
 ОТРИМАНІ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ГРАНТІВ «СЕЛО МРІЇ» 

№ 

Назва організації, 

що подає проект 
Назва проекту Опис проекту: 

Загальна 

вартість 

/очікуване 

фінансування 

Войнилівська ТГ 

1 Середнянська 

гімназія 

 

Дитячий ігровий 

майданчик 

На території села Середня не має жодного дитячого майданчика чи хоча б гойдалки. 
Реалізація цього проекту дасть можливість створити комфортні та безпечні умови для 

проведення дозвілля та веселих ігор  дітей 

56 000 грн./  

50 000 грн. 

2 Дубовицька 

початкова школа 

Створення комфортних і 

безпечних умов для 

навчання дітей у 

Дубовицькій початковій 

школі 

Даний проект передбачає оновлення та модернізацію матеріальної бази Дубовицької 

початкової школи. Передбачається заміна застарілих меблів та ігрового обладнання, що 

дасть можливість створити сучасний дизайн в класних кімнатах та істотно поліпшить умови 

перебування початківців, забезпечить розвиток та соціалізацію дитячої особистості. 

53 000 грн/ 

50 000 грн 

3 Довпотівська 

гімназія 

Підвищення 

енергоефективності у 

Довпотівській гімназії 

Для досягнення мети та завдань проекту планується замінити в їдальні гімназії, яка 

одночасно слугує і актовим залом, старі вікна на нові – енергозберігаючі металопластикові, 

що дозволить підвищити енергоефективність будівлі. 

54 500 грн./ 

50 000 грн. 

4 Народний дім 

с. Цвітова 

Капітальний ремонт 

Народного дому із 

використанням 

енеогозберігаючих 

технолгій 

Народний дім с. Цвітова потребує ремонту, а саме заміни вікон та дверей у фойє та 

бібліотеці. Дані заходи покращать  естетичний вигляд будівлі та дозволить 

використовувати Народний дім за призначенням для проведення заходів та подій 

50 000 грн/ 

50 000 грн. 

5 Інціативна група с. 

Цвітова/ Цвітівська 

школа 

Облаштування зони 

проведення дозвілля та 

культурного відпочинку 

для різних вікових груп 

мешканців села Цвітова 

В селі немає жодного облаштованого місця чи закладу для комфортного, культурного та 

цікавого проведення дозвілля для жителів села та гостей з міста, застосування потенціалу  

молоді. Метою проекту є облаштування простору, де б жителі зустрічались, спілкувались, 

організовували концерти до різних свят, вистави, відроджували місцеві традиції, 

організовували перегляди фільмів просто неба, танцювальні вечори та інші святкування. А 

також створити спортивний майданчик для мотивації сільських дітей займатись спортом та 

вести здоровий спосіб життя 

100  000 грн/ 

50 000 грн 

6 Войнилівська 

селищна рада  

ОТГ(с Лука)  

Комфортний Народний 

дім 

Даний проект спрямований на забезпечення належних умов для роботи закладу культури, 

бібліотеки шляхом ремонту фойє НД, яке знаходиться в  незадовільному стані. 

53 000 грн/ 

50 000 грн 

7 ГО «Зелений гай»  

(с. Діброва) 

Щасливе дитинство На даний час у с. Діброва немає жодного дитячого майданчика. Створення умов для 

безпечного та цікавого проведення дозвілля дітей шляхом облаштування дитячого 

майданчика 

56 000 грн/ 

50 000 грн 



8 ГО «Вікторія С-В» 

( с. Сівка-

Войнилівська) 

Територія щасливого 

дитинства 

 

На даній території не має жодного дитячого майданчика. Внаслідок реалізації проекту 

жителі громад с. Сівка-Войнилівська та Мошківці  отримають новий сучасний дитячий 

майданчик , що стане епіцентром дозвілля понад 100 дітей. 

