання 10 комп’ютернихкласів для ЗОШ району
Пустомитівський район
27. Відкриття класів з поглибленим вивченням предмету:
Наварійська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зимноводівська ЗОШ І-ІІІ ст-нів
Пустомитівський район
Оброшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зубрянський НВК І-ІІІ ступенів
Підбірцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Щирецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів
28. ПроведенняКонкурсу «Вчитель року»
Напрямок 4.3.Сучасна молодіжна та сімейна політика
1. Акція «Великодній кошик»
2. День Матері (проведення конкурсів на кращий портрет
матері)
3. Міжнародний День захисту дітей.
4. Спартакіада інвалідів
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5. 16 днів проти насилля (проведення вуличних акцій,
Пустомитівський район
організація тематичних кутків, бесід , лекцій та круглих столів)
6. Акція до 1 вересня «Готуємось до школи»
Пустомитівський район
7. Свято Миколая
Пустомитівський район
8. Родинне свято для дітей та молоді із функціональними
Пустомитівський район
обмеженнями
9. Проведення культурних заходів для прийомних сімей і
дитячого будинку сімейного типу:
День сім’ї;
Пустомитівський район
Фізкультурно-оздоровчі послуги;
Привітання листівками;
10. Фестиваль «Повір у себе і в тебе повірять інші»
Пустомитівський район
11. Проведення заходів із сім’ями , члени яких перебували та
перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, а
саме
проведення майстер-класів
Пустомитівський район
круглий стіл й ін..
привітання
організація екскурсій
12. Підтримка учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей та членів сімей загиблих у Революції Гідності –
Пустомитівський район
мешканців Пустомитівського району на 2016.- 2017рр.
13. Проведення молодіжних заходів, конкурсів, фестивалів,
Пустомитівський район
квестів
14. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
Пустомитівський район
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
15. Молодь Пустомитівщини
Пустомитівський район
Напрямок 4.4. Профілактика захворювання та якісні медичні послуги
1. Проведення лекцій з метою популяризації здорового способу
життя в організованих колективах, школах
2. Щорічне планування профілактичних щеплень населення
відповідно до нормативної бази
3. Проведення індивідуальних бесід з декретованими групами
населення
4. Закупівля комп’ютерного томографа для Пустомитівської
ЦРЛ та апаратів ультразвукової діагностики для АЗПСМ
5. Закупівля апаратів ультразвукової діагностики для АЗПСМ
6. Створення Пустомитівської АЗПСМ №1 (м. Пустомити) на
базі поліклінічного відділення Пустомитівської ЦРЛ
7. Створення Щирецької амбулаторії ЗПСМ (смт. Щирець) на
базі поліклінічного відділення Щирецької МЛ
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8. Створення Миклашівської амбулаторії ЗПСМ (с. Миклашів)
на базі ФАПу с. Миклашів

Пустомитівський район

9. Створення Підбірцівської амбулаторії ЗПСМ на базі
ФАПус.Підбірці

Пустомитівський район

10. Створення Семенівської амбулаторії ЗПСМ на базі
ФАПус.Семенівка

Пустомитівський район

11. Створення Ланівської амбулаторії ЗПСМ на базі
ФАПус.Лани

Пустомитівський район

12. Створення Наварійської амбулаторії ЗПСМ на базі

Пустомитівський район
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ФАПус.Наварія
13. Створення Сороки-Львівської амбулаторії ЗПСМ на базі
ФАПус.Сороки – Львівські
14. Побудова приміщення Солонківської АЗПСМ
15. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
медичних закладів Пустомитівського району
16. Дооснащення існуючих амбулаторій ЗПСМ відповідно до
табелю оснащення, фінансове забезпечення та оснащення
ФАПів
17. Інформатизація сфери охорони здоров’я Пустомитівського
району на 2017-2020 роки
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18. Цукровий та нецукровий діабети у
Пустомитівський район
Пустомитівськомурайоні
Напрямок 4.5.Фізична культура та спорт
1. Районна спартакіада серед депутатів районних, міських,
селищних та сільських рад з волейболу, футболу, шахів,
Пустомитівський район
шашок, настільного тенісу.
2. Спартакіада серед команд державних службовців з
Пустомитівський район
волейболу, шахів, шашок, настільного тенісу
3. Проведення заходів до Дня фізичної культури та спорту
Пустомитівський район
4. Майданчик зіштучним покриттям в м. Пустомити
Пустомитівський район
5. Майданчик з тренажернимобладнаннямв с. Наварія
Пустомитівський район
6. Майданчик з тренажернимобладнанням в с. Ставчани
Пустомитівський район
7. Майданчик з тренажернимобладнанням в с. Борщовичі
Пустомитівський район
8. Майданчик з тренажернимобладнанням в с. Ямпіль
Пустомитівський район
9.Підтримка діяльності районної організації спортивного
Пустомитівський район
товариства «Колос» агропромислового комплексу України
10. Підтрима идіяльності ДЮСШ «Тризуб»
Пустомитівський район
на 2017 рік
11. Підтримка діяльності ДЮСШ «Надія»
Пустомитівський район
12. Сприяння у створенні нових спортивних клубів
Пустомитівський район
13.Будівництво спортивного залу Зимноводівської ЗОШ №2 по
Пустомитівський район
вул. Ів. Сірка в с. Зимна Вода
14.Капітальний ремонт спортзалу Щирецької ЗОШ №2 в
Пустомитівський район
с.м.т.Щирець
15. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
Пустомитівський район
спортивних закладів Пустомитівського району
16. Реконструкція будівлі басейну ЗОШ ім. Т. Г. Шевченка І-ІІІ
Пустомитівський район
ступенів на вул. Галицькій ,1 в с. Давидів
Напрямок 4.6. Соціальна захищеність населення
1. Проведення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного
державного реєстру осіб, які мають право на пільги
2. Формування єдиного банку даних отримувачів пільг за
соціальною ознакою
3. Розширення сфери застосування праці економічно-активного
населення за рахунок створення робочих місць
4. Запровадження порядку обов’язкової участі роботодавців у
забезпеченні реабілітації працівників, які потерпіли від
нещасних випадків на виробництві і професійнихзахворювань
5. Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів соціального та громадського призначення
6. Проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення з питань діяльності органів
соціального захисту населення та нововведень у законодавстві
7. Надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам
населення
8. Підтримка діяльності Пустомитівської районної асоціації
інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ
9. Визначення контингенту мешканців населених пунктів
району, які потребують адресної соціальної допомоги
10. Обґрунтування потреби у створенні стаціонарного
відділення при територіальному центрі надання соціальних
послуг
11. Розробка проектно-кошторисної документації для
створення стаціонарного відділення при територіальному
центрі надання соціальних послу
12. Вирішення питання фінансування створення та
забезпечення функціонування стаціонарного відділення
13. Обґрунтування потреби у створенні закладу для
громадського утримання важкохворих (хоспісу).
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Часові рамки і засоби реалізації
Програма 4 «Розвиток людського потенціалу» включає в себе шість
компонентів, що реалізуються через 6 напрямки, які складаються з 124 проектних
ідей. Програма реалізовуватиметься упродовж 2017-2020 років. Впровадження
проектів цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення коштів обласного бюджету ;
 внесення пропозицій до районної програми соціально-економічного розвитку
та фінансування районних цільових програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).
Програма 5. Чисте довкілля
Вихідна ситуація та виклики
Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, активного та
довгого життя людини. За сучасних умов інтенсифікації промислового виробництва,
за відсутності ефективного контролю стану оточуючого середовища та реальних
механізмів впливу на порушників екологічного законодавства із застосуванням
адекватних заходів з метою збереження чи відновлення природного стану довкілля –
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значення проблеми збереження та відновлення навколишнього природного
середовища важко переоцінити.
До основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку
території Пустомитівського району належать фактори природного та техногенного
характеру. Зокрема це критичне зростання обсягів ТПВ в населених пунктах,
подальше застосування нероздільного збору, критичний стан сміттєзвалищ,
відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів,
забруднення водного басейну каналізаційними стоками, техногенне руйнування
ґрунтового покриву.
Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку району. Саме тому
повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії
суспільства і природи і, безпосередньо, на забезпечення раціонального використання,
охорони і відтворення природних ресурсів.
Структура програми
В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які
надійшли в рамках збору проектних ідей. Програма складається з трьох
взаємопов'язаних напрямів:
5.1. Поліпшення екологічного стану земель та ландшафтів;
5.2. Вирішення проблем поводження з відходами;
5.3. Забезпечення чистоти водного басейну.
Напрямок 5.1. Поліпшення екологічного стану земель та ландшафтів
Напрямок 5.1. спрямований на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення
стану та продуктивності порушених земель, збільшення площ зелених насаджень та
лісистості території.
Напрям 5.1. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 збереження та відтворення родючості ґрунтів;
 здійснення державного контролю за зміною показників якісного стану ґрунту;
 запобігання забрудненню збудниками інфекційних хвороб ґрунту;
 проведення комплексного аналізу агроекологічної ситуації на землях
сільськогосподарського призначення;
 збільшення лісистості території;
 організацію озеленення територій та охорону зелених насаджень.
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Напрямок 5.2.Вирішення проблем поводження з відходами
Напрямок 5.2. спрямований на формування ефективної системи поводження з
відходами шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за
мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних схем і методів збирання,
перевезення та знешкодження цих відходів.
Напрям 5.2. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження
побутових відходів;
 запровадження роздільного сортування;
 вирішення проблем поводження з ТПВ;
Напрямок 5.3.Забезпечення чистоти водного басейну
Напрямок 5.3. спрямований на попередження потрапляння забруднюючих
речовин в природні водоймища.
Напрям 5.3. включає проектні ідеї, що мають реалізувати та забезпечити:
 запобігання забрудненню збудниками інфекційних хвороб відкритих водойм;
 обробку стічних вод з метою руйнування або видалення з них шкідливих
речовин;
 зменшення обсягів стічних вод за рахунок удосконалення технологій
виробництва.
Територія, на яку проектна
ідея матиме вплив
Напрямок 5.1. Поліпшення екологічного стану земель та ландшафтів
Проектні ідеї

1. Проведення комплексного аналізу агроекологічної
Пустомитівський район
ситуації на землях сільськогосподарського призначення
2. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарПустомитівський район
ського призначення
3. Розробка та впровадження науково-обґрунтованих
рекомендацій щодо ефективного, екологічно безпечного
застосування органічних, мінеральних добрив та
Пустомитівський район
хімічних
меліорантів
на
підставі
результатів
агрохімічних досліджень
4.Здійснення
заходів
щодо
поліпшення
малопродуктивних земель шляхом нанесення родючого
Пустомитівський район
шару ґрунту
5. Здійснення заходів по створенню лісових культур
Пустомитівський район
6. Здійснення заходів по вирощуванню садивного
Пустомитівський район
матеріалу для лісовідновлення
7. Здійснення заходів щодо відводу поверхневих вод,
захисту від підтоплення і заболочування, боротьби з
Пустомитівський район
яроутворенням і ерозією ґрунтів
8.Проведення систематичної роз’яснювальної роботи з
Пустомитівський район
громадськістю щодо запобігання лісових пожеж
9.Проведення місячників озеленення населених пунктів
Пустомитівський район
Напрямок 5.2.Вирішення проблем поводження з відходами
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1.Здійснення контролю за дотриманням вимог виданих
дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з
Пустомитівський район
відходами
2.Затвердження переліку небезпечних властивостей
Пустомитівський район
відходів за погодженням з державною санітарноепідеміологічною службою
3.Створення інформаційно-аналітичних систем і банків
Пустомитівський район
даних про обсяги утворення та поводження з відходами
4.Створення необхідних умов для стимулювання
Пустомитівський район
залучення населення до збирання і заготівлі окремих
видів відходів як вторинної сировини
5.Вжиття
заходів
для
стимулювання
суб'єктів
Пустомитівський район
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері
поводження з відходами
6.Затвердження схем санітарного очищення населених
Пустомитівський район
пунктів та впровадження систем роздільного збирання
побутових відходів
7.Розроблення програми у сфері поводження з
Пустомитівський район
побутовими відходами,
8.Інформування про відповідальність за несанкціоноване
Пустомитівський район
скидання і розміщення відходів
9.Здійснення контролю за додержанням юридичними та
Пустомитівський район
фізичними особами вимог у сфері поводження з
виробничими та побутовими відходами відповідно до
закону
10.Визначення пріоритетних заходів щодо охорони
Пустомитівський район
здоров'я людини від негативного впливу відходів
Напрямок 5.3.Забезпечення чистоти водного басейну
1. Проведення моніторингу стану гідротехнічних споруд
на річках
2.Реконструкція очисних споруд м.Пустомити
3.Реконструкція
мережі
водовідведення
м.Пустомити та с.Наварія
4.Покращення екологічного стану водних об’єктів сіл
Старосільської сільської ради
5.Будівництво каналізаційних мереж у с.Давидів
6.Реконструкція КНС №1 м.Пустомити
7.Залучення
громадськості
до
реалізації
природоохоронних
заходів,
підвищення
рівня
екологічної освіти та виховання населення
8.Будівництво побутової самопливної каналізації вул.
Львівська та Партизанська с.Муроване
9.Самопливний каналізаційний колектор промзони в
с.Муроване
10.Будівництво побутової каналізації вул.Індустріальна
та вул..Енергетична в с.Муроване
11.Будівництво побутової каналізації в с.ПасікиЗубрицькі
12.Покращення екологічного стану водних об’єктів сіл
Старосільської сільської ради

Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
Пустомитівський район
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Часові рамки і засоби реалізації
Програма 5 «Чисте довкілля» включає в себе три компоненти, що реалізуються
через 3 напрямки, які складаються з 32 проектної ідеї.
Програма реалізовуватиметься упродовж 2017-2020 років. Впровадження
проектів цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 залучення коштів обласного бюджету ;
 внесення пропозицій до районної програми соціально-економічного розвитку
та фінансування районних цільових програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).

32

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії
1. Державні міністерства, відомства, установи
2. Львівська обласна державна адміністрація
3. Пустомитівська районна державна адміністрація
4. Органи місцевого самоврядування
5. Проекти та програми міжнародної технічної допомоги
6. Приватні інвестори і підприємства
7. Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони
8. Громадські організації та асоціації
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Номер і назва завдання:

1.1.1. Підготовка інвестиційних пропозицій великому
бізнесу

4. Каталог проектних ідей
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Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Індустріальний парк в м.Пустомити
Залучення нових інвестицій; Створення додаткових
робочих місць; Підвищення якості продукції;
Пустомитівський район
10 000 робітників. Соціальні групи: робітники та
споживачі продукції
Індустріальний парк створюється з метою залучення
нових інвестицій, підвищення якості продукції та
розвитку ІТ технологій, економічного розвитку регіону,
створення додаткових робочих місць. Для молодого
бізнесу, найкращий варіант - не самостійно будувати
виробничу інфраструктуру, а інвестувати в індустріальний
парк. Отриманні інвестором земельні ділянки в
індустріальному парку, суттєво скоротять очікування до
початку виробництва продукції. Замість декількох років,
випуск нової продукції розпочинається вже через 6-9
місяців. Створення індустріального парку допоможе
вирішити питання безробіття, покращить інвестиційний
клімат як в районі, так і в області, підвищить рівень життя
населення, зменшить відплив висококваліфікованих
кадрів за кордон, сприятиме поверненню трудових
мігрантів
1. Створити нові виробничі потужності на основі
інноваційних технологій з високим рівнем
конкурентоспроможності. 2. Розвинути соціальнопобутову та культурну інфраструктуру району. 3.
Оживити інвестиційну активність. 4. Зменшити
безробіття, створивши нові робочі місця. 5. Сприяти
розвитку малого і середнього, переважно інноваційного,
бізнесу. 6. Збільшення експортного потенціалу. 7.
Насичення ринку новою вітчизняною
конкурентоспроможною продукцією. 8. Покращення
добробуту та рівня життя населення міста
Оформлення земельно-правових документів, необхідних
для реалізації даного проекту. Розробка, узгодження та
затвердження в установленому порядку проектної
документації. Будівництво та введення в експлуатацію
виробничих та обслуговуючих об’єктів
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020 Разом
45400
50000
95400
Районний бюджет; державний бюджет; бізнес; публічноприватне партнерство
Пустомитівська міська рада (створення інфраструктурних
передумов). Бізнес (будівництво підприємств,
виготовлення продукції)
1.2.1. Розвиток партнерства між бізнесом, владою та
громадами
Забезпечення наукової та архітектурно-туристичної
автентичності села Оброшино на базі розвитку його
комунальної сфери
- стимулювання розвитку бізнес середовища - розвиток
соціально-побутової та культурної інфраструктури села створення інформаційно-консультаційного центру
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підтримки підприємництва
Територія, на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