60 000 грн/ 

 50 000 грн 

9 Сівко-

Войнилівський 

старостинський 

округ (с. Довжка) 

Комфортна зупинка - 

щасливі пасажири 

 

Внаслідок реалізації проекту жителі громади с. Довжка отримають автобусну зупинки як 

складову частини покращення якості проживання у селі та створення комфортних умов для 

очікування громадського транспорту шляхом оформлення її у українському стилі з 

встановленням сміттєвого баку та прибиранням території навколо неї  у селі Довжка . 

45 000 грн/ 

 40 000 грн 

10 Томашівська 

гімназія 

Діджиталізація освіти. В рамках НУШ планується за кошти місцевого бюджету для 1 класу закупити меблі, 

роздатковий дидактичний матеріал та ноутбук. Але цього обладнання недостатньо, щоб 

відповідати сучасним вимогам до доступності навчання за інноваційними технологіями. 

Протягом реалізації проєкту планується закупити обладнання, а саме: чотири телевізори, 

які будуть використовуватись під час підготовки уроків та проведенні занять. 

50 000 грн/ 

 50 000 грн. 

11 Войнилівська 

селищна рада 

ОТГ(с. Томашівці) 

Підвищення 

енергоефективності 

будівлі фельдшерсько-

акушерського пункту с. 

Томашівці 

Для досягнення мети та завдань проекту планується утеплити фасад будівлі ФАП  с. 

Томашівці задля збереження  всередині  приміщення  тепла  взимку  та  прохолоди  влітку, 

а також  економії  енергоресурсів, створення комфортних умов для роботи медичних 

працівників та відвідувачів ФАПу. 

56173 грн/ 

53 173 грн 

12 Перкосівська  

початкова школа 

Витяжка  на кухню В кухні Перекосівської початкової школи витяжка з часів 1976 року. Вона  не  справляється 

із  своєю функцією тому , що  стара і немає електричних вентиляторів. Хочеться  створити 

комфортні  умови для здобувачів освіти (запах і чад просочується через двері кухні на  

коридори  та  класи 

20 000 грн/ 

20 000 грн 

13 КНП 

«Войнилівський 

центр первинної 

медико санітарної 

допомоги» 

Відновлення роботи 

апарату УЗД  

В 2011 році КНП «Войнилівський центр ПМСД» отримав від Калуської ЦРЛ 

ультразвуковий апарат для використання в роботі. На апараті проводили обстеження 

населення сіл не тільки Войнилівської селищної ради  ОТГ, але й інших сіл, В 2020 році 

вийшов з ладу дисплей (монітор) цього апарату, що зробило неможливим проводити 

обстеження. Відновити роботу апарату ультразвукової діагности шляхом придбання нового 

монітору 

58 000 грн/ 

50 000 грн 

Верхнянська ТГ 

14 Старостат сіл 

Негівці та 

Гуменів(с. Негівці) 

Облаштування скверу 

біля пам'ятнику борцям за 

волю України в с. 

Негівці. 

В рамках проекту планується облаштувати сквер у центрі села, шляхом облагородження 

території біля пам’ятника борцям за волю України(встановлення бруківки, лавочок, 

освітлення) 

200 000 грн./ 

50 000 грн. 

15 Сектор з питань 

культури, релігій та 

туризму (с. Негівці) 

Придбання крісел для 

глядацької зали 

Народного дому с.Негівці 

Цьогоріч проект отримав фінансування з бюджету участі на придбання крісел у сумі 50 

000,00 грн. Проте цієї суми недостатньо, щоб заповнити зал потрібною кількістю 

посадкових місць. Встановлення крісел призведе до збільшення відвідуваності мешканцями 

громади та гостями закладу культури, а також збільшення обсягу надання платних послуг. 

50 000 грн/ 

50 000 грн. 



16 Негівська гімназія  Ремонт санвузлу На даний час у приміщенні закладу є два санвузли у пошкодженому стані, для усіх 

учасників освітнього процесу. В рамках проекту планується заміна каналізаційної мережі, 

облаштування сучасних кабінок окремо  для хлопчиків і дівчаток, встановлення нової 

сантехніки 

54 000 грн/ 

 50 000 грн. 

17 Ініціативна група с. 