с. Оброшино Пустомитівського району
600 осіб - мешканці Оброшина
Проект спрямований на стимулювання мешканців до
створення малих і середніх підприємств (МСП) на базі
наявних ресурсів села, а саме: НДІ рослинництва і
тваринництва, палац Архієпископів, дендропарк, об’єкти
комунальної сфери, навколишні ліси та озера тощо.
Детально будуть вивчені матеріально – технічні, природні
та людські ресурси, які зможуть стати базовими для
розвитку бізнесу в Оброшино. Для підвищення
поінформованості мешканців з новими можливостями
щодо започаткування та ведення підприємницької
діяльності будуть проводитися тренінги та навчання по
пошуку бізнес ідей, написанню бізнес планів, пошуку
інвесторів тощо. Просування місцевих товарів та послуг,
забезпечення доступу до інформації, залучення інвесторів
буде здійснюватися за допомогою інформаційноконсультаційного центру. Результат реалізації проекту розвиток малих, середніх та мікропідприємств із
сформованою інфраструктурою, створено нові робочі
місця в т. ч для молоді, збільшення надходжень в місцеві
бюджети та покращення добробуту мешканців.
- Створено центр інформаційно-консультаційних послуг
«Оброшино» - Розроблено та сформовано банк ідей
перспективних МСП - Започатковані нові та розширена
діяльність працюючих МСП - Створено нові робочі місця
- Покращення добробуту та рівня життя мешканців села.
- розробка механізмів та інструментів інформаційноконсультативної та інституційної підтримки розвитку
МСП Оброшино, проведення семінарів, тренінгів,
консультації по підприємницькій діяльності, проведення
інформаційних промоційних заходів: виставки, ярмарки
продажі, короткотермінові атракційні відпочинкові тури
тощо; - впровадження наукових розробок та новітніх
технологій в фермерські господарства; - збереження
історико-культурних цінностей та природної спадщини
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разо
м
250,0
200,0
450,
0
Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне
партнерство, бізнес, міжнародний донор
Львівська обласна державна адміністрація,
Пустомитівська районна державна адміністрація,
навчальні заклади, приватний бізнес,громадські
організації
В майбутньому Оброшино – центр об’єднаної
територіальної громади і позитивний досвід розвитку
бізнесу на селі буде поширено в інші села
1.2.2. Сприяння формуванню територіальних
господарських кластерів
Створення агротуристичного кластеру «ГорбоГори»
Заснування платформи сталого розвитку сільських
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Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

територій
Раківецька, Поршнянська, Семенівська сільські ради
4600 осіб

Поєднання соціально-культурного, природного,
агровиробничого ресурсів та туристичного потенціалу
району.
Очікувані результати:
В соціальній сфері – створення нових робочих місць,
збереження та відновлення історико-культурної
спадщини, розвиток відпочинково-рекреаційної зони,
створення мережі сервісних підприємств
В
економічній сфері-розвиток аграрного бізнесу та іншого
підприємництва, додатковий дохід від обслуговування
туристів, відпочиваючих, зростання бюджетних
надходжень та інвестицій
В екологічній сфері –
загальне покращення стану довкілля.
Ключові заходи проекту:
Створення агрорекреаційного кластеру,як платформи
сталого розвитку сільських територій шляхом поєднання
соціально-культурного, природного, агровиробничого
ресурсів та туристичного потенціалу району з метою
створення робочих місць, а також збільшення доходу
суб’єктів господарювання кластеру, через залучення
туристичних потоків зі Львова, а також львів’ян до даної
сільської місцевості
Період здійснення:
з червня 2017 року - 2020 року:
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
грн.
1150,0
1150,0
1150,0
3450,0
Кошти Європейського союзу надані на проекти
Джерела фінансування:
секторальної підтримки – державний бюджет, кошти
партнерів
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку
Ключові потенційні учасники
підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та
реалізації проекту:
продовольства, Департамент агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації, Управління
туризму та курортів Львівської обласної державної
адміністрації,
Пустомитівська
районна
державна
адміністрація,
Інститут
сільського
господарства
Карпатського регіону Національної академії аграрних наук
України,
Львівський
національний
університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Г.
Гжицького, рРаковецька сільська рада,Семенівська
сільська рада,Поршнянська сільська рада, Фермерське
господарство «Радвань Нова», Фермерське господарство
«Мандзюк і К», Фермерське господарство «Агротем»,
Комунальне підприємство «Злагода».
Інше:
Номер і назва завдання:
2.1.1. Формування нової системи адміністративних
одиниць – об’єднаних територіальних громад
Назва проекту:
Утворення спроможних територіальних громад у
Пустомитівському районі
Стимулювання громад до об’єднання;
Цілі проекту:
Утворення спроможних територіальних громад;
Створення інвестиційно привабливих територій після
об’єднання.
Територія на яку проект матиме Територіальні громади Пустомитівського району
вплив:
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кількість 1000
Органи місцевого самоврядування,
Актив територіальних громад
Необхідною
умовою
формування
громадянського
Стислий опис проекту:
суспільства в Україні є активізація реформ у системі
місцевого самоврядування у напрямку зростання ролі
територіальних громад як основного суб’єкта соціальноекономічного
прогресу
відповідної
території.
Закономірності становлення світогосподарської системи
показують, що ефективність виконання територіальними
громадами покладених на них функцій вимагає
укрупнення, що призведе до отримання більшої кількості
повноважень, створення нових
можливостей
та
безпосередньої участі членів територіальних громад у
вирішенні питань місцевого розвитку. У цих умовах
територіальна громада повинна виступати одночасно і як
носій соціально-економічного розвитку територій, і як
рушійна
сила
досягнення
стратегічних
цілей
територіального утворення.
Визначальною умовою досягнення успіху у реалізації
задекларованих завдань є чітке окреслення пріоритетів та
формування методологічної бази розвитку об’єднаних
територіальних громад в Україні, що сприятиме
розумінню власних перспектив та створить умови для
поетапного розвитку власних територій.
Ознайомлення мешканців громад із перевагами
Очікувані результати:
децентралізації на місцевому рівні;
Розрахунок
фінансової
спроможності
об’єднаних
територіальних громад згідно Перспективного плану;
Консультування органів місцевого самоврядування в
процесі об’єднання;
Формування позитивного ставлення мешканців до
реформи децентралізації;
Консультування
новоутворених
об’єднаних
територіальних громад щодо створення кущових шкіл та
закладів медицини.
Проведення
семінарів
для
органів
місцевого
Ключові заходи проекту:
самоврядування та активу громад;
Оцінка
фінансової
спроможності
об’єднаних
територіальних громад згідно Перспективного плану;
Об’єднання громад згідно перспективного плану;
Надання
консалтингових
послуг
новоутвореним
об’єднаним територіальним громадам.
2017-2020 роки
Період здійснення:
2017
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
100
100
200
Орієнтовна
отримувачів вигод:

Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше
Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:

Районний бюджет
Пустомитівська районна рада, ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
2.1.4. Розроблення актуальної районної схеми
планування території, схем планування територій
об'єднаних громад, генеральних планів
населенихпунктів
Програма розроблення містобудівної документації в
Пустомитівському районі на 2016 -2020 роки.
Генеральний план населеного пункту та детальний план
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Територія на яку проект матиме
вплив:

території розробляються і затверджуються в інтересах
відповідної
територіальної
громади з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів.
Генеральний план населеного пункту - є основним видом
містобудівної
документації
на
місцевому
рівні,
призначеної для обгрунтування довгострокової політики з
питань планування, забудови та іншого використання
території населеного пункту
Детальний план території - у межах населеного пункту
уточнює положення генерального плану населеного
пункту та визначає планувальну організацію і розвиток
частини
території.
Детальний
план розробляється з метою визначення
планувальної
організації і функціонального призначення, просторової
композиції
і параметрів забудови та ландшафтної організації
кварталу,
мікрорайону,
іншої частини території населеного
пункту,
призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
Пустомитівська міська рада, Чорнушовицька, Гуменецька,
Соколівська,
Старосільська,
Миколаївська,
Звенигородська, Семенівська та Чижиківська сільські
ради Пустомитівського району

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

Забезпечення земельними ділянками учасників АТО
(мешканців населених пунктів району та мешканців
м.Львова-більше 1732 чол.), а також малозабезпечених
верств населення

Стислий опис проекту:

Реалізація Програми забезпечить:
активізацію та прозорість інвестиційних
процесів;
прогнозування розвитку територій;
обгрунтування
розподілу
земель
за
цільовим призначенням;
взаємоузгодження державних, громадських
інтересів під
час
планування
і забудови
територій;
визначення
і
раціональне
взаємне
розташування зон житлової та громадської
забудови,
виробничих,
рекреаційних,
природоохоронних,
оздоровчих,
історикокультурних та інших зон об’єктів;
реконструкцію
існуючих
кварталів
забудови територій;
збереження та відновлення рекреаційних,
природоохоронних ландшафтів, парків, скверів,
окремих зелених насаджень;
створення
та
розвиток
інженернотранспортної інфраструктури.

Очікувані результати:

Розроблена та погоджена містобудівна документація
забезпечить прогнозований розвиток територій, обґрунтує
розподіл земель за цільовим призначенням, встановить
режими забудови територій, забезпечить здійснення
контролю у сфері містобудування, а також збільшить
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площі населених пунктів за рахунок долучення
земель.
Генеральні плани є основою для встановлення та
Ключові заходи проекту:
відведення меж населених пунктів.
Проекти
детальних
планів територій житлових
кварталів дадуть можливість забезпечити земельними
ділянками учасників АТО для будівництва індивідуальних
житлових будинків садибного типу, дачного будівництва
та ведення садівництва.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
2018
2019-2025
Разо
грн.
м
500,0
500,0
500,0
150
0,0
Програма буде співфінансуватися за рахунок коштів
Джерела фінансування:
обласного та районного бюджетів.
Львівська обласна державна адміністрація, Пустомитівська
Ключові потенційні учасники
районна рада, сільські, селищна та міська рада, ліцензовані
реалізації проекту:
проектні організації-розробники генеральних планів
населених пунктів.
Інше:
Номер і назва завдання:
2.1.6. Надання якісних та доступних адміністративних
послуг
Назва проекту:
Будівництво адміністративної будівлі Пустомитівської
міської ради на вул.Грушевського у м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області
Розвиток міста, створення умов для громадян в питаннях
Цілі проекту:
отримання ними адміністративних послуг від службовців
місцевого самоврядування та радикальне поліпшення умов
праці працівникам виконавчих структур ради і депутатам.
Введення в експлуатацію адміністративної будівлі
Пустомитівської міської ради, придатної для роботи в
умовах об’єднаної територіальної громади.
Територія на яку проект матиме м.Пустомити та с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області
вплив:
12,5 тис. чол.. В перспективі – 17-25 тис. чол..
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Виборний орган м.Пустомити та с.Наварія та його
Стислий опис проекту:
виконавчий апарат не мають адміністративної будівлі і
вимушено розташовані в частині приміщень дошкільної
установи. Такий стан перешкоджає розвитку дошкільної
установи, зумовлює погані умови праці для працівників
ради, збільшує час обслуговування мешканців та гостей
міста.
Актуальність проекту зумовлена гострою необхідністю
мати придатну для ефективної експлуатації
адміністративну будівлю для виборного та виконавчого
органів територіальних громад м.Пустомити та с.Наварія, а
в перспективі й інших суміжних територій.
Сучасна адміністративна будівля корисною площею 871,42
Очікувані результати:
м2, впорядкування території міста на площі 0,14 га,
вивільнення додаткових площ для розвитку дитячої
дошкільної установи та створення нових 50 місць для
дошкільнят.
Основні заходи проекту – будівництво адміністративної
Ключові заходи проекту:
будівлі.
з січня 2017 року – до грудня 2018 року:
Період здійснення:
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Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
2018
2019-2020
Разом
грн.
10000,0
2004,184
12004,184
Бюджет Пустомитівської міської ради;
Джерела фінансування:
Кошти Державного фонду регіонального розвитку.
Пустомитівська міська рада – замовник проекту,
Ключові потенційні учасники
забезпечення сталості проекту після його реалізації.
реалізації проекту:
Інше
Номер і назва завдання:
2.1.6. Надання якісних та доступних адміністративних
послуг
Назва проекту:
Капітальний ремонт адмінбудинку сільської ради с.
Миколаїв
Створення належних умов праці та покращення
Цілі проекту:
естетичного вигляду центру самоврядування
Територія на яку проект матиме Городиславичі, Гаї, Миколаїв, Підсоснів
вплив:
1700
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
З 2000 року приміщенні в амін будинку сільської ради не
Стислий опис проекту:
було капітального ремонту в наслідок протікання даху в
приміщенні спостерігається сирість, вікна трухляві підлога
з грибком. Проведення капітального ремонту приміщення
усуне дані проблеми.
Підготовлений якісний центр надання адміністративних
Очікувані результати:
послуг
Капітальний ремонт даху ,заміна вікон, заміна внутрішніх
Ключові заходи проекту:
дверей, заміна вхідних дверей, облаштування підлоги,
санітарна побілка.
Період здійснення:
2017-2020 роки
Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
2018
2019-2020
Разом
грн.
300,0
100,0
400,0
обласний бюджет,
Джерела фінансування:
районний бюджет
місцевий бюджет,
Миколаївська сільська рада, Пустомитівська районна
Ключові потенційні учасники
державна адміністрація, пустомитівська районна рада
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.1. Формування якісної соціальної інфраструктури
Назва проекту:
Будівництво
Народного
дому
на
100
місць
с.Чорнушовичі Пустомитівського району Львівської
області
Створення умов для соціального розвитку села.
Цілі проекту:
Підвищення привабливості проживання в сільській
місцевості, виконання програми державної підтримки
молодих працівників, залучених до роботи в сільських
населених пунктах.
Територія на яку проект матиме Чорнушовицька сільська рада (село Чорнушовичі)
вплив:
Станом на дату подання проекту кількість жителів
Орієнтовна кількість
сільської ради складає 625 осіб
отримувачів вигод
З 1986 року в селі Чорнушовичі немає Народного дому.
Стислий опис проекту:
- проект має велику соціальну значимість так як в селі
Чорнушовичі є хоровий ансамбль, який немає де
проводити концерти та різного роду культурні заходи. Є
багато молоді , яка б хотіла себе реалізувати в творчості,
немає місця для проведення гуртків. Молодь змушена
відвідувати гуртки в інших Народних домах.
Виховання молоді в національно-патріотичному дусі
Очікувані результати:
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(покращання виховання молоді та проведення дозвілля на
території сільської ради);
Створення нових робочих місць.
Ключові заходи проекту:

Продовження та завершення будівництва.

Будівництво інженерних мереж електро,
водо, газо постачання та водовідведення.

Придбання обладнання.

Благоустрій та озеленення території.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
2018
2019-2020
Разом
грн.
3373,984
5573,984
Джерела фінансування:
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з районного бюджету
3. Фінансування з сільського бюджету
Замовник: Чорнушовицька сільська рада Пустомитівського
Ключові потенційні учасники
району Львівської області;
реалізації проекту:
Генеральний підрядник (виконавець будівельних робіт):
ТзОВ БРП “Технобуд”;
Авторський нагляд: ПП «ПБФ «ІВЕР»;
Технагляд: ТОВ «ТЕХЕКПЕРТ-ЗАХІД».
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.1. Формування якісної соціальної інфраструктури
Назва проекту:
Створення
візуальної
туристично-інформаційної
інфраструктури на автодорогах Пустомитівського
району та розробка туристичної карти району.
Створення
візуальної
туристично-інформаційної
Цілі проекту:
інфраструктури на автодорогах області;
Розвиток зеленого, активного, спортивного та велотуризму, що визначено Стратегією розвитку Львівської
області на період до 2020 року;
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:

Міські та сільські населені пункти Пустомитівського
району
100 000 мешканців
Усі соціальні групи
Основною метою проекту є інформування учасників
дорожнього руху про населені пункти в яких вони
перебувають та про об’єкти туристичного інтересу які
можна відвідати. Заміна інформаційних знаків підвищить
безпеку на дорогах району та створить комфортні умови
для іноземних туристів. Встановлення знаків із об’єктами
туристичного інтересу дозволить збільшити приплив
туристів у музеях, замках та в інших привабливих
територіях для туристів, також програма спрямована на
розвиток зеленого, активного, спортивного та велотуризму.
Встановлення та заміна знаків із назвами населених
пунктів.
Встановлення
вказівників на об’єкти туристичного
інтересу
Розробка туристичної карти району.
Встановлення знаків із назвами населених пунктів із
додаванням назв транслітерованих латиницею;
Монтаж вказівників на об’єкти туристичного інтересу для
підвищення комфорту туристів та мешканців району.
2017-2020 роки
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Орієнтовна
тис. грн.

вартість

проекту,

2017
-

2018
1064,2

2019-2020
-

Разом
1064,2

Районний бюджет
Пустомитівська районна рада,
Міські та сільські ради
2.2.1. Формування якісної соціальної інфраструктури
Відновлення рекреаційної зони на базі озера ГлиннаНаварія Пустомитівського району Львівської області
Благоустрій території для проведення відпочинку
Цілі проекту:
населення Пустомитівської міської ради та сусідніх
населених пунктів
Територія на яку проект матиме М.Пустомити та с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області
вплив:
Орієнтовна
кількість 300,0 тис. чоловік
отримувачів вигод
Реалізація проекту дозволить створити відповідну
Стислий опис проекту:
інфраструктуру для проведення спортивно-розважальних
заходів та відпочинку населення усіх вікових категорій.
-відновлення міської рекреаційної зони на березі озера;
Очікувані результати:
-залучення додаткових фінансових ресурсів до місцевого
бюджету.
Розчищення та облаштування прибережної зони озера
Ключові заходи проекту:
Глинна-Наварія.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис. 2017
2018
2019-2020
Разом
грн.
7500,0
7 500,00
15 000,0
Місцевий та державний бюджети.
Джерела фінансування:
Пустомитівська міська рада, Пустомитівське міське
Ключові потенційні учасники
житлово-комунальне підприємство, громадські організації.
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.1. Формування якісної соціальної інфраструктури
Назва проекту:
Народний дім на 100 місць в с.Басівка,
Пустомитівського району, Львівської області
Створення умов для соціального розвитку села.
Цілі проекту:
Підвищення привабливості проживання в сільській
місцевості, виконання програми державної підтримки
молодих працівників, залучених до роботи в сільських
населених пунктах. Забезпечення підвищення якості умов
для організації дозвілля жителів на території с.Басівка.
Територія на яку проект матиме Годовицько-Басівська сільська рада (села Годовиця,
Басівка) Пустомитівська міська рада (с. Наварія)
вплив:
Понад 1000 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Будівництво народного дому на 100 місць в с. Басівка
Стислий опис проекту:
Пустомитівського району Львівської області розпочате у
2011 році. Будівництво Народного дому було зумовлене
фізичним станом існуючої будівлі, та потребою
покращення умов для організації дозвілля жителів та
проведення культурно-масових заходів на території с.
Басівка. У зв’язку з відсутністю фінансування будівництво
було припинене у 2013 році. Головним завданням на
сьогоднішній день є завершення будівництва народного
дому на 100 місць у с. Басівка, створення якісних умов для
культурного та духовного розвитку населення, організації
дозвілля молоді та проведення культурно-масових заходів,
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
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тому необхідно виділити кошти на завершення будівцтва.
Створення умов для організації належного рівня дозвілля
жителів на території с.Басівка з будівництвом народного
дому на 100 посадкових місць.
Для завершення будівництва необхідно виконати такі
Ключові заходи проекту:
роботи: зовнішні і внутрішні інженерні комунікації,
заповнення дверних і віконних пройм, внутрішню
штукатурку приміщень і оздоблювальні роботи, підлоги,
утеплення фасадів, благоустрій території та введення в
експлуатацію народного дому.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2016
2017
2018
Разом
тис. грн.
5000,0
2227,095
7227,095
Державний бюджет (Державний фонд регіонального
Джерела фінансування:
розвитку); сільський бюджет Годовицько-Басівської
сільської ради;
районний бюджет Пустомитівського району.
Годовицько-Басівська сільська рада Пустомитівського
Ключові потенційні учасники
району Львівської області — замовник будівництва,
реалізації проекту:
співфінансування проекту;
Пустомитівська
районна
рада
–
потенційне
співфінансування проекту;
Генеральна підрядна будівельна організація – виконання
будівельних робіт.
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.1. Формування якісної соціальної інфраструктури
Назва проекту:
Будівництво Народного
дому
в с.Никонковичі
Пустомитівського району Львівської області
Забезпечення підвищення якості та рівня доступу населення
Цілі проекту:
до
культурного виховання та розвитку
Територія на яку проект матиме с. Никонковичі Пустомитівського району
вплив:
728 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено будівництво Народного дому,
Стислий опис проекту:
облаштування бібліотеки, підключення тепломереж та
котлів, влаштування благоустрою
Завершення будівництва Народного дому. Створення
Очікувані результати:
належних умов для дозвілля та відпочинку молоді,
культурного
виховання дітей, проведення культурних
заходів, святкувань.
Організація музичних та культурно-освітніх гуртків.
Продовження будівництва, підключення тепломереж та
Ключові заходи проекту:
котлів, встановлення необхідного обладнання, приладдя та
інвентарю, влаштування благоустрою.
2017- 2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
4 540,000
4 405,000
8 945,000
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети
Соколівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська райдержадміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Очікувані результати:
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Назва проекту:
Цілі проекту:

Капітальний ремонт дороги Миколаїв - Городиславичі
Покращення транспортно-комунікативних можливостей
населення
Територія на яку проект матиме Села Миколаїв ,Підсоснів,Городиславичі Пустомитівського
району
вплив:
Кількість населення 1100.постійних мешканців сіл та 500
Орієнтовна кількість
дачників.
отримувачів вигод
Дорога Львів – Миколаїв - Городиславичі знаходиться вкрай
Стислий опис проекту:
в незадовільному стані, через що дуже часто рейсовий
автобус відмовляється їздити і мешканці села не можуть
вчасно добратись до місць праці, не може вчасно доїхати
вчасно карета швидкої допомоги та машина пожежної
служби, останнім доводиться їздити польовими дорогами, а
бо ж просто по засіяному полю. Відремонтувавши дорогу,
будуть розв’язані дані проблеми.
Очікувані результати:

Завершення ремонту дороги створить мешканцям сіл
належні умови проїзду.

Ключові заходи проекту:

Підписання з підрядником договору , виконання робіт по
облаштування дороги, контроль за роботою, здача об’єкту.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:

2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
300,0
1700,0
2000,0
4000.000
джерела фінансування:
державний бюджет
обласний бюджет,
районний бюджет
місцевий бюджет,
Миколаївстка сільська рад, Пустомитівська РДА, ДФРР

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:

2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Капітальний ремонт вул.Сонячної
1.Якість життя
Цілі проекту:
2.Розвинуте село.
3.Туристична привабливість.
Територія на яку проект матиме С.Давидів
вплив:
7000
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Капітальний ремонт вул.Сонячної, основної дороги села,
Стислий опис проекту:
дозволить значно підвищити якість життя жителів,
покращити привабливість, зокрема й інвестиційну, всього
села. Проект передбачає будівництво сучасної дороги з
бруківкового покриття, з відведеним місцем для
велосипедистів та пішоходів.
Завершено будівництво основної дороги села.
Очікувані результати:
Покращено рівень привабливості села та якість життя селян.
Підготовка ПКД дороги.
Ключові заходи проекту:
Початок будівництва.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
4200,0
4300,0
8500,0
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Державний бюджет, обласний та районний бюджети,
місцевий бюджет.
Давидівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Львівська обласна рада.
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій
населених пунктів через побудову сучасних автобусних
зупинок на території Пустомитівського району
Реалізація заходів, які сприятимуть вирішенню проблеми
Цілі проекту:
облаштування та благоустрою зупинок громадського
транспорту;
Освітлення зупинок громадського транспорту, що
сприятиме безпеці пасажирів;
Створення умов для покращення організації перевезень
пасажирів
Територія на яку проект матиме Сільські населені пункти Пустомитівського району
вплив:
70 000 мешканців. Усі соціальні групи.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
На сьогоднішній день у населених пунктах
Стислий опис проекту:
Пустомитівського району існує системна проблема з
облаштуванням та благоустроєм зупинок громадського
транспорту. Зокрема, невирішеними є питання щодо
наявності відповідної дорожньої розмітки та розмітки
пішохідних переходів поблизу зупинок, освітлення зупинок,
наявності заїзних кишень для маршрутного транспорту,
сміттєвих урн тощо.
На деяких зупинках громадського транспорту взагалі
відсутні навіси для пасажирів.
Пропонується встановлення зупинок в усіх населених
пунктах Пустомитівського району. Основною ознакою
зупинок буде універсалізація їх зовнішнього вигляду в усіх
громадах. Усі зупинки громадського транспорту будуть
оснащені відео камерами, урнами для сміття, освітленням,
облаштуванням заїзних кишень, нанесення дорожньої
розмітки та розмітки пішохідних переходів поблизу
зупинок, встановлення дорожніх знаків, усі ці дії
сприятимуть забезпеченню безпеки життя та здоров’я
мешканців, які користуються громадським транспортом.
Встановлення зупинок громадянського транспорту єдиного
Очікувані результати:
зразка;
Підвищення якості та безпечності проживання мешканців
населених пунктів;
Покращення організації дорожнього руху.
Облаштування заїзних кишень;
Ключові заходи проекту:
Монтування каркасу зупинок та встановлення накриття та
бокових стінок, встановлення лави;
Підключення освітлення зупинок громадського транспорту
та камер відео спостереження;
Встановлення необхідної кількості урн для сміття;
Нанесення дорожньої розмітки та розмітки пішохідних
переходів поблизу зупинок;
Встановлення/відновлення дорожніх знаків;
2017-2020 роки
Період здійснення:
Джерела фінансування:
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Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.

2017
-

2018
2500

2019-2020
2500

Разом
5000

Державний бюджет,
Районний бюджет,
Сільський бюджет
Ключові потенційні учасники Пустомитівська районна рада,
Сільські ради
реалізації проекту:
Інше
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у
межах громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Поточний ремонт дороги по високовольтній лінії до
с.Семенівка
Джерела фінансування:

Цілі проекту:

Підвищення якості стану дороги

Територія на яку проект с.Піски Пустомитівського району Львівської області
матиме вплив:
Орієнтовна
кількість 618 осіб
отримувачів вигод
Виправлення профілю основ гравійних без додавання
Стислий опис проекту:
нового матеріалу. Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші.
Повне завершення робіт,створення належних умов для
Очікувані результати:
проїзду машин та пішоходів
Своєчасне постачання необхідних матеріалів і
Ключові заходи проекту:
спеціалізованого транспорту.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
200,0
200,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку обласний та інші місцеві бюджети.
Пустомитівська Районна Рада, Пустомитівстька
Ключові потенційні учасники
Райдержадміністрація.
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Будівництво об’їзної дороги в м.Пустомити Львівської
області
Поліпшення стану інфраструктури населених пунктів
Цілі проекту:
Пустомитівської міської ради
Територія на яку проект матиме М.Пустомити та с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області
вплив:
500,0 тис. чоловік.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проект передбачає будівництво дороги навколо
Стислий опис проекту:
м.Пустомити, що дозволить зменшити навантаження на
комунальні дороги, спрямувавши потік важкогабаритного
транспорту в об’їзд міста.
Поліпшення стандартів якості життя мешканців на території
Очікувані результати:
Пустомитівської міської ради, покращення транспортного
сполучення з сусідніми населеними пунктами, забезпечення
стану громадської безпеки.
Проведення будівельно-монтажних робіт.
Ключові заходи проекту:
2017-2020 роки.
Період здійснення:
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Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:

2017
2018
2019-2020
Разом
16 400,0
16 600,0
33 000,0
Місцевий та державний бюджети.
Пустомитівська міська рада, Служба автомобільних доріг у
Львівській області.
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Капітальний ремонт дороги по вул. Соняшній в
с.Никонковичі Пустомитівського району Львівської
області
Забезпечення безпеки життєдіяльності жителів, підвищення
Цілі проекту:
якості та стану дорожнього покриття вулиці.
Територія на яку проект матиме с.Никонковичі Пустомитівського району
вплив:
728 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено капітальний ремонт вулиці Соняшна
Стислий опис проекту:
в с.Никонковичі, а саме прокладання бруківкою дороги,
тротуарів, влаштування благоустрою
Завершення ремонту дороги. Створення належних умов для
Очікувані результати:
проїзду транспорту і руху людей тротуарами
Продовження капітального ремонту дороги, покладання
Ключові заходи проекту:
бруківки, тротуарів, влаштування благоустрою
2016 рік
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
748,0
748,0
1 496,000
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети
Соколівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська райдержадміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського
с. Соколівка Пустомитівського району Львівської
області
Підвищення якості та стану дороги забезпечення
Цілі проекту:
благоустрою
жителів
Територія на яку проект матиме с. Соколівка Пустомитівського району
вплив:
750 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом
передбачено
капітальний
ремонт
Стислий опис проекту:
вул.Грушевського в с. Соколівка, а саме прокладання
бруківкою дороги, тротуари, влаштування благоустрою
Завершення ремонту дороги. Створення належних умов для
Очікувані результати:
проїзду транспорту і руху людей тротуарами
Продовження капітального ремонту дороги покладання
Ключові заходи проекту:
бруківки, тротуарів, влаштування благоустрою
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
1 379,000
1 379,000
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
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регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети
Соколівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Пустомитівська райдержадміністрація
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в
с. Яструбків Пустомитівського району
Підвищення якості та стану дороги забезпечення
Цілі проекту:
благоустрою жителів
Територія на яку проект матиме с. Яструбків Пустомитівського району
вплив:
407 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено капітальний ремонт вул. Львівська в
Стислий опис проекту:
с.Яструбків, а саме прокладання бруківкою дороги,
тротуари влаштування благоустрою
Завершення ремонту дороги . Створення належних умов для
Очікувані результати:
проїзду транспорту і руху людей тротуарами
Продовження капітального ремонту дороги покладання
Ключові заходи проекту:
бруківки, тротуарів, влаштування благоустрою
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
1 196,000
1 196,000
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети
Соколівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська райдержадміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Капітальний ремонт
дороги
по вул. Л.Українки
с. Сороки Пустомитівського району
Підвищення якості та стану дороги забезпечення
Цілі проекту:
благоустрою жителів
Територія на яку проект матиме с. Сороки Пустомитівського району
вплив:
456 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено капітальний ремонт вул.Л.Українки
Стислий опис проекту:
в с.Сороки,а саме прокладання бруківкою дороги, тротуари,
влаштування благоустрою
Завершення ремонту дороги. Створення належних умов для
Очікувані результати:
проїзду транспорту і руху людей тротуарами
Продовження капітального ремонту дороги покладання
Ключові заходи проекту:
бруківки, тротуарів, влаштування благоустрою
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
1 234,000
1 234,000
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети
Соколівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська райдержадміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
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Номер і назва завдання:

2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Розвиток дорожньої інфраструктури сіл Старосільської
сільської ради на 2016-2018 роки
Розвиток громади із активним і взаємовідповідальним
Цілі проекту:
громадянським суспільствам комфортним сільським
середовищем, що забезпечить високий якісний рівень життя
населення та створить сприятливі умови для суспільної та
господарської діяльності.
Територія на яку проект матиме с.Будьків, с.Старе Село,Пустомитівського району
вплив:
2750 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено проведення капітального ремонту
Стислий опис проекту:
комунальних доріг для покращення стану проїзної частини
дороги на території Старосільської сільської ради.
Ппонується капітальний ремонт доріг які перебувають в
задовільному стані,мають значні нерівності в рельєфі, що
створює значні незручності жителям сіл.
Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць
Очікувані результати:
комунальної власності та ситуацію у сфері безпеки
дорожного руху.
Виготовлення проектно-кошторисної документації для
Ключові заходи проекту:
проведення ремонту аварійних ділянок комунальних доріг.
Затвердження проектно-кошторисної документації та
експертних висновків по об’єктах капітального ремонту.
Організація та проведення робіт попо виконанню ремонту
участків комунальних доріг.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019
Разом
тис. грн.
5000,0
5000,0
10000,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети.
Пустомитівська районна рада, Пустомитівська районна
Ключові потенційні учасники
державна адміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.2. Поліпшення стану дорожньої мережі та
забезпечення якісної транспортної доступності у межах
громад, між громадами та районним центром
Назва проекту:
Реконструкція комунальних вулиць м.Пустомити та
с.Наварія Пустомитівського району Львівської області
Поліпшення стану інфраструктури населених пунктів
Цілі проекту:
Пустомитівської міської ради
Територія на яку проект матиме М.Пустомити та с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області
вплив:
50,0 тис. чоловік: в т.ч. мешканці м.Пустомити та с.Наварія
Орієнтовна кількість
– 12,1 тис. чоловік; транзитні пасажири, гості міста – 37,9
отримувачів вигод
тис. чол..
Проведення робіт по ремонту та реконструкції вуличної
Стислий опис проекту:
мережі, в т.ч. проїжджої частини та тротуарів.
Поліпшення стандартів якості життя мешканців на території
Очікувані результати:
Пустомитівської міської ради, забезпечення стану
громадської безпеки.
Проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції та
Ключові заходи проекту:
ремонту вуличної мережі.
2017-2020 роки
Період здійснення:
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Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

2017
2018
2019-2020
Разом
5 000,0
5 000,0
10 000,0
Місцевий та державний бюджети.
Пустомитівська міська рада, Служба автомобільних доріг у
Львівській області.
2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури
Будівництво систем зовнішнього водопостачання та
побутової каналізації в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області.
Даний проект забезпечить питною водою та каналізацією
Цілі проекту:
понад дві тисячі осіб.
Орієнтовна протяжність проекту становить :
Каналізація – 16,9 км.
Водопостачання-16,4 км.
Територія на яку проект матиме Громада с. Пасіки-Зубрицькі.
вплив:
Більше 2000 осіб.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
На території Пасіки-Зубрицької сільської ради проживає
Стислий опис проекту:
більше двох тисяч мешканців. За останні роки с. ПасікиЗубрицькі та с. Горішній, що входять до складу ПасікиЗубрицької сільської ради інтенсивно розвиваються.
Недостатнім залишається рівень соціального розвитку
с.Пасіки-Зубрицькі у сферах надання комунальних послуг.
Будівництво систем зовнішнього водопостачання та
побутової каналізації у с. Пасіки-Зубрицькі сприятиме
забезпеченню умов життєдіяльності села, покращення
екологічного стану, поліпшення стану соціальної
інфраструктури, що сприятиме підйому економічної
ситуації, розвитку інвестиційного клімату і підвищенню
якості управління територією.
Фінансування будівництва планується проводити за кошти
місцевого бюджету, однак у зв’язку з недостатністю таких
коштів необхідним є залучення коштів державного
бюджету..
Метою проекту є будівництво систем зовнішнього
водопостачання та побутової каналізації в с.ПасікиЗубрицькі, що забезпечить населення с.Пасіки-Зубрицькі
водопостачанням та водовідведенням, не забруднення
стічними водами навколишнього середовища.
Забезпечено населення с.Пасіки-Зубрицькі водопостачанням
Очікувані результати:
та водовідведенням, не забруднено стічними водами
навколишнє середовище.
Створення ініціативної групи з реалізації проекту
Ключові заходи проекту:
«Будівництво систем зовнішнього водопостачання та
побутової каналізації в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області»
Проведення усіх будівельно-монтажних робіт.
Забезпечення приблизно 590 домогосподарств каналізацією.
Прокладення напірних труб 16920,0 м.п.
Водопровідних колодязів 47 шт.
Пожежних гідрантів 142 шт.
Прокладення каналізаційних труб 16422,0 м.п.
Каналізаційних колодязів 477 шт.
Будівництво каналізаційної насосної станції №1
Будівництво каналізаційної насосної станції №2.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.