Гуменів 

Спортивно-

відпочинковий комплекс  

“Диво світ 

У селі відсутній дитячий майданчик, недостатньо спортивних споруд. Планується 

обладнати дитячі майданчик новими цікавими спортивними спорудами, відповідно до віку 

й потреб та облаштування земельної ділянки під парково-відпочинкову зону . Встановлення 

ігрового комплексу для  ігор дітей 

135 879  грн/  

62 500 грн 

18 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

(с.Верхня) 

Облаштування території 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини 

Прилегла до амбулаторії території не відповідає санітарно-екологічним нормам та правилам 

безпеки: покриття доріжок зруйноване, не облаштовано заїзд для санітарного транспорту. В 

рамках проекту планується вдосконалити дорожню інфраструктуру(облаштування території 

паркування автомобілів, пішохідних доріжок), встановлення огорожі, озеленення території 

200 000 грн/ 

50 000 грн 

19 Сектор з питань 

культури, релігій та 

туризму (с.Верхня) 

Придбання меблів для 

Верхнянської дитячої 

школи мистецтв 

У жовтні 2020 року розпочала діяльність Верхнянська дитяча школа мистецтв. Проте 

значною проблемою на сьогоднішній день є відсутність меблів у навчальних класах, а 

саме:, учнівських парт, столів учительських, столів для занять з образотворчого мистецтва, 

столів комп’ютерних, книжних шаф, пеналів тощо. 

70 000 грн./  

50 000 грн 

20 Верхнянський ліцей Від благоустрою їдальні 

ліцею до збереження 

здоров’я дітей 

Проект передбачає модернізацію  їдальні відповідно до вимог НАССР та нового 

Санітарного регламенту. 2020 році у їдальні закладу було здійснено частковий ремонт, 

придбано сучасне обладнання. За грантові кошти планується облицювання (шпаклювання) 

стін та стелі шкільної їдальні. 

105 000 грн/ 

50 000 грн 

21 Станьківська 

гімназія  

Я є те, що я їм Метою проекту є перехід навчального закладу на  здорове харчування, яке забезпечить їм 

нормальний ріст та  розвиток, зміцнить їхнє здоров’я та забезпечить профілактику 

захворюваності учнів школи . В рамках проекту планується придбання жарової шафи, 

пароварки, витяжок.. 

50 000 грн. /  

45 000 грн(. 

22 Народний дім 

с. Станькова 

Простір елементарних 

подій 

В рамках проекту планується облаштувати територію біля Народного дому бруківкою. 

Створити відпочинкову зону, встановити лавочки. Навкруг електричної опори зробити  

клумбу. Біля лавок висадити туї. На приміщенні Народного Дому встановити 

енергозберігаючі світлодіодні лампи з датчиком руху. 

54 400 грн./  

50 000 грн. 

23 Завадківський  

старостинський  

округ (с. Завадка) 

Живемо  активно За допомогою даного проекту ми плануємо відновити спортивний майданчик з міні-

футбольним полем, баскетбольною та волейбольною площадками в с.Завадка, оскільки він 

служить місцем для  занять спортом не тільки молодих людей  та дітей, а ще й 

використовується для  проведення  уроків фізичної  культури здобувачами  освіти 

Завадківської гімназії . 

50 000 грн./ 

35 000 грн. 

24 Степанівська 

початкова школа  

Облаштування 

внутрішніх  туалетів  в 

Степанівській початковій 

школі 

Для реалізації проекту буде здійснена добудова внутрішніх туалетів  до основного  

приміщення  початкової школи та прокладання каналізації, внутрішніх та зовнішніх мереж. 
Адже на  даний час основною проблемою закладу є відсутність внутрішніх туалетів у 

школі.  

170 000 грн/  

50 000 грн 



25 ГО "Наша Збора"(с. 