з 03/2017 - до 12/2018
2017
15800,000

Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:

2018

2019-2020

3311,238

-

Разо
м
1911
1,23
8

ДФРР та місцевий бюджет
Пасіки-Зубрицька сільська рада
2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури
Реконструкція водогону від водозабору “Хоросно” до
резервуару чистої води м.Пустомити Львівської області
Належне забезпечення населення якісною питною водою
Території Пустомитівської міської та Семенівської сільської
рад Пустомитівського району Львівської області
Населення (16,1 тис. чол.), підприємства, установи та
організації, діючі на території Пустомитівської міської та
Семенівської сільської рад Пустомитівського району
Львівської області
Прокладання додаткової вітки водогону, довжиною 8,1 км.
від артезіанських свердловин, розташованих в с.Хоросно до
резервуару чистої води м.Пустомити. Водогін буде
виконаний з сучасних матеріалів з заміною існуючих
глибинних насосів та реконструкцією артезіанських
свердловин.
-забезпечення цілодобового водопостачання;
-відповідність якості води встановленим нормам;
-економія споживання електроенергії;
-зменшення інших експлуатаційних витрат.
-очистка існуючих артсвердловин;
-заміна існуючих глибинних насосів на сучасні
енергоекономні;
-прокладення другої нитки водопроводу (паралельної
існуючій) від водозабору “Хоросно” до резервуару чистої
води м.Пустомити;
-встановлення сучасної запірної та регулюючої арматури.
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
200,0
6100,0
6 300,0
Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет.

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:

Пустомитівська міська рада, Пустомитівська районна рада,
комунальне підприємство “Пустомитиводоканал”.
Проект потребує перерахунку проектно-кошторисної
документації

Номер і назва завдання:
Назва проекту:

2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури
«Будівництво корпусу дитячого навчального закладу та
паливної по вул. 1-ого Травня, 2а в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської області»
досягнення 100 % охоплення всіх дітей дошкільного віку на
території Старосільської сільської ради дошкільною
освітою та забезпечення умов рівного доступу до якісної
дошкільної освіти для кожної дитини дошкільного віку
незалежно від стану здоров’я, соціального статусу сім’ї

Цілі проекту:
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Територія на яку проект матиме Старосільська сільська рада (села Старе Село та Будьків)
вплив:
2753 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено до існуючої будівлі ДНЗ добудову
Стислий опис проекту:
нового двоповерхового корпусу на 50 місць. Таки чином, в
Старосільському дитячому садку створяться умови для
виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести
років. Кожна вікова група буде розміщена в окремому
приміщенні, ізольованому від інших груп і матиме
функціональний зв’язок з іншим групами і приміщеннями.
Крім того, передбачено і приміщення загального
користування (в. т. ч зала для фізкультурних занять),
господарські та адміністративні приміщення. Також
проектом передбачено будівництво окремостоячої газової
паливної, яка буде обслуговувати стару споруду і
добудований корпус.
100 % рівень охоплення дітей дошкільного віку, які
Очікувані результати:
проживають на території реалізації проекту, закладом
дошкільної освіти - в Старосільському дитячому садку
створяться умови для виховання дітей дошкільного віку з
ясельного віку до шести років.
1. Проведення
будівельно-монтажних
робіт
Ключові заходи проекту:
(будівництво будівлі корпусу дитячої установи):
2. Будівництво газової паливної
3. Встановлення системи газопостачання
4. Встановлення
системи
зовнішньої
мережі
теплопостачання та водопостачання
5. Влаштування благоустрою та озеленення території
(замощення та огородження території, влаштування
газонів та посадка декоративних рослин).
6. Здача об’єкту в експлуатацію.
7. Підсумки проекту та звітність перед Дирекцією
конкурсу.
Висвітлення основних етапів та досягнутих результатів в
ході виконання проекту на сайті Старосільської сільської
ради, в засобах масової інформації
з червня 2018 року по грудень 2019 року.
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:

2017

2018

2019-2020
Разом
4152,49
2032,73 6185,22

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Старосільська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Пустомитівська РДА — співфінансування з місцевого
бюджету.
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.

Інше:
Номер і назва завдання:

2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури

1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Фінансування з районного бюджету
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Назва проекту:

“Будівництво водопровідних мереж по вул. Зелена в с
Старе
Село Пустомитівського району Львівської
області ”.
Основною проблемою для забезпечення нормального
Цілі проекту:
функціонування життєдіяльності села є відсутність
централізованого водопостачання. Населення користується
водою з криниць. В криницях не завжди є вода (особливо
немає влітку), та якість води в яких не завжди відповідає
санітарним вимогам та інколи. Будівництво водопровідних
мереж є необхідним заходом покращення благоустрою
населення сіл, які попадають в зону дії депресійної лійки та
зменшення соціальної напруги серед населення.
Територія на яку проект матиме Старосільська сільська рада (села Старе Село))
вплив:
2753 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено до існуючої будівлі ДНЗ добудову
Стислий опис проекту:
нового двоповерхового корпусу на 50 місць. Таки чином, в
Старосільському дитячому садку створяться умови для
виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести
років. Кожна вікова група буде розміщена в окремому
приміщенні, ізольованому від інших груп і матиме
функціональний зв’язок з іншим групами і приміщеннями.
Крім того, передбачено і приміщення загального
користування (в. т. ч зала для фізкультурних занять),
господарські та адміністративні приміщення. Також
проектом передбачено будівництво окремостоячої газової
паливної, яка буде обслуговувати стару споруду і
добудований корпус.
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

• підвищення рівня якості послуг, що надаються
населенню з питного водопостачання та водовідведення;
• забезпечення
населення
села,
підприємства,
установи та організації питною водою нормативної
якості в межах науково обгрунтованих нормативів
питного водопостачання;
• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо
забезпечення питною водою та зниження на цій основі
захворюваності населення;
1. Виготовлення ПКД проекту Будівництва системи
водопостачання та водовідведення
2. Будівництва
системи
водопостачання
та
водовідведення житлових будинків
3. Введення
в
експлуатацію
новозбудованого
комплексу споруд
4. Подальша експлуатація мережі водопостачання та
водовідведення

Період здійснення:

з березня 2018 року по грудень 2019 року.

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:

2017

Ключові потенційні учасники

Старосільська сільська рада Пустомитівського району

2018
2019-2020
3000,000
3720,431
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Фінансування з районного бюджету

Разом
6720,431
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реалізації проекту:

Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Пустомитівська РДА — співфінансування з місцевого
бюджету.
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.

2.2.3. Розбудова комунальної інфраструктури
“Будівництво водопровідних мереж по вул. 1-го Травня
в с Старе Село Пустомитівського району Львівської
області ”.
Основною проблемою для забезпечення нормального
Цілі проекту:
функціонування життєдіяльності села є відсутність
централізованого водопостачання. Населення користується
водою з криниць. В криницях не завжди є вода (особливо
немає влітку), та якість води в яких не завжди відповідає
санітарним вимогам та інколи. Будівництво водопровідних
мереж є необхідним заходом покращення благоустрою
населення сіл, які попадають в зону дії депресійної лійки та
зменшення соціальної напруги серед населення.
Територія на яку проект матиме Старосільська сільська рада (села Старе Село))
вплив:
2753 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено до існуючої будівлі ДНЗ добудову
Стислий опис проекту:
нового двоповерхового корпусу на 50 місць. Таки чином, в
Старосільському дитячому садку створяться умови для
виховання дітей дошкільного віку з ясельного віку до шести
років. Кожна вікова група буде розміщена в окремому
приміщенні, ізольованому від інших груп і матиме
функціональний зв’язок з іншим групами і приміщеннями.
Крім того, передбачено і приміщення загального
користування (в. т. ч зала для фізкультурних занять),
господарські та адміністративні приміщення. Також
проектом передбачено будівництво окремостоячої газової
паливної, яка буде обслуговувати стару споруду і
добудований корпус.
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

• підвищення рівня якості послуг, що надаються
населенню з питного водопостачання та водовідведення;
• забезпечення
населення
села,
підприємства,
установи та організації питною водою нормативної
якості в межах науково обгрунтованих нормативів
питного водопостачання;
• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо
забезпечення питною водою та зниження на цій основі
захворюваності населення;
5. Виготовлення ПКД проекту Будівництва системи
водопостачання та водовідведення
6. Будівництва
системи
водопостачання
та
водовідведення житлових будинків
7. Введення
в
експлуатацію
новозбудованого
комплексу споруд
8. Подальша експлуатація мережі водопостачання та
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водовідведення
Період здійснення:

з березня 2018 року по грудень 2019 року.

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:

2018
2019
2019-2025
3000,000
4725,00
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Фінансування з районного бюджету

Разом
7525,00

Старосільська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Пустомитівська РДА — співфінансування з місцевого
бюджету.
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.4. Благоустрій населених пунктів
Назва проекту:
Облаштування місць поховань
Огородження кладовища у с.Підсоснів Пустомитівського
Цілі проекту:
району
Територія на яку проект матиме Село Миколаїв та Підсоснів Пустомитівського району
вплив:
700 жителів та вихідців сіл Миколаї та Підсоснів
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Оскільки кладовище знаходиться обабіч
дорогиЛьвівСтислий опис проекту:
Городиславичі у відкритому полі,на якому в основному
росте кукурудза, трапляються часті набіги на цвинтар диких
кабанів, які руйнують поховання. Огородивши територію
кладовища усунеться проблема руйнування поховань.
Завершення огородження кладовища значно покращить
Очікувані результати:
його естетичний вигляд, відділить територію кладовища від
земель сільськогосподарського призначення.
Закупка та доставка матеріалів, виконання громадою
Ключові заходи проекту:
земляних та бетонних робіт по монтажу стовпців, монтаж
огорожі та воріт з хвіртками.
з (квітень 2017) - до (жовтень 2017):
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
450. 000
450. 000
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

обласний бюджет,
районний бюджет
місцевий бюджет,
Миколаївська сільська рада, Пустомитівська РДА,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська районна рада
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.4. Благоустрій населених пунктів
Назва проекту:
Вуличне освітлення в с.Миколаїв Пустомитівського
району
Запобігти нещасним випадкам освітлення вулиць значно
Цілі проекту:
покращить пересування мешканців села с. Миколаїв.
Територія на яку проект матиме село с.Миколаїв
вплив:
700
Орієнтовна кількість
Джерела фінансування:
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отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Оскільки село Миколаїв розміщене на похилій території, і за
відсутності належних комунальних доріг та освітлення
добиратись в ночі до будинків є важко і небезпечно.
Освітивши хоча б частково територію села усунуться дані
проблеми, що значно вплине на якість та безпеку життя
мешканців.
Втілення програми вуличного освітлення значно покращить
Очікувані результати:
благоустрій села.
Розбивка території та монтаж ламп на діючих
Ключові заходи проекту:
електроопорах, під єднання до електро щетків, здача в
експлуатацію
з (квітень 2017) - до (грудень 2018):
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
100. 000
198. 000
298. 000
обласний бюджет,
Джерела фінансування:
районний бюджет
місцевий бюджет,
Миколаївська сільська рада, Пустомитівська РДА,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська районна рада
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
2.2.4. Благоустрій населених пунктів
Назва проекту:
Встановлення вуличного освітлення із використання
інноваційних енергозберігаючих технологій на території
сіл Старосільської сільської ради на 2017-2018 роках
Формування партнерських відносин між владою та
Цілі проекту:
громадянами для вирішення потреб громади. Розвиток
громади із активним і взаємовідповідальним громадським
суспільством, комфортним сільським середовищем, що
забезпечить високий якісний рівень життя населення та
створить сприятливі умови для суспільної та господарської
діяльності.
Територія на яку проект матиме с.Будьків, с. Старе Село,Пустомитівський район.
вплив:
2750 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачає проведення робіт із встановлення
Стислий опис проекту:
сучасного енергозберігаючого освітлення з використанням
світлодіодних світильників на території сіл Старосільської
сільської ради.
Покращення ситуації у сфері безпеки дорожнього руху та
Очікувані результати:
підвищення якості рівня життя мешканців сіл. Зниження
соціальної напруги, покращення морально-психологічного
клімату в територіальній громаді. Освітлення центральних
вулиць сіл Старосільської сільської ради сучасним
енергозберігаючим освітлення із використанням
світлодіодних світильників.
-виготовлення проектної та технічної документації на
Ключові заходи проекту:
реконструкцію освітлення;
-будівельні роботи (встановлення опор вуличного
освітлення, де це потрібно);
-придбання та монтаж електроосвітлювального обладнання;
-підбиття підсумків реалізації проекту, презентація
результатів проекту.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
5000,0
3000,0
8000,0
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Державний бюджет ( у тому числі кошти держаного фонду
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети.
Старосільська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська районна державна адміністрація, Львівська
реалізації проекту:
обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада.
Інше:
Номер і назва завдання:
3.2.1. Збереження матеріальних пам'ятників та
духовних пам'яток народу
Назва проекту:
Охорона та збереження дерев’яних церков
Пустомитівського району
Збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури,
Цілі проекту:
туристична привабливість. Залучення інвестицій
Територія на яку проект матиме Пустомитівський район.
вплив:
Понад 150,0 тис. мешканців району та туристів
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено проведення заходів із збереження
Стислий опис проекту:
пам’яток дерев’яної сакральної архітектури на території
району шляхом встановлення блискавкозахисту, пожежної
сигналізації та систем пожежогасіння
Збереження дерев’яних пам’яток архітектури
Очікувані результати:
Пустомитівського району
Обстеження технічного стану 26 дерев’яних церков і
Ключові заходи проекту:
дзвіниць,виготовлення проектної документації на
встановлення блискавкозахисту, пожежної сигналізації та
систем пожежогасіння
2017-2020 роки
Період здійснення:
2017
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
800,0
1500,0
2300,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та місцеві бюджети,
інвестиційні кошти, міжнародна технічна допомога
Районна рада, районна державна адміністрація, релігійні
Ключові потенційні учасники
громади, громадські організації
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
3.2.1. Збереження матеріальних пам'ятників та
духовних пам'яток народу
Назва проекту:
Реставраційні роботи парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення “Парк ХІХ ст.’
-Відновлення та збереження рекреаційного центру
Цілі проекту:
м.Пустомити,
-покращення туристичної привабливості міста.
Територія на яку проект матиме М.Пустомити Львівської області
вплив:
13,0 тис. чоловік – мешканці та гості м.Пустомити
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Реалізація даного проекту має важливе значення для
Стислий опис проекту:
громади м.Пустомити, оскільки даний парк розташований у
центральній частині міста. Поблизу нього знаходяться
центральна районна лікарня та загальноосвітня школа. На
даний час він перебуває в незадовільному стані.
Облаштування території парку створить сприятливі умови
для відпочинку жителів та гостей міста Пустомити.
-Відновлені паркові доріжки, бордюри, газони;
Очікувані результати:
-дитячий майданчик;
-мережі зовнішнього освітлення.
-Санація дерев;
Ключові заходи проекту:
Джерела фінансування:
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-влаштування мереж зовнішнього освітлення;
-влаштування дитячого майданчика;
-відновлення газонів та насаджень;
-відновлення паркових доріжок, бордюрів, інших елементів
благоустрою.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
1500,0
1500,0
3 000,0
Місцевий та державний бюджет
Джерела фінансування:
Пустомитівська міська рада, Пустомитівське міське
Ключові потенційні учасники
житлово-комунальне підприємство, громадські організації
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
3.2.1. Збереження матеріальних пам'ятників та
духовних пам'яток народу
Назва проекту:
Збереження пам’ятки оборонної архітектури XVI – XVII
століть «Старосільського замку»
Збереження історичної та культурної спадщини;
Цілі проекту:
Проведення термінових протиаварійних і консерваційних
робіт
Територія на яку проект матиме С. Будьків , с. Старе Село , Пустомитівський район
вплив:
2750 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проект передбачає виготовлення проектно-кошторисної
Стислий опис проекту:
документації реставрації пам’ятки. Проведення
протиаварійних робіт та комплексу консерваційних робіт
оборонних мурів; проведення ремонтно-реставраційних
робіт по відновленню споруд із збереженням та
відтворенням основної планувальної структури, фасадів
замку ; провести реставраційні роботи на наріжних вежах,
реставрувати білокам’яні аттики.
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Виготовлення
проектної
та
технічної
документації
на
реконструкцію
пам’ятки
архітектури;
Пошук
партнерів
для
здійснення
першочергових заходів консервації оборонних
мурів;
Проведення ремонтно-реставраційних робіт
по відновленню оборонних мурів та приміщень;
Підбиття підсумків реалізації проекту,
презентація результатів проекту.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
10000,0
20000,0
30000,0
Державний бюджет ( у тому числі кошти держаного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети.
Старосільська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська районна державна адміністрація, Львівська
реалізації проекту:
обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада.
Інше:
Номер і назва завдання:
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Назва проекту:
Будівництво дитячого садочка на 60 місць по вулиці
Садовій у селі Борщовичі Пустомитівського району
Львівської області
Забезпечення підвищення якості та рівного доступу дітей
Цілі проекту:
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дошкільного віку до освіти
Територія на яку проект матиме с. Борщовичі Пустомитівського району Львівської області
вплив:
Близько 100 чоловік
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Проектом передбачено будівництво дитячого садочка на 60
Стислий опис проекту:
місць
1. Створення належних умов розвитку дошкільної освіти в
Очікувані результати:
селі Борщовичі Пустомитівського району Львівської
області;
2. Створення нових дошкільних груп для 60 дітей віком від
2 до 6 років;
3. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів;
4. Створення нових робочих місць;
5. Зменшення соціальної напруги у громади села Борщовичі;
6. Ефективна та безперебійна робота дитячого садочка на
наступні роки.
1. Створення робочої групи з числа організацій - партнерів
Ключові заходи проекту:
проекту, та розподіл обов’язків між ними в рамках
реалізації проекту.
2. Затвердження чіткого календарного графіку реалізації
проекту.
3. Затвердження процедури внутрішнього моніторингу,
координація заходів впродовж реалізації проекту.
4. Виконання будівельних робіт згідно Проектнокошторисної документації, яка на сьогоднішній день
пройшла всі необхідні експертизи.
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2016
2017
2018
Разом
тис. грн.
5000,0
4000,0
14000,0
5000,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
Джерела фінансування:
регіонального розвитку), обласний, районний та місцевий
бюджет
Пустомитівська районна рада, Пустомитівська
Ключові потенційні учасники
райдержадміністрація, Борщовицька сільська рада,
реалізації проекту:
департамент з питань будівництва та архітектури Львівської
облдержадміністрації, підрядник
Інше:
Номер і назва завдання:
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Назва проекту:
«Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон та дверей
Давидівського дитячого дошкільного закладу в с.
Давидів, вул. Галицька, буд.5, Пустомитівського району
Львівської області»
покращення умов навчання, виховання дошкільнят,
Цілі проекту:
підвищення енергоефективності будівлі.
Територія на яку проект матиме с. Давидів, с. Черепин
вплив:
5385 осіб.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Покращення рівня життя громади є головним завданням для
Стислий опис проекту:
Давидівської ОТГ, тому одним із актуальних питань є
покращення енергоефективності дошкільного навчального
закладу с. Давидів, що вирішить ряд існуючих проблем такі
як економія тепла та економія коштів місцевого бюджету.
За останні роки село Давидів, що входять до складу
Давидівської сільської ради інтенсивно розвивається. Тут
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проживає близько 6 тис. людей, із них – близько 400 дітей
дошкільного віку. А в результаті об’єднання територіальних
громад коло цільової аудиторії зросла.
Оптимальна температура повітря в приміщеннях садочку запорука успішного навчання та виховання дітей. На
сьогодні в садку старі вікна, двері не тримають тепло.
Середня втрата тепла через них становить більше 30%.
Тому утеплення фасаду, встановлення металопластикових
вікон, дверей - необхідна умова збереження тепла в
приміщеннях.
Надмірна сирість і вологість потребує додаткового опалення
на що йдуть додаткові витрати. Оскільки безпека для дітей
та належні умови для їх перебування та зростання у
дошкільному закладі є найголовнішим обов’язком,
вирішення цієї проблеми є найактуальнішим. При
об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого перспективного плану об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
1. встановлення
182,72 м2 енергозберігаючих
Очікувані результати:
металопластикових вікон з двокамерним склопакетом;
2. встановлення
32,83
м2
блоків
дверних
металопластикових з двокамерним склопакетом;
3. утеплення фасадів мінеральними плитами;
4. зменшення тепловтрати будівлі дошкільного
закладу;
5. покращення мікроклімату в приміщеннях;
6. економія витрат на опалення;
7. збереження будівлі від руйнування;
8. покращення естетичного вигляду ДНЗ;
1. зовнішні оздоблювальні роботи, утеплення фасаду,
Ключові заходи проекту:
2. проведення усіх демонтажних та монтажних робіт,
3. встановлення вікон та дверей,
4. роботи відмостки фундаменту,
5. введення в експлуатацію проекту
6. подальші
будівельні
роботи,
які
потребує
дошкільний навчальний заклад.
2017-2020 роки
Період здійснення:
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту, 2017
тис. грн.
2 877,674
2 877,674
Джерела фінансування:
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
Ключові потенційні учасники співфінансування проекту;
реалізації проекту:
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
«Реконструкція системи опалення та паливної дитячої
дошкільної установи в с. Давидів Пустомитівського
району Львівської області»
покращення умов навчання, виховання дошкільнят,
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підвищення енергоефективності будівлі.
Територія на яку проект матиме
с. Давидів, с. Черепин
вплив:
Орієнтовна
кількість
5385 осіб.
отримувачів вигод
За останні роки село Давидів, що входять до складу
Давидівської сільської ради інтенсивно розвивається. Тут
проживає близько 6 тис. людей, із них – 389 діти
дошкільного віку. Дошкільний навчальний заклад в якому
реалізується проект відвідують не лише діти сіл Давидів і
Черепин, а й сусідніх сіл, у результаті об’єднання
територіальних громад коло цільової аудиторії буде
зростати.
Оптимальна температура повітря у приміщеннях - запорука
успішного навчання та виховання дітей. Надмірна сирість і
вологість потребує додаткового опалення на що йдуть
додаткові витрати. Оскільки безпека для дітей та належні
умови для їх перебування та зростання у дошкільному
закладі є найголовнішим обов’язком, вирішення цієї
Стислий опис проекту:
проблеми є найактуальнішим.
Проектом передбачено підвищення енергоефективності
шляхом реконструкції паливної установи, встановлення
газових конденсаційних котлів. Конденсаційні котли
досягають набагато більш високої ефективності і, тим
самим, знижують витрати на опалення і зменшують
кількість викидів в атмосферу тому їхнє встановлення
вирішить проблему енергозбереження. При об`єднанні
територіальних громад відповідно до затвердженого
перспективного плану об`єднання територіальних громад
Львівської області та оптимізації мережі навчальних
закладів (відповідно до Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року — постанова КМУ 385 від
06.08.2014), реалізація вказаного проекту є надзвичайно
актуальною.
повна реконструкція системи опалення та встановлення 3-ох
газових конденсаційних котлів; зменшення тепловтрати
будівлі дошкільного навчального закладу;
Очікувані результати:
покращення мікроклімату в приміщеннях садочку; економія
витрат на опалення; зменшення кількості викидів в
атмосферу; подальші будівельні роботи, які потребує ДНЗ.

Ключові заходи проекту:

1.
проведення усіх демонтажних та монтажних
робіт,
2. встановлення системи опалення,
3. роботи по зовнішніх мережах та споруди
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та
газопостачання
4. введення в експлуатацію проекту «Реконструкція
системи опалення та паливної дитячої дошкільної
установи в с. Давидів Пустомитівського району
Львівської області»

2017-2020 роки
Період здійснення:
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту, 2017
тис. грн.
4 244,977
4 244,977
Фінансування з ДФРР, Фінансування з сільського бюджету,
Джерела фінансування:
Інші джерела фінансування не заборонені чинним
законодавством
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Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
Ключові потенційні учасники співфінансування проекту;
реалізації проекту:
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 75 місць
по вул. Лесі Українки в с. Пасіки Зубрицькі
Пустомитівського
району
Львівської
області
(коригування)
забезпечиення дітей дошкільного віку у підготовці до
школи, доступність дошкільної освіти для громади та
забезпечення створення нових робочих місць.

Територія на яку проект матиме
Давидівська об’єднана територіальна громада
вплив:
Орієнтовна
кількість
близько 13 тис. осіб
отримувачів вигод
Необхідність у функціонуванні – дитячого дошкільного
навчального закладу на 75 місць в селі Пасіки-Зубрицькі в
центральній частині села поряд з Народним домом та
школою, на даний час є головною проблемою села тому, що
діти йдуть до школи не підготовлені.
Оскільки громада після об’єднання зросла, зростає і
кількість дітей, які потребують дошкільного навчання , а так
як на території Давидівської ОТГ є лише два садки –проект
є найактуальнішим та пріоритетним.
Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення рівних
можливостей
дошкільного навчання дітей сільської
Стислий опис проекту:
місцевості і міста на території Пасіки-Зубрицького
старостинського округу є гостра необхідність будівництва
нового дошкільного навчального закладу. При об`єднанні
територіальних громад відповідно до затвердженого
перспективного плану об`єднання територіальних громад
Львівської області та оптимізації мережі навчальних
закладів (відповідно до Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року — постанова КМУ 385 від
06.08.2014), реалізація вказаного проекту є надзвичайно
актуальною.
З’явиться можливість відвідувати дитячий садок на
території села та належним чином готуватися до школи, не
тільки дітям села Пасіки-Зубрицькі, а й дітей Давидівської
Очікувані результати:
ОТГ, створення повноцінного комфортного освітнього
простору, з’являться нові робочі місця, зросте довіра до
органів місцевого самоврядування.
1.
Проведення будівельних та монтажних робіт;
2.
Устаткування меблів та інвентарю;
3.
Роботи з благоустрою;
4.
Ведення в експлуатацію;
Ключові заходи проекту:
5.
Прийняття на баланс школи І-ІІІ ступенів на
275 учнів в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського
району Львівської області Відділом освіти
Давидівської сільської ради.
2017-2020 роки
Період здійснення:
2018
2019-2020
Разом
Орієнтовна вартість проекту, 2017
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10 113,947
10 113,947
Субвенція з державного бюджету на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017
р., Фінансування з ДФРР, Фінансування з сільського
бюджету, Інші джерела фінансування не заборонені чинним
законодавством
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Ключові потенційні учасники
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
реалізації проекту:
будівельних робіт.
Пасіки-Зубрицький старостинський округ — благоустрій
території після завершення будівництва.
Інше:
4.2.1 “Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
Номер і назва завдання:
рівного доступу до якісної освіти”
Будівництво школи саду на 100 учнів в с.Конопниця по
Назва проекту:
вул.Л.Українки, 2 Пустомитівського району Львівської
області .
Збільшення навчальних місць, покращення умов навчання
Цілі проекту:
та виховання учнів та праці освітян.
Територія на яку проект матиме Конопницька сільська рада (село Конопниця та частокого
Зимна Вода та село Суховоля)
вплив:
Орієнтовна
кількість
4000 осіб.
отримувачів вигод
тис. грн.
Джерела фінансування:

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:

Діюча загальноосвітня школа І ступеня розміщена в
пристосованому приміщенні.
Головний корпус школи
побудований у 1913 році. Содоч для дітей дошкільного віку
відсутній.
Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення рівних
можливостей навчання дітей сільської місцевості і міста на
території Конопницької сільської ради є гостра необхідність
будівництва нового навчального та дошкільного закладу.
Слід також зазначити, що діти, що проживають на території
сусідніх сільських рад - Суховільської та Зимноводівської
,що територіально близько до центру села Конопниця,
будуть те. Ж користуватись закладами.
При об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого
перспективного
плану
об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
Вдвічі
збільшиться
кількість
навчальних
місць,
покращиться якість навчального процесу - умови праці
освітян та умови навчання учнів
1. Початок та завершення будівництва.
2. Будівництво інженерних мереж електро, водо, газо
постачання та водовідведення.
3. Придбання обладнання.
4. Благоустрій та озеленення території.
5. Введення в експлуатацію.
з червня 2018 року - до грудня 2020 року:
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2017
2018
2019-2020
Разом
7000,0
6000,0
12000,0
Субвенція з державного бюджету на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017
р., Фінансування з ДФРР, Фінансування з сільського
бюджету, Інші джерела фінансування не заборонені чинним
законодавством
Конопницька сільська рада Пустомитівського району
Ключові потенційні учасники
Львівської області — замовник будівництва,
реалізації проекту:
Пустомитівська РДА — співфінансування з місцевого
бюджету.
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Конопницька сільська рада — благоустрій території після
завершення будівництва.
Інше:
Номер і назва завдання:
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Назва проекту:
Добудова до Підберізцівського НВК дошкільного
навчального закладу.
Охоплення вихованням та навчанням дітей дошкільного
Цілі проекту:
віку
Територія на яку проект матиме с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області
вплив:
3000 осіб
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Передбачається добудова дошкільного навчального закладу
Стислий опис проекту:
на 50 місць, благоустрій території навчального закладу
Покращення демографічної ситуації, можливість молодим
Очікувані результати:
батькам влаштовуватись на роботу
Виготовлення проектно-кошторисної документації,
Ключові заходи проекту:
будівництво дошкільного навчального закладу, підключення
його до мереж електро, газо та водо систем і здача об`єкту в
експлуатацію
2017-2020 роки
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
2017
2018
2019-2020
Разом
тис. грн.
10 120,00
10 000,00
20 120,00
Державний бюджет, обласний та місцевий бюджети
Джерела фінансування:
Підберізцівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Ключові потенційні учасники
Пустомитівська районна державна адміністрація
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Назва проекту:
Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу
на 75 місць по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області.
Підвищення рівня життя населення на селі, додержання
Цілі проекту:
гарантованих державою соціальних та інших стандартів для
кожного громадянина незалежно від місця проживання,
зростання якості освіти, забезпечення доступності
дошкільної освіти.
Територія на яку проект матиме Населення с.Пасіки-Зубрицькі та Горішній, сусідніх сіл.
вплив:
Більше 2000 осіб.
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.
Джерела фінансування:
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Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

На території Пасіки-Зубрицької сільської ради проживає
більше двох тисяч мешканців, з них 143 дитини дошкільного
віку. За останні роки с.Пасіки-Зубрицькі та с.Горішній, що
входять до складу Пасіки-Зубрицької сільської ради
інтенсивно розвиваються. На даний час за відсутності
дошкільного навчального закладу діти йдуть до школи не
підготовлені. Недостатнім залишається рівень соціального
розвитку с.Пасіки-Зубрицькі та с.Горішній, рівень
забезпеченості робочими місцями в селі. Фінансування
будівництва ведеться за кошти місцевого бюджету, однак у
зв’язку з недостатністю таких коштів будівництво дитячого
дошкільного закладу на 75 місць в с.Пасіки-Зубрицькі
потребує залучення коштів державного бюджету.
Ділянка будівництва дошкільного навчального закладу,
площею 0,3545га, розташована поряд з територією школи,
Народним домом та спортивним майданчиком. Планувальні
рішення дозволяють задовольнити потреби дитячого
дошкільного навчального закладу та витримати діючі норми
та правила для дитячих та дошкільних закладів. Згідно з
проектно-кошторисною документацією, дана будівля
передбачена на два поверхи, місткість закладу – 4 групи, 75
місць.
Пасіки-Зубрицька сільська рада за власні кошти розробила
проектно-кошторисну документацію проекту «Будівництво
дитячого дошкільного навчального закладу на 75 місць по
вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського
району Львівської області», що становить 280,497 тис. грн.
Пасіки-Зубрицька сільська рада уклала Договір про
закупівлю товарів (робіт, послуг) з ТзОВ «Орбудсервіс» 29
жовтня 2015 року. На даний час проведені загально
будівельні роботи, земляні роботи, зведення фундаменту на
суму 817,952 тис. грн.
Метою проекту є будівництво сучасної забудови – дитячого
дошкільного навчального закладу на 75 місць в с.ПасікиЗубрицькі, що забезпечить дітей дошкільного віку у
підготовці до школи, доступність дошкільної освіти та
забезпечить створення нових робочих місць.
Створено можливість відвідувати дитячий садок на території
села Пасіки-Зубрицькі та належним чином готуватися до
школи, створено нові робочі місця.
Створення ініціативної групи з реалізації проекту
«Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на
75 місць по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області»
Проведення будівельних та монтажних робіт по проекту
«Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на
75 місць по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області».
Устаткування меблів та інвентарю по проекту «Будівництво
дитячого дошкільного навчального закладу на 75 місць по
вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського
району Львівської області».
Введення в експлуатацію дитячого дошкільного навчального
закладу на 75 місць.
Прийняття на баланс дитячого дошкільного навчального
закладу на 75 місць в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського
району Львівської області Відділом освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації.
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Номер
і назва
завдання:
Період
здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
Назва
проекту:
тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Цілі Інше:
проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:

201-2020
роки
4.1.1. Будівництво,
реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
2017
2018
2019-2020
Разом
колишнього
загальноосвітнього
закладу
11 146,940
-Реконструкція 11
146,940
під
дитячий
дошкільний
заклад
без
зміни
зовнішніх
Місцевий бюджет та ДФРР
геометричних параметрів
на вул.Шашкевича, 42 в селі
Пасіки-Зубрицька
сільська рада
Ставчани Пустомитівського району Львівської області
-забезпечення дітей дошкільною освітою
село Ставчани Пустомитівського району Львівської області.
2152 чол
проектом передбачено реконструкцію одного з корпусів
Ставчанського НВК під дитячу дошкільну установу з
їдальнею, підключенням тепломереж та котлів,
облаштування благоустрою
завершення будівництва дитячого дошкільного закладу,
створення належних умов для навчання та виховання дітей.
продовження будівництва даного закладу з
їдальнею,підключення мереж та котлів, встановлення
необхідного обладнання, навчального приладдя та
інвентарів, влаштування благоустрою
2017-2018 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
2500,0
2458,429
4958,429
державний бюджет/у т.ч. кошти державного фонду
регіонального розвитку/обласний та інші місцеві бюджети
Ставчанська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Пустомитівська районна державна адміністрація
-
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники

4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Реконструкція дошкільного навчального закладу села
Милятичі Пустомитівського р-ну Львівської обл.
Очікується, що даний проект послужить соціальноекономічному розвитку громади села Милятичі, оскільки:

відбудеться відкриття нової установи на території
села;

дошкільнята отримають можливість пройти процес
первинної соціалізації;

зменшиться рівень безробіття за рахунок утворення
нових робочих місць та працевлаштування молодих
батьків;

зросте довіра до влади.
Населені пункти ЖИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Пустомитівського району Львівської області: та прилеглі
села, Вовків, Товщів, Селисько, Загір’я, Кугаїв, Грабник.
50 дітей дошкільного щороку, 5 працівників установи ДНЗ
З 1999 року і до сьогодні група з короткотривалим
перебуванням, охоплює 17 дітей в ДНЗ, працює з 9.00 год.
до 13.00 год. в орендованому приміщенні Милятичівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Метою даного Проекту є реконструкція ДНЗ села
Милятичі, забезпечення дітей дошкільного віку
дошкільним навчальним закладом та створення
комфортного виховання дітей та умов праці
обслуговуючого персоналу, педагогічних працівників.
1. Створимо комфортні умови в ДНЗ села Милятичі, для
відвідування 50 дітей дошкільного віку.
2. Проведемо реконструкцію ДНЗ села Милятичі по вулиці
К.Устияновича,35 в Пустомитівського району Львівської
області. При цьому буде виконано: влаштування
фундаментів, стін, залізобетонних сходів, огородження,
даху, влаштування цокольного приміщення,
перепланування приміщення 1-го поверху, встановлення
вікон та дверей, заміну підлог, влаштування зовнішніх
входів, ремонт штукатурки фасадів та їх утеплення,
благоустрій території.
3.Зменшення соціальної напруги в громаді.
1.Створення робочої групи для здійснення постійного
контролю за ходом реалізації заходів, передбачених
Проектом.
2.Проведення процедури закупівель (конкурсних торгів)
3.Укладання угоди із організацією підрядником, що буде
виконувати проведення реконструкції ДНЗ села Милятичі
Пустомитівського р-ну Львівської обл.
4.Проведення робіт по реконструкції ДНЗ.
5.Забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню
Проекту.
6.Моніторинг результативності проведення реконструкції
ДНЗ.
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
3531,0
3531,0
ДФРР, місцевий бюджет.
Жирівська сільська рада, ДФРР
68

реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів

4.2.2. «Оптимізація та розвиток соціальної
інфрастуктури у сільській місцевості»
Реконструкція дитячого навчального закладу
«Сонечко» в с. Звенигород, 1454 Звенигородської
сільської ради Пустомитівського району Львівської
області
Покращення умов перебування дітей у ДНЗ і створення
нових робочих місць. Збільшення кількості груп з метою
залучення більшої кількості дітей.
Село Звенигород, Пустомитівський район, Львівська
область
Чисельність населення села Звенигород складає – 1106 осіб
На території села Звенигород діє 1 дошкільний
навчальний заклад загальною кількістю місць 45, що
становить 52% від загальної потреби на даний момент. ДНЗ
відвідують 49 дітей. Даний заклади переповнений. Поточна
черга налічує 52 дітей. З метою зменшення черги та
створення комфортних умов для максимального
задоволення потреб дітей села Звенигород у якісних
освітніх послугах планується здійснити реконструкцію
приміщення дошкільного навчального закладу «Сонечко»
на 100 місць.
- забезпечення належних умов для розвитку та навчання
дітей;
- 100% охоплення дітей від 2 до 6 років дошкільною
освітою;
- збільшення кількості робочих місць для працівників;
- збільшення кількості груп.
Реконструкція існуючого приміщення колишнього
дошкільного навчального закладу, нове будівництво
господарської будівлі та благоустрій території.
2017 - 2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
3717,0
3717,0
Державний бюджет (Державний фонд регіонального
розвитку),
Місцевий бюджет.
Звенигородська сільська рада (замовник проекту,
співфінансування).
4.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт дитячих
дошкільних закладів
Будівництво дошкільного навчального закладу на 150
місць в с. Зубра Пустомитівського району Львівської
області
Забезпечення прав дітей, які проживають в с. Зубра, на
доступність та безоплатне здобуття дошкільної освіти
шляхом введення в експлуатацію дошкільного навчального
закладу на 150 місць, забезпечення необхідних умов
функціонування та розвитку системи дошкільної освіти на
території Зубрянської сільської ради
Зубрянська сільська рада
Населення Зубрянської сільської ради Пустомитівського
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вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

району – 3200 осіб
Проект «Будівництво дошкільного навчального закладу на
150 місць в с. Зубра Пустомитівського району Львівської
області» спрямований на забезпечення дітей, що
проживають в с. Зубра, місцями в дошкільному
навчальному закладі та вирішення проблеми реалізації
конституційного права дітей дошкільного віку на
доступність дошкільної освіти та здобуття обов’язкової
дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку в навчальних
закладах.
На даний час в населеному пункті проживає 145 дітей
дошкільного віку, які, в зв’язку з відсутністю дошкільного
навчального закладу на території Зубрянської сільської
ради, позбавлені гарантованого державою права на
дошкільну освіту за місцем проживання.
Реалізація проекту забезпечить якість та доступність
дошкільної освіти на території сільської ради (8 груп на 150
дітей), створить умови для повноцінного розвитку дитини,
виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки
загальноосвітньої державної системи освіти; дасть
можливість створити нові робочі місця для членів
територіальної громади; підвищить довіру до виконавчої
влади усіх рівнів.
- підготовка території будівництва (винесення телефонної
лінії);
- будівництво будівлі дитячого дошкільного закладу;
- прокладання та будівництво зовнішніх мереж і споруд
водопостачання, каналізації, теплопостачання, об’єктів
енергетичного господарства;
- благоустрій території
з травня 2016 року – до грудня 2017 року:
2017
2018
2019-2020
Разом
17077,0
17077,00 Державний (ДФРР) та місцеві бюджети (районний та
сільський)
Зубрянська сільська рада – замовник будівництва;
ДП «Проектний інститут Львівський Промбудпроект» генеральний проектувальник;
ТзОВ БРП «Технобуд» - підрядна організація - здійснення
будівельно-монтажних робіт.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
«Капітальний ремонт даху приміщення автошколи та
фасаду із заміною вікон Давидівської ЗОШ с. Давидів
Пустомитівського району Львівської обл.»
покращення умов навчання учнів та праці освітян,
підвищення енергоефективності будівлі.
с. Давидів, с. Черепин
5385 осіб
Покращення рівня життя громади є головним завданням
для Давидівської ОТГ, тому одним із актуальних питань є
покращення енергоефективності приміщення автошколи
Давидівської ЗОШ, що вирішить ряд існуючих проблем такі
як економія тепла, та економія коштів місцевого бюджету.
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме

За останні роки село Давидів, що входять до складу
Давидівської сільської ради інтенсивно розвивається. Тут
близько 6 тис.людей, із них 722 - діти шкільного віку. Зі
створенням Давидівської об’єднаної територіальної
громади цільова група зростатиме.
Оптимальна температура повітря в навчальних кабінетах запорука успішного навчання дітей, тому встановлення
метало пластикових вікон, утеплення фасаду, заміна даху необхідна умова збереження тепла в кабінетах та
коридорах.
З метою збереження тепла та безпеки навчального процесу
планується виконати роботи по утепленні фасадів
приміщення автошколи та Давидівської ЗОШ, відмостки
фундаменту, заміни вікон та капітальний ремонт даху.
При об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого
перспективного
плану
об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
зменшення тепловтрати будівлі школи, покращення
мікроклімату в приміщеннях школи; економія витрат на
опалення, подальші будівельні роботи, які потребує ЗОШ ІІІІ ступеня в с. Давидів Пустомитівського району
Львівської області.
1.
проведення усіх демонтажних та монтажних робіт,
2.
встановлення вікон,
3.
роботи відмостки фундаменту,
4.
капітальний ремонт даху,
5.
введення в експлуатацію проекту «Капітальний
ремонт даху приміщення автошколи та фасаду із заміною
вікон Давидівської ЗОШ с. Давидів Пустомитівського
району Львівської обл.»
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
1 941,423
2000,0
3 941,423
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Інші джерела фінансування не заборонені чинним законод
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250
учнів в с. Верхня Білка Пустомитівського району
Львівської області
Забезпечення підвищення якості та рівного доступу
населення до загальної середньої освіти
с. Верхня Білка Пустомитівського району
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вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

3500 осіб
Проектом передбачено добудову школи, а саме будівництва
корпусу зі спортзалом і їдальнею, влаштування
благоустрою території навчального закладу
Завершення будівництва школи. Створення належних умов
для навчання та виховання дітей
Продовження будівництва корпусу зі спортзалом і
їдальнею; підключення зовнішніх мереж; закупівля та
встановлення необхідного обладнання, навчального
приладдя й інвентарю, влаштування благоустрою території
школи.
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
8002,0
8002,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
регіонального розвитку), районний та сільський бюджети
Верхньобілківська сільська рада, Пустомитівська районна
рада, Пустомитівська районна державна адміністрація
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
«Реконструкція системи опалення та котельні
Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. Т.Г. Шевченка в с.
Давидів Пустомитівського району Львівської області»
покращення умов навчання учнів та праці освітян,
підвищення енергоефективності будівлі.
с. Давидів, с. Черепин
5385 осіб
Проект передбачає реконструкцію існуючої газової
котельні школи І-ІІІ ступенів в с. Давидів Пустомитівського
району Львівської області. Оскільки існуюча газова
котельня не може в повній мірі забезпечити безперебійне та
ефективне опалення у школі під час опалювального
періоду, найголовніша проблема, від якої наразі потерпають
діти та працівники - нестабільність забезпечення
температурного режиму відповідно до санітарних норм,
через економію природного газу, що обумовлено
обмеженістю бюджетних коштів на його оплату та
встановлення лімітів споживання природного газу.
При об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого
перспективного
плану
об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
зменшення тепловтрати будівлі школи, покращення
мікроклімату в приміщеннях школи; економія витрат на
опалення, подальші будівельні роботи, які потребує ЗОШ ІІІІ ступеня ім. Т.Г. Шевченка в с. Давидів Пустомитівського
району Львівської області.
1.проведення усіх демонтажних та монтажних робіт,
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

2. встановлення системи опалення,
3. роботи по зовнішніх мережах та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання,
4.введення в експлуатацію проекту
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
3 577,027
3000,0
6 577,027
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Інші джерела фінансування не заборонені чинним законод
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
4.2.1 “Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти”
«Будівництво добудови до загальноосвітньої школи по
вул. Княгині Ольги в с. Кротошин Пустомитівського
району, Львівської області» (коригування)
Збільшення навчальних місць, покращення умов навчання
учнів та праці освітян.
Давидівська об’єднана територіальна громада
близько 13 тис. осіб
У школі навчається 130 учнів. Школа в селі складається з
двох приміщень приєднаних одне до другого. Першим, є
приміщення збудоване ще до 1849 року і сьогодні ще є в
активній експлуатації. В даному шкільному приміщенні є
грибок, який дуже негативно впливає на здоров’я учнів і
вчителів. Друге приміщення добудоване в сімдесятих роках
минулого століття і на жаль практично не відповідає
сучасним архітектурним і санітарним нормам. В школі
відсутні спортзал, внутрішній туалет, обладнана і діюча
кухня для приготування їжі та столова. Метою проекту є
покращення здоров’я, якості навчання та фізичного
розвитку дітей шляхом реконструкції старих приміщень та
добудови нового шкільного корпусу поєднананих в одне
ціле. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення
рівних можливостей навчання дітей сільської місцевості і
міста на території Кротошинського старостинського округу
є гостра необхідність будівництва нового навчального
закладу. При об`єднанні територіальних громад відповідно
до затвердженого перспективного плану об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
Вдвічі
збільшиться
кількість
навчальних
місць,
покращиться якість навчального процесу - умови праці
освітян та умови навчання учнів.
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

1.
Реконстру
кція старої частини школи і приведення її до
сучасних архітектурних і санітарно-гігієнічних
норм;
2.
Добудова
нових шкільних приміщень;
3.
Добудова
шкільного спортивного залу;
4.
Облаштув
ання спортивних площадок і стадіону коло школи;
5.
Проведен
ня благоустрою прилеглої території;
6.
Введення
в експлуатацію.
з червня 2016 року - до грудня 2018 року:
2017
2018
2019-2020 Разом
4 736,353 6 523,129 11 259,482
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Кротошинський старостинський округ— благоустрій
території після завершення будівництва.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Реконструкція існуючого корпусу школи ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім. Лева Шанковського в с. Оброшино
Пустомитівського району Львівської області
Реконструкція існуючого корпусу Оброшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів з влаштуванням шатрового даху, гідроізоляції
фундаментів, утепленням фасадів та перекриття, заміною
системи опалення та мережі електропостачання, заміною
підлог, реконструкція котельні з заміною котлів.
Оброшинська сільська рада Пустомитівського району
Львівської області.
Вигоду від реалізації проекту.будуть отримувати 483 учні,
49 вчителів та 20 техпрацівників.
– реконструкція існуючого корпусу Оброшинської ЗОШ ІІІІ ступенів з влаштуванням шатрового даху, гідроізоляції
фундаментів, утепленням фасадів та перекриття, заміною
системи опалення та мережі електропостачання, заміною
підлог, реконструкція котельні з замою котлів.
В рамках реалізації проекту пропонується впровадити
енергозберігаючі
заходи
щодо
комплексної
термомодернізації будівлі школи згідно нормативних
документів.
Проектом передбачається:
-утеплення зовнішніх стін будівлі;
-влаштування шатрового даху;
-реконструкція системи електро освітлення;
-реконструкція системи опалення;
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

-реконструкція існуючої окремої стоячої котельні.
Зменшення витрат за рахунок енергоефективності
дозволить спрямовувати зекономлені кошти на покращення
стану навчальних закладів району та умов навчання учнів.
В результаті введення в експлуатацію нового корпусу
школи у с. Оброшино буде створено 270 додаткових
учнівських місць. Після завершення реконструкції існуючої
школи економія природного газу становитиме 97,64
тис.грн., крім того економія витрат на проведення поточних
ремонтів становитиме 141,6 тис.грн.
Реконструкція існуючого корпусу Оброшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів з влаштуванням шатрового даху, гідроізоляції
фундаментів, утепленням фасадів та перекриття, заміною
системи опалення та мережі електропостачання, заміною
підлог, реконструкція котельні з заміною котлів.
2017-2020 роки
2017
2018
2019-2020
Разом
5287,381 5287,381
11529,223
Державний бюджет, районний бюджет
Відділ освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Будівництво школи в с.Оброшине Пустомитівського
району Львівської області
Створення належних умов для навчання школярів,
підвищення якості стандартів проживання мешканців на
вказаній території шляхом реконструкція незавершеного
будівництва школи на 270 учнівських місць.
Село Оброшине Пустомитівського району Львівської
області та сусідній населений пункт Пришляки який
територіально належить Оброшинській сільській раді
Громада с.Оброшине становить 4,5 тис. чол. Серед них слід
виділити наступні групи: діти шкільного віку 500 осіб,
вчителі 50 осіб, технічний персонал 20 осіб, а також сім’ї
дітей, які становлять більше ніж 2500 осіб.
Кількість дітей шкільного віку в с.Оброшине перевищує
вмістимість школи, через, що неодноразово вводилось
навчання в дві зміни, що несе за собою незручності для
вчителів, школярів і їх батьків.
Якщо не завершити будівництво в найшвидший термін, то
будівлі через опади і інші природні чинники будуть
нанесені непоправні пошкодження, що зробить
неможливим подальше її введення в експлуатацію.
Введення в експлуатацію нового корпусу школи у
с.Оброшине дасть 270 додаткових учнівських місць, що
усуне потребу в другій зміні, дасть більше сприятливих
умов для навчання. Створено додаткові робочі місця для
педагогічного(орієнтовно 25 роб. місць) та обслуговуючого
персоналу (орієнтовно 10 роб. місць), умови для
проведення різних форм позакласної роботи (гуртки, секції
інше), утвориться новий соціально-культурний центр для
громади. Враховуючи географічне розташування
(наближеність до обласного центру), с.Оброшине та с.
Пришляки Пустомитівського району є перспективними, їх
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Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