Збора) 

Облаштування 

відпочинкової зони для 

мешканців та гостей 

с.Збора 

Метою проекту є облаштування відпочинкової зони для мешканців та гостей с.Збора, де 

вони зможуть комфортно проводити дозвілля, відпочивати з сім'ями, друзями. Біля озера 

планується облаштувати три локації - на двох встановити бесідки з стаціанарними 

мангалами, навколо яких ростимуть ялинки, які члени нашої організації цьогоріч вже 

висадили, а на третій встановити стільчики та столик з пеньочків, які будуть під відкритим 

небом._В майбутньому хотілося б навіть  висадити алею сакур 

47 400 грн / 

25 000 грн 

Калуська ТГ 

26 Студінський 

старостинський 

округ (с. Студінка) 

Встановлення 

тренувального 

спортивного майданчика 

зі штучним покриттям на 

стадіоні в селі Студінка 

Метою проекту є будівництво спортивно-оздоровчого комплексу у Студінці – запорука 

зміцнення здоров’я сільських жителів. Проект маштабний та довготривалий. На першому 

етапі планується підготовити ділянку під спортивний майданчик, закупити матеріал  для 

встановлення дренажу та водовідведення та встановити його 

1 400 000 грн/  

50 000 грн 

27 Студінський 

старостинський 

округ 

(с. Студінка) 

«Врятуємо річку 

Млинівка,захистимо себе 

від повеней» 

 

Річка Млинівка протікає через село Студінку та Середній Бабин.В період весняно-осінніх 

злив та паводків стає вкрай небезпечною – виходить із берегів,підтоплюючи особисті 

селянські господарства та житлові будинки.Планується розчистити русло річки, що 

допоможе уникнути нпідтопленню  господарств та збереже красу річки Млинівка  

230 000 грн./ 

50 000 грн. 

28 Амбулаторія ЗПСМ 

с. Студінка 

Медична довершеність Протягом останнього року в амбулаторії проведений капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень. Для завершення потрібно замінити старі  (яким всередньому 20-30 років) 

медичні меблі та кушетки для надання допомоги пацієнтам 

26 500 грн/  

21 500 грн 

29 ГО «Спортивний 

клуб Хвиля» 

(Сердній Бабин) 

Сільський стадіон – 

популяризація здорового 

способу життя в селі 

Громада  за підтримки компанії «Ґудвеллі Україна» почала спорудження роздягальні на 

сільському стадіоні. Планується завершення внутрішніх будівельних робіт, а саме провести 

електророзводку, монтаж міжкімнатних дверей, шпаклювання та фарбування стін, 
Встановлення електричних бойлерів та обладнання душових кімнат 

240 000 грн/ 

50 000 грн 

30 Мостищенський 

старостинський 

округ 

Етно-зупинка -елемент 

сучасного мистецтва 

По маршруту автобуса Калуш -Мостище немає жодної облаштованої зупинки на території 

села, що створює незручності для мешканців села. Метою проекту є облаштування зупинки 

з роздрукованими фотоелемнтами старих фотографій жителів та історії села Мостище 

60 000 грн./  

50 000 грн. 

31 Мостищенська філія 

Калуського ліцею 

№10 

Нове обличчя моєї школи Стан фасаду будівлі філії потребує реконструкції та термомодернізації, адже заклад є одним 

з найстаріших навчальних закладів району. Реалізація проекту  зупинить руйнування 

приміщення навчального закладу, покращить стан будівлі та його зовнішній  вигляд 

шляхом облаштування (утеплення) фасаду школи та впровадження заходів з 

термомодернізації та енергоефективності. 

80 000 грн./ 

50 000 грн. 

32 Амбулаторія ЗПСМ 

с.Копанки 

Здорова громада 

(Придбання 

електрокардіографа) 

Реформа медицини передбачає виконання електрокардіографії на первинному рівні ,а 

поскільки наявний кардіограф ремонту не підлягає ,амбулаторія позбавлена можливості 

надавати дану послугу жителям громади. Планується для покращення обслуговування 

жителів села придбати багатоканальний електрокардіограф ЮТАР-100. 

60 000 грн./ 

40 000 грн. 