чисельний склад населення стабільно зростає.
Завершення будівництва школи в с.Оброшине
2017-2020
2017
2018
2019-2020 Разом
31827,367 31827,367
бюджет Оброшинської сільської ради, бюджет
Пустомитівського району, державний бюджет.
Оброшинська сільська рада – замовник проекту.
Відділ освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації – методичне забезпечення реалізації проекту
та забезпечення його фінансової сталості після завершення.
Пустомитівська районна рада – спів фінансування.
Громада с.Оброшине і с.Пришляки – кінцевий споживач
створеного проектом продукту.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Реконструкція ЗОШ №1 на вул Мазепи, 2 в с.Зимна
Вода Пустомитівського району Львівської області
Виконати реконструкцію школи, влаштувати шатровий дах,
ліквідувати протікання покрівлі, утеплити покриття,
утеплити фасади школи, покращити зовнішній вигляд
школи, зберегти будівлю від руйнування, поліпшити
санітарно-гігієнічні умови перебування дітей, залучити до
вирішення проблеми громаду села
Проект матиме вплив на територію села Зимна Вода,
населення якого становить близько 11 тисяч чоловік
Від реалізації проекту вигоду отримають 641 учень, 60
вчителів, 27 технічних працівників
В Зимноводівській загальноосвітній школі №1 І-ІІІ ступенів
навчається 641 учень, працює 60 вчителі та 27 технічних
працівників. Школа побудована в експлуатацію в 1987році
без врахування сучасних будівельних норм та теплоізоляції.
В результаті цього не дотримується температурний режим в
коридорах школи та окремих класах.. Крім того, потрібно
зробити реконструкцію даху. Щороку проводяться
ремонтні роботи, які не дають бажаного результату. В
окремих класах на третьому поверсі, під час танення снігу
та дощів по стінах тече вода, що обумовлює часто робити
ремонт. Проблема по зведенню шатрового даху була обрана
громадою села пріоритетною на загальних зборах громади
(протокол №1 від 03.10.2014 р.)
Кількісні результати:
 Влаштування 3060кв.м. даху
 Зменшення на 30% витрат природного газу на
опалення
 Утеплення фасаду – 2752.3м2
 Покращення умов навчання та праці для 641 учня,
60 вчителів та 27 технічних працівників
Якісні результати:

-

Значно покращилася якість надання освітніх послуг.
суттєво покращився мікроклімат приміщень школи,
санітарно-гігієнічні
умови
перебування
учнів,
працівників;

-

Батьки впевнилися, що їх дитина перебуває в
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комфортних умовах.

-

Санітарно-гігієнічні умови перебування учнів та
працівників у навчальному закладі відповідають всім
нормам.

-

Зменшилася захворюваність учнів, працівників
школи на ГРЗ.

-
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Впровадження проекту згуртувало громаду,
збільшило довіру до влади
Основні заходи проекту.
 Проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з
реконструкції школи та укладання угоди з підрядною
організацією
 Влаштування шатрового даху:
 Утеплення фасаду
 Здача-приймання виконаних робіт
 Проведення 1 вересня св’яткового заходу,
присвяченого завершенню ремонту школи та Першому
дзвінку.
2017-2020
2017
2018
2019
Разом
4935,9
0
4935,9
Кошти державного фонду регіонального розвитку
Кошти районного бюджету
Пустомитівська районна державна адміністрація –заявник –
допомога та контроль за реалізацією проекту
Відділ освіти Пустомитівської РДА – замовник – проведення
конкурсних торгів, оплата робіт, контроль за виконанням
робіт
Адміністрація Зимноводівської ЗОШ №1 І-ІІІст. - контроль
за виконанням робіт, організація і проведення святкового
заходу
4.2.1 “Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти”
Будівництво загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на
275 учнів по вул. Лесі Українки в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району Львівської області
Збільшення навчальних місць, покращення умов навчання
учнів та праці освітян.
Давидівська об’єднана територіальна громада
близько 13 тис. осіб
У селі Пасіки-Зубрицькі проживає більше двох тисяч
мешканців, з них приблизно 240 дітей шкільного віку. На
даний час основною проблемою є не тільки мала місткість
наявної школи І-ІІ ступенів в с. Пасіки-Зубрицькі, а те, що
вона існує більше, ніж сто років і є недостатньо
пристосованою для належної діяльності. Недостатнім
залишається рівень забезпеченості робочими місцями в
селі. Тепер коли село увійшло до складу Давидівської
сільської ради чисельність дітей значно збільшилася тому
будівництво нової школи є одним з пріоритетних завдань.
Мета проекту: будівництво сучасної забудови –
загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 275 учнів по вул.
Лесі Українки в с. Пасіки-Зубрицькі, що забезпечить
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можливість відвідувати школу дітям не тільки с. ПасікиЗубрицькі, а й сіл об’єднаної громади, та забезпечить
створення нових робочих місць. Зважаючи на
вищевикладене, з метою забезпечення рівних можливостей
навчання дітей сільської місцевості і міста на території
Пасіки-Зубрицького старостинського округу є гостра
необхідність будівництва нового навчального закладу. При
об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого перспективного плану об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
Вдвічі збільшиться кількість навчальних місць,
покращиться якість навчального процесу - умови праці
освітян та умови навчання учнів.
1.
Проведення будівельних та монтажних робіт
по проекту;
2.
Устаткування меблів та інвентарю по
Введення в експлуатацію школи І-ІІІ ступенів;
3.
Роботи з благоустрою;
4.
Ведення в експлуатацію;
5.
Прийняття на баланс школи І-ІІІ ступенів на
275 учнів в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського
району Львівської області Відділом освіти
Давидівської сільської ради.
2018-2020 рр.
2017
2018
2019-2020 Разом
10 801,993
45 603,987 56 405,980
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
3. Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Пасіки-Зубрицький старостинський округ— благоустрій
території після завершення будівництва.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Реконструкція ЗОШ I-III ступенів на 180 учнів в с.
Годовиця, Пустомитівського району, Львівської області

Створення умов для соціального розвитку
села.

Підвищення привабливості проживання в
сільській
місцевості,
виконання
програми
державної
підтримки
молодих
працівників,
залучених до роботи в сільських населених пунктах.

Забезпечення підвищення якості та рівного
доступу населення до загальної середньої освіти,
зокрема в сільській місцевості.
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Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів

Годовицько-Басівська сільська рада (села Годовиця,
Басівка.) Пустомитівська міська рада (с. Наварія)
Понад 3000 осіб
Реконструкція з добудовою Годовицької ЗОШ I-III ст.
розпочата в червні 2007 року. Початок виконання
будівельних робіт по реконструкції навчального закладу
був зумовлений фізичним віком школи (рік побудови 1936),
потребою покращення умов навчання та харчування учнів,
у зв’язку з відсутністю в існуючій школі спортзалу та
харчоблоку, розширення потужності площі, добудови
класних кабінетів. На сьогоднішній день виконано
добудову
двоповерхового
корпусу
до
існуючого
приміщення школи (5 кабінетів, харчоблок, спортивний зал
розміром 19х18 м), частково проведено інженерні
комунікації, виконано внутрішню штукатурку приміщень,
бетонну підготовку для підлоги, утеплення фасадів та
оздоблення їх декоративною штукатуркою. В зв’язку з
припиненням фінансування спонсором ПП «Торговий дім
Майола» виникла гостра потреба у виділенні державних
коштів для повного завершення реконструкції.
1)
Збільшення кількості навчальних місць на 50;
2)
Покращення якості навчального процесу, умов
праці
освітян та умов навчання учнів;
3)
Забезпечення гарячим харчуванням учнів школи;
4)
Створення умов для заняття фізкультурою та
спортом;
5)
Створення нових робочих місць в кількості 10.
Реконструкція будівлі, благоустрій території, проведення
комунікацій,
оздоблювальні
роботи,
введення
в
експлуатацію.
2017-2020
2017
2018
2019-2020 Разом
2000,0
7531,274
9531,274
Державний бюджет (Державний фонд регіонального
розвитку); бюджет Годовицько-Басівської сільської ради.
Годовицько-Басівська сільська рада Пустомитівського
району Львівської області — замовник будівництва,
співфінансування проекту;
Генеральна підрядна будівельна організація виконання
будівельних робіт.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Добудова об’єкту соціально-економічної
інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III
ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району
Львівської області.
Створення належних умов для розвитку шкільної освіти на
території Семенівської сільської ради та прилеглих
населених пунктів шляхом завершення об’єкту «Добудова
об’єкту соціально-економічної інфраструктури –
загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Семенівка
Пустомитівського району Львівської області».
Семенівська сільська рада (села Семенівка, Береги,
Милошевичі, Винява).
2409 осіб
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Основною проблемою, яка існує сьогодні є неналежне
надання освітніх послуг на території населених пунктів
Семенівської сільської ради. Завершення будівництва
об’єкту дасть можливість збільшити кількість користувачів
з 236 осіб середньою шкільною освітою до 550 осіб. Та в
повному обсязі забезпечити потреби населення в кількості
навчальних місць. Так, як певна кількість учнів, жителів
сільської ради, відвідують навчальні заклади (школи) в
інших населених пунктах, за межами сільської ради,
мотивуючи свій вибір та вибір батьків кращими умовами
навчання та матеріальною базою.
В результаті реалізації проекту буде додатково створено
314 нових учнівських місць та загальна кількість їх
складатиме 550. Також покращаться санітарні умови,
мікроклімат. Збільшиться кількість працівників
педагогічного складу. Покращиться матеріальна база та
технічне обслуговування Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступеня.
Початкові навчальні класи в повному обсязі навчатимуться
в приміщені школи.
1.Завершення будівельно-монтажних робіт;
2.Благоустрій об’єкту будівництва;
3.Закупівля устаткування, меблів та інвентарю.
2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
15258,917
15258,917
Державний бюджет (Державний фонд регіонального
розвитку);
бюджет Семенівської сільської ради;
районний бюджет Пустомитівського району.
Семенівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської області — замовник будівництва.
Пустомитівська районна рада — фінансова домопога з
місцевого бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
4.2.1. Розвиток мережі закладів освіти, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти
Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів на 400 учнів в
с.Чишки по вул. Шевченка Пустомитівського району
Львівської області (коригування)
Збільшення навчальних місць, покращення умов навчання
учнів та праці освітян.
Чишківський старостинський округ (села Чишки, Бережани,
Волиця, Соснівка); Винничківський старостинський округ
(села Виннички, Гончари, Дмитровичі)
6590 осіб
Діюча загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів розміщена в
трьох пристосованих приміщеннях.
Головний корпус
школи побудований у 1895 році. Відсутні елементарні
санітарні
умови
(системи
водопостачання
та
каналізування). Відсутні спеціалізовані кабінети (хімії,
біології, фізики) та класи для занять з фізичної культури.
Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення рівних
можливостей навчання дітей сільської місцевості і міста на
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Очікувані результати:

території Чишківського старостинського округу є гостра
необхідність будівництва нового навчального закладу.
Слід також зазначити, що діти, що проживають на території
сусідніх сіл – Винничківського старостинського округу
після закінчення основної школи продовжують навчання у
Чишківській ЗО школі.
При об`єднанні територіальних громад відповідно до
затвердженого
перспективного
плану
об`єднання
територіальних громад Львівської області та оптимізації
мережі навчальних закладів (відповідно до Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року —
постанова КМУ 385 від 06.08.2014), реалізація вказаного
проекту є надзвичайно актуальною.
Вдвічі
збільшиться
кількість
навчальних
місць,
покращиться якість навчального процесу - умови праці
освітян та умови навчання учнів.
1. Продовження та завершення будівництва.
2. Будівництво інженерних мереж електро, водо, газо
постачання та водовідведення.
3. Придбання обладнання.
4. Благоустрій та озеленення території.
5. Введення в експлуатацію.
2017-2020
2017
2018
2019-2020 Разом
2150
54 937,235
57 087,235
1. Фінансування з ДФРР
2. Фінансування з сільського бюджету
Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської
області
—
замовник
будівництва,
співфінансування проекту;
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
Чишківський старостинський округ— благоустрій території
після завершення будівництва.
4.4.3. Вдосконалення мережі установ і закладів охорони
здоров'я, їх матеріально-технічнезабезпечення
Модернізація стану приміщень амбулаторій, оснащення
та ремонти ФАПів
Дооснащення існуючих амбулаторій ЗПСМ відповідно до
табелю оснащення, фінансове забезпечення та оснащення
ФАПів
Пустомитівський район
118 тис. осіб
Покращення матеріально-технічного забезпечення
існуючих амбулаторій ЗПСМ
Модернізація стану приміщень амбулаторій ЗПСМ,
проведення ремонтів
Фінансове забезпечення на оснащення ФАПів
Покращення доступності і якості надання первинної
медичної
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допомоги міським та сільським жителям, наближення
існуючих показників надання медичної допомоги до
стандартів, затверджених МОЗ
Підготовка медичних закладів району до реформування
медичної галузі
Ключові заходи проекту:

Забезпечення оснащення амбулаторій та ФАПів згідно з
табелем

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:

2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
1700
1500
4000
800
1. Фінансування з районного бюджету
2. Інші джерела фінансування
Пустомитівська РДА — співфінансування з районного
бюджету.

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:

4.4.3. Вдосконалення мережі установ і закладів охорони
здоров'я, їх матеріально-технічнезабезпечення
Закупівля комп»терногго томографа для
Пустомитівської ЦРЛ та апаратів ультразвукової
діагностики для АЗПСМ
Забезпечення ЗОЗ району сучасним інноваційним
технологічним обладнанням, яке надає можливість
одержання точних і достовірних даних, що містять повну
інформацію про стан здоров’я
Пустомитівський район
118 тис. осіб
Закупівля КТ для Пустомитівської ЦРЛ
Закупівля апаратів УЗД для АЗПСМ району
Пацієнт отримує шанс на повне одужання від тяжких
захворювань і отриманих травм, вроджених патологій і
аномальних утворень, які складно діагностуються і погано
піддаються лікуванню зважаючи на пізнє виявлення, коли
хвороба досягає свого апогею.
Покращення доступності і якості надання первинної
медичної
допомоги міським та сільським жителям, наближення
існуючих показників надання медичної допомоги до
стандартів, затверджених МОЗ.
Закупівля КТ для Пустомитівської ЦРЛ
Закупівля апаратів УЗД для АЗПСМ району
2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
12000
10000
22000
1. Фінансування з районного бюджету
2. Інші джерела фінансування
Пустомитівська РДА — співфінансування з районного
бюджету.
4.4.3. Вдосконалення мережі установ і закладів охорони
здоров'я, їх матеріально-технічнезабезпечення
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Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Програма інформатизації сфери охорони здоров’я
Пустомитівського району на 2017-2020 роки
Створення сприятливих умов для розвитку інформатизації
сфери охорони здоров’я району та організація системи
реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами
охорони здоров’я на основі інформаційних і
телекомунікаційних технологій
Пустомитівський район
118 тис. осіб
Конкретними діями, які передбачає Програма, є збільшення
та оновлення парку комп’ютерної техніки в медичних
установах району, встановлення ліцензійного програмного
забезпечення та впровадження медичних інформаційних
систем як на рівні окремих медичних закладів та служб,
так і медицини району в цілому.

Очікувані результати:

Заходи, передбачені Програмою, дозволять:

реалізувати створення районної інформаційноаналітичної медичної системи інтегрованого збору та
обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів,
обмін статистичними даними для отримання достовірної
інформації на всіх рівнях охорони здоров'я, тощо;

підготовку закладів охорони здоров'я до
впровадження страхової медицини шляхом впровадження
ліцензованих програмних продуктів, розробка яких
спрямована на інформатизацію елементів лікувальнодіагностичних процесів, уніфікації системи збору та
обробки інформації про кожного пацієнта амбулаторнополіклінічної та стаціонарної ланки;

практичного впровадження та використання
телемедицини в закладах вторинного та третинного рівнів;

підвищити ефективність планування в системі
охорони здоров'я району шляхом моніторингу медичного
забезпечення населення окремих територіальних одиниць
та конкретних закладів, у тому числі підвищення рівня
контролю за використанням фінансових та матеріальних
ресурсів закладів охорони здоров'я району.