33 Копанківський 

старостинський /ГО 

«Перспективні 

зміни» 

Капітальний ремонт 

адмінбудівлі 

Копанківського  

старостинського округу 

Необхідність проведення капітального ремонту адмінбудівлі викликана незадовільним її 

станом. Проведення капітального ремонту приміщення адмінбудівлі включає :улаштування 

обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами, шпаклювання та 

фарбування стін, ремонт стелі 

 

49 895 грн/ 

 49 895 грн 

34 Копанківський 

старостинський /ГО 

«Перспективні 

зміни» » 

Капітальний ремонт 

бібліотеки в приміщенні 

Народного дому  

 

Сьогодні бібліотека вкрай потребує проведення капітального ремонту. Планується 

перетворити бібліотеку на сучасний інформаційний простір через здійснення капітального 

ремонту приміщення(встановлення нового підлогового покриття, ремонту стін та стелі) 

49 204 грн/ 

 49 204 грн 

35 Копанківський 

старостинський /ГО 

«Перспективні 

зміни»  

Безпека населення. 

Відеоспостереження села 

Копанки. 

Метою проекту є  підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, 

забезпечення належного моніторингу ситуації на об’єктах благоустрою та комунальної 

сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності шляхом встановлення 

відеоспостереження 

59 801 грн/ 

 49 801 грн 

36 Всеукраїнська 

ГО«Лімниця»(с. 

Вістова) 

Антикафе Реалізацією даного проекту покликана вирішити проблему відсутності простору для 

проведення дозвілля різних вікових категорій у селі та створює  можливість для проведення 

різних типів гуртків, вебінарів чи освітніх проектів 

50 000 грн./  

45 000 грн. 

37 Бібліотека-філія  

с.Голинь 

Мрія активної сільської 

громади - сучасна 

бібліотека–хаб 

Метою проекту є перетворення сільської бібліотеки у сучасну  біблотеку хаб  Але для 

створення якісних та комфортних умов для громади необхідно замінити старі дерев’янні 

вікна на  енергоефективніші  металопластикові, встановити захисні жалюзі та придбати 

проектор, який дасть можливість значно підвищити ефективність масової роботи бібліотеки 

і створити бібліо-кінозал з демонстрацією мультфільмів. 

57 360 грн./  

49 380 грн. 

38 Голинський 

старостинський 

округ  

Дитячі мрії збуваються Голинь є найбільшим селом у Калуському районі й налічує понад 700 дітей різного віку та 

уподобань. Сьогодні великою спільною проблемою для громади є відсутність умов для їх 

активного відпочинку, залучення до занять спортом та фізичною культурою, адже у селі є 

брак дитячих майданчиків, Тому планується встановити  дитячий майданчик у мікрорайоні 

в якому  він взагалі відсутні. 

61 917 грн./ 

49 917 грн. 

39 Голинський ліцей  Інноваційний простір 

Голинському ліцею 

Під час реалізації проекту планується встановлення 6 телевізійних систем у 6 

кабінетах(плануємо їх встановлення у 2 початкових класах та 4 у кабінетах хімії, географії, 

біології та фізики) дасть можливість охопити майже 60 учнів перших класів та більше 300 

учнів середньої та старшої ланки 

50 654 грн./  

46 194 грн. 

40 Кропивницька 

гімназія 

Покращення  безпеки 

освітнього простору 

Кропивницької гімназії. 

Укладання лінолеуму на 

коридорах ІІ поверху (ІІ 

етап). 

На І етапі було отримано благодійну допомогу у вигляді лінолеуму (360м2) від ТзОВ 

«Таркетт Вінісін» та отримано від «Соціального фонду 2020» ТзОВ «Ґудвеллі Україна» 

30000 грн на придбання будівельних матеріалів. Також в липні 2021 року планується заміна 

частини підлогового покриття коридорів ІІ поверху.  

При реалізації ІІ етапу проекту планується закупівля будівельних матеріалів для заміни 

другої частини підлогового покриття коридорів ІІ поверху та укладання лінолеуму. 

104 240 грн/  

70 000 грн 

41 Амбулаторія ЗПСМ 

( с. Кропивник) 

Село мрії Реформа в медицині передбачає тотальну комп’ютеризацію.  