Ключові заходи проекту:

Закупівля апаратури ( комп’ютерів, серверів,зчитувачів
інформації, принтери та сканери) і налаштування мережі у
Пустомитівській ЦРЛ.
Створення телекомунікаційних систем та придбання
серверу на кожний заклад району.
Закупівля і встановлення ліцензованого програмного
забезпечення
Навчання персоналу по користуванню системою, створення
робочих місць
з (місяць / рік) - до (місяць / рік):
2017
2018
2019-2025
Разом
443,8
284,6
637,2
1365,6

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

1. Фінансування з районного бюджету
2. Інші джерела фінансування
Пустомитівська РДА — співфінансування з районного
бюджету.
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Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:

4.4.4. Розвиток сімейної медицини
Створення, оснащення та переоснащення амбулаторій
ЗПСМ
Створення Пустомитівської АЗПСМ №1 (м. Пустомити
Створення Щирецької амбулаторії ЗПСМ
Створення Миклашівської амбулаторії ЗПСМ
Створення Підбірцької амбулаторії ЗПСМ
Створення Семенівської амбулаторії ЗПСМ
Створення Ланівської амбулаторії ЗПСМ
Створення Наварійської амбулаторії ЗПСМ
Створення Сороки-Львівської амбулаторії ЗПСМ
Побудова приміщення Солонківської АЗПСМ
М.Пустомити, смт.Щирець, с.Миклашів, с.Підбірці,
с.Семенівка, с.Лани
36779осіб
Створення Пустомитівської АЗПСМ №1 (м. Пустомити) на
базі поліклінічного відділення Пустомитівської ЦРЛ
Створення Щирецької амбулаторії ЗПСМ (смт. Щирець) на
базі поліклінічного відділення Щирецької МЛ
Створення Миклашівської амбулаторії ЗПСМ (с. Миклашів)
на базі ФАПу с. Миклашів
Створення Підбірцівської амбулаторії ЗПСМ на базі ФАПу
с.Підбірці
Створення Семенівської амбулаторії ЗПСМ на базі ФАПу
с.Семенівка
Створення Ланівської амбулаторії ЗПСМ на базі ФАПу
с.Лани
Створення Наварійської амбулаторії ЗПСМ на базі ФАПу
с.Наварія
Створення Сороки-Львівської амбулаторії ЗПСМ на базі
ФАПу с.Сороки – Львівські
Побудова приміщення Солонківської АЗПСМ
Покращення доступності і якості надання первинної
медичної
допомоги жителям м.Пустомити, смт.Щирець, с.Солонка ,
приведення показників надання медичної допомоги
населенню сс..Миклашів , Підбірці, Семенівка, Лани,
Наварія, Сороки - Львівські до нормативів, затверджених
МОЗ України,забезпечення новостворених амбулаторій
автотранспортом
Підготовка медичних закладів району до реформування
медичної галузі
Ремонт приміщення ФАПів сс..Миклашів , Підбірці,
Семенівка, Лани, Наварія, Сороки- Львівські під
амбулаторії
Побудова приміщення Солонківської АЗПСМ
Забезпечення оснащення амбулаторій згідно з табелем
Закупівля санітарного автотранспорту
з (місяць / рік) - до (місяць / рік):
2017
2018
2019-2025
Разом
6850
7509
19069
4710
1. Фінансування з бюджетів м.Пустомити, смт.Щирець,
сс..Миклашів , Підбірці, Семенівка, Лани, Наварія, СорокиЛьвівські, Солонка
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Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

2. Фінансування з районного бюджету
3. Фінансування з ДФРР
4. Інші джерела фінансування
Пустомитівська міська рада, Щирецька селищна рада,
Миклашівська сільська рада, Підберізцівська сільська рада ,
Семенівська сільська рада, Сороки-Львівська сільська рада,
Солонківська сільська рада Пустомитівського району
Львівської області — замовник будівництва,
співфінансування проекту;
Пустомитівська РДА — співфінансування з місцевого
бюджету.
Державний фонд регіонального розвитку — фінансування з
державного бюджету.
Генеральна підрядна будівельна організація — виконання
будівельних робіт.
4.5.2. Розвиток матеріально-технічної бази спорту,
розширення мережі спортивних споруд і майданчиків
«Реконструкція будівлі басейну ЗОШ ім. Т. Г. Шевченка
І-ІІІ ступенів на вул. Галицькій ,1 в с. Давидів
Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної
громади Пустомитівського району Львівської області»

Цілі проекту:

Розвиток спортивної культури населення ОТГ. Покращення
якості життя.

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

с. Давидів і на всю територію Давидівської ОТГ

Очікувані результати:

близько 10 тис. осіб, школярі – 1212 осіб
Проект передбачає повну реконструкції будівлі басейну.
Будівля потребує повної реконструкції Вентиляції,
освітлення, заміна вікон на енергозберігаючі, оновлення
обладнання для басейну, реконструкція чаші басейну
За умови реалізації даного проекту «Реконструкція будівлі
басейну ЗОШ ім. Т. Г. Шевченка І-ІІІ ступенів на вул.
Галицькій ,1 в с. Давидів Давидівської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Пустомитівського
району Львівської області» очікується:
Реконструкція чаші басейна 212,5 м.кв.;
Реконструкція приміщення басейна;
економія витрат на опалення, та на поточні
ремонти;
збереження будівлі від руйнування;
покращення естетичного вигляду Давидівської ЗОШ

Ключові заходи проекту:

-оновлення стін;
-прокладання винтеляції;
-реконструкція чаші басейну;
-заміна вікон і дверей;

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:

2017-2020
2017

2018
2019-2020
Разом
18 794,747
18 794,747
обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет,
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публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний
донор.
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:

Давидівська сільська рада Пустомитівського району
Львівської області – замовник будівництва,
співфінансування проекту;
Генеральна підрядна будівельна організація – виконання
будівельних робіт
4.5.2. Розвиток матеріально-технічної бази спорту,
розширення мережі спортивних споруд і майданчиків
Будівництво спортивного залу Зимноводівської ЗОШ
№2 по вул. Ів. Сірка в с. Зимна Вода Пустомитівського
району Львівської області
Формування здорового способу життя учнів школи та
молоді, а також забезпечення доступності проведення
уроків фізичної культури в Зимноводівській ЗОШ №2 та
збільшення кількості навчальних класів для учнів.
300 га
- 427 учнів школи, які отримають можливість нормального
навчального процесу, а саме уроків фізичної культури.
- 854 осіб – батьки, діти яких будуть рости здоровими і
змістовно проводити своє дозвілля.
- 43 осіб – педологічного складу школи.
- жителі села, які зможуть займатися спортом у різних
спортивних секціях.
Одне з найболючіших питань в с. Зимна Вода відсутність
спортивного залу Зимноводівська ЗОШ №2. Навчання в
даній школі проводиться в дві зміни через брак навчальних
класів, в школі відсутній спортивний зал, через що уроки
фізкультури в холодну пору року стають неможливими.
Сільська молодь та школярі не мають змоги відвідувати
різні спортивні гуртки в позашкільний час. Наявність
нового сучасного спортивного залу дасть змогу боротися з
дитячою бездоглядністю, що особливо є актуальним для
села.
Відкриття сучасного спортивного залу та двох додаткових
навчальних класів для учнів Зимноводівської ЗОШ №2,
відкриття гуртків та спортивних секцій для розвитку дітей
та молоді в селі, проведення повноцінних уроків фізичної
культури протягом усього навчального року.
- закупівля та завезення будівельних матеріалів;
- будівництво фундаменту;
- зведення стін;
- спорудження даху;
- внутрішні роботи;
-підведення центральної каналізації.
2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
4935,9
4935,9
Державний фонд регіонального
розвитку, сільський
бюджет
Зимноводівська сільська рада – співфінансування, контроль
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:

5.3.3. Будівництво нових комунальних систем каналізації
та очищення стічних вод
Будівництво каналізаційних мереж у с.Давидів
1.Якість життя
2.Розвинуте село.
С.Давидів та Черепин
7000
Будівництво каналізаційних мереж у с.Давидів дозволить
підключити усіх мешканців села до центрального
каналізування, що в свою чергу сприятиме покращенню як і
рівня життя так і екологічної ситуації не лише села, але й
регіону(так як через село протікає р.Давидівка).
Водночас проект передбачений на можливе розширення у
сторону старого Села та Черепина.
Підключено 90% мешканців села до центрального
каналізування.
Зменшено викиди у р.Давидівка.
Покращено якість життя.
Покращено якість питної води.
Підготовка ПКД каналізування села.
Початок робіт:
1 етап : прокладання основних ліній каналізування.
2 етап: секторне каналізування.
2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
10 000,0
10 000,0
20 000,0
Державний бюджет , в тому числі ДФРР , обласний та
районний бюджети, місцевий бюджет.
Давидівська сільська рада, Пустомитівська районна рада,
Львівська обласна рада.
5.3.3. Будівництво нових комунальних систем каналізації
та очищення стічнихвод
Реконструкція КНС №1 м.Пустомити Львівської обл.

Цілі проекту:

Результатом реконструкції КНС №1 є:
1.
Покращення екологічної та епідеміологічної
обстановки цілого регіону
2.
Зменшення викидів в атмосферу парникових
газів.
3.
Поліпшення стану водних ресурсів та
ситуації екологічного стану довкілля.

Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Львівська область
Орієнтовно 10 тис осіб
. КНС-1 побудована в 1975р, розташована в заплаві
р.Ставчанка. Основні підходящі колектори D=250-400 мм
та колодязі, які побудовані в низині заплави на глибині
більше 1,5 км. Від поверхні грунту, дренують грунтові води
і вимагають герметизації або перекладки.
Підземна частина машинного відділення та гребельного
залу КНС-1 має приток дренажних вод і вимагає
герметизації.
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Напірні трубопроводи D150мм від КНС-1 на 80%
побудовані із чавунних напірних труб, в більшості випадків
мають прориви на місцях з’єднань чеканки, а стальні D159
х 4,5мм, вже відслужили свій нормативний термін
експлуатації – зруйновані від корозії.
В гребельному приміщенні КНС-1 вийшло з ладу і
повністю зруйноване обладнання – решітки та дробилки.
Система припливно-витяжної вентиляції машинного,
гребельного відділень та побутових приміщень вимагає
повного відновлення.
Електросилові установки, електропроводка електричного
освітлення в багатьох місцях ушкоджено і не відповідають
вимогам діючих «Правил влаштування електроустановок »,
розділ 5, 6 , тому підлягають заміні.
Внутрішня система опалення, водопостачання, каналізації
вимагає капітального ремонту.
Побутові приміщення КНС, машинний зал та гребельне
відділення для прийому стічних вод вимагають
відновлення.
Підлягають заміні дах, вікна, двері КНС-1, необхідно
провести ремонтні облицювальні роботи зовнішніх та
внутрішніх стін КНС-1.
Територія КНС-1 не огороджена, межі санітарно-охоронної
зони відсутні, що не обмежує доступу сторонніх осіб на
насосну станцію.
Забезпечення захисту водного середовища від забруднень.
Скидання повністю очищених та знезаражених зворотніх
вод в р.Ставчанку. Зниження рівня викиду парникових газів
в атмосферу. Покращення гідрохімічного стану водних
ресурсів. Поліпшення стану водних ресурсів та ситуації
екологічного стану довкілля.
зниження використання електроенергії на 20%, усунення
існуючих аварійних ситуацій (проривів) на каналізаційних
колекторах. Часткове покриття затрат на транспортування
стоків, існуючими тарифами, що покращить економічний
стан підприємства. Надання послуг високого рівня з
водовідведення населенню і іншим споживачам
м.Пустомити.
жовтень 2017р- грудень 2018р
2017
2018
2019-2020
Разом
26 588,838
26 588,838
Обласний бюджет ОНПС, Місцевий бюджет співфінансування
Пустомитівська міська рада
КП
«Пустомитиводоканал»
------5.3.3. Будівництво нових комунальних систем каналізації
та очищення стічнихвод
Реконструкція очисних споруд м.Пустомити Львівської
обл.
Результатом реконструкції очисних споруд є:
4.
Покращення
екологічної
та
епідеміологічної обстановки цілого регіону
5.
Забезпечення захисту водного середовища
від забруднень. Зниження рівня викиду парникових
газів в атмосферу.
6.
Зниження рівня енергоємності очистки
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Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

стічних вод.
7.
Підвищення якості очистки стічних вод,
скидання повністю очищених та знезаражених
зворотніх вод в р. Ставчанку.
Забезпечення попередження забруднення басейнів рік
Ставчанка та Дністер.
Львівська область
Орієнтовно 10 тис осіб
Робочим проектом передбачається :
1.
використання
в
аеротенках
фільтрозних труб з високою ефективністю
дрібнобульбашкової аерації
2.
монтаж мало ємних тангенціальних
пісколовок
3.
монтаж у первинних та вторинних
відстійниках
модулів
тонкошарового
відстоювання
4.
модернізація біологічних ставків з
процесом природної аерації.
При проектуванні реконструкції очисних споруд
враховувалось забезпечення захисту водного середовища
від забруднень. Очисні споруди після реконструкції
забезпечують очистку стічних вод по всіх екологічних
показниках нижчу за ГДК забруднення.
Забезпечення захисту водного середовища від забруднень.
Скидання повністю очищених та знезаражених зворотніх
вод в р.Ставчанку. Зниження рівня викиду парникових газів
в атмосферу. Покращення гідрохімічного стану водних
ресурсів. Поліпшення стану водних ресурсів та ситуації
екологічного стану довкілля.
- покращення якості очистки стічних вод ,
- покращення екологічної і епідеміологічної обстановки
цілого регіону,
- зменшення викидів в атмосферу парникових газів,
- зменшення енергоспоживання на 49%
Серпень 2018р- грудень 2018р
2017
2018
2019-2025
Разом
25 578,543
25 578,543
Обласний бюджет ОНПС
Місцевий бюджет - співфінансування
Пустомитівська міська рада
КП «Пустомитиводоканал»
------5.3.3. Будівництво нових комунальних систем каналізації
та очищення стічнихвод
Реконструкція мережі водовідведення м.Пустомити та
с.Наварія Пустомитівського району Львівської області
-Збереження навколишнього природного середовища;
-поліпшення стандартів якості життя мешканців на
території Пустомитівської міської ради
М.Пустомити та с.Наварія Пустомитівського району
Львівської області
20,0 тис. чол. – населення м.Пустомити та с.Наварія,
працівники підприємств, установ, організацій.
Спорудження нових мереж, реконструкція та ремонт
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект матиме
вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів
вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні учасники
реалізації проекту:

існуючих мереж водовідведення.
-зниження рівня забруднення навколишнього середовища;
-поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.
проведення будівельно-монтажних робіт з будівництва,
реконструкції та ремонту мереж водовідведення.
2017-2020
2017
2018
2019-2020
Разом
200,0
4 000,0
5 800,0
9 000,0
Місцевий та державний бюджети.
Пустомитівська міська рада, комунальне підприємство
“Пустомитиводоканал”.
5.3.3. Будівництво нових комунальних систем каналізації
та очищення стічних вод
Покращення екологічного стану водних об’єктів сіл
Старосільської сільської ради
Усунення причин, що впливають на формування паводків;
Створення умов для безпечного проживання населення в
межах басейну річки Давидівка
с.Будьків, с.Старк Село, Пустомитівського району
2750 осіб
Проектом передбачено заходи з метою екологічного стану
водних об’єктів на території сільської ради та
попередження розвитку паводкових ситуацій на річці.
Виконання робіт щодо захисту територій,будинковолодінь
від підтоплень під час інтенсивних опадів, що створює
значні незручності жителям сіл. Встановлення та винос в
натуру прибережних захисних смуг вздовж річок інавколо
водойм.
очищення русла річки та ставків від зовнішнього
забруднення;
прибирання сміття на берегах водних об’єктів
Старосільської сільської ради;
здійснення заходів щодо забезпечення безаварійного
паводкових вод;
виконання заходів для захисту територій, будинковолодінь
від паводків та підтоплень під час інтенсивних опадів.
Обстеження та вивчення водогосподарської ситуації на
території сільської ради. на основі здійсненого аналізу
підготувати та затвердити програму «Покращення
екологічного стану водних об’єктів Старосільської
сільської ради». Залучити кошти для здійснення робіт
необхідних для покращення екологічного стану водних
об’єктів. Проведення робіт щодо попередження розвитку
паводкових ситуацій та захисту будинковолодінь від
підтоплень.
2017-2020
2017
2018
2019
Разом
800,0
1200,0
2000,0
Державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду
регіонального розвитку), обласний та інші місцеві бюджети.
Старосільська сільська рада , Пустомитівська районна рада,
Пустомитівська районна державна адміністрація, Львівська
обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада

Інше:
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