В амбулаторії для роботи не вистачає двох комп’ютерних систем 

29 978 грн./ 

26 978 грн. 



42 ГО «Мій двір»( с. 

Кропивник) 

Сільський стадіон – місце 

спортивно – культурного 

дозвілля громади 

В зв’язку з просіданням земної поверхні над шахтними виробітками поверхня стадіону 

знаходиться в незадовільному стані. На футбольному полі утворилися заболочені ділянки 

землі. Водовідвідні канави не виконують належним чином свою функцію, оскільки не 

прочищені. Проєктом планується проведення  робіт щодо відновлення належного 

водовідведення на території стадіону та проведення благоустрою на ньому. 

49 977, 8 грн./ 

49 977,8 грн. 

Дубовецька ТГ 

43 Дубовецька сільська 

рада (с. Медуха) 

Спорт без обмежень. Суть проекту полягає в облаштуванні майданчика та встановлення тренажерів для заняття 

спортом для різних вікових груп  в селі Медуха. 

95 000 грн/ 

50 000 грн 

44 ГО«Відродження 

села Тумир» 

Відпочинковий простір – 

візитівка громади села 

Тумир. 

В рамках проекту буде облаштувано  місце для відпочинку як жителів громади так і гостей , 

які приїжджають в село. Скористаються можливістю відпочинку молодь громади ,сім'ї ,а 

також всі бажаючі жителі громади ,так як дана територія буде облаштована при в’їзді в село 

і стане візитівкою села Тумир 

92 900 грн/ 

47 200 грн 

45 Ланівський 

старостинський 

округ 

Гарним людям - гарний 

відпочинок 

Планується провести благоустрій території навколо сільського клубу, а саме заміну старої 

огорожі, встановлення освітлення у вигляді ліхтарів сонячного освітлення, лавок, смітників 

та ландшафтне озеленення та придбати проєктор, екран, тентовий намет, крісла – мішки для 

сидіння, розкладні стільці. 

85 500 грн/ 

74 500 грн 

46 Дубовецька сільська 

рада ( с. Тустань) 

Створення  Молодіжно-

відпочинкового простору  

на території села Тустань. 

Планується облаштування місця для відпочинку і дозвілля жителів села .а особливо молоді.. 

Створення Молодіжно-відпочинкового простору в Будинку культури села Тустань, 

облаштування території шкільного саду  та креативних місць на території Тустанського 

старостинськогого округу 

152 000 грн/ 

95 000 грн 

47 Дубовецька сільська 

рада (с. Водники) 

Громадський простір 

громади села Водники. 

 

Метою реалізації проекту є створення умов для якісного відпочинку для жителів громади 

шляхом облаштування території біля клубу під громадський простір 

55 000 грн/ 

25 000 грн 

48 Дубовецька сільська 

рада (с. Маріямпіль) 

Ремонт приміщення 

глядацької зали та 

придбання крісел до 

Будинку культури села 

Маріямпіль 

Метою реалізації проекту є проведення внутрішнього ремонту приміщення Будинку 

культури та придбання крісел для глядацької зали. 

60 000 грн/ 

40 000 грн 

49 ГО «Твори добро» 

(с. Делієве) 

Сільський клуб- 

культурний простір 

громади . 

Актуальність проекту полягає в створенні культурного простору на базі Деліївського 

сільського клубу та залучення різних вікових груп до масових заходів. Завершивши ремонт 

сільського клубу, громада зможе повноцінно проводити різноманітні заходи та створювати 

різні гуртки, клуби за інтересами та інші об’єднання. 

139 000 грн/ 

90 000 грн 

50 Кінчаківський 

старостинський 

округ (с. Кінчаки) 

Огорожа  дитячого 

майданчика село Кінчаки 

Відсутність огорожі дитячого майданчика допускає потрапляння туди сторонніх людей та 

тварин, що загрожує санітарно-гігієнічному стану майданчика, а також можливості появи 

дитини поза майданчиком, що створює небезпеку. 

30 000 грн/ 

30 000 грн 

51 Кінчаківський 

старостинський 

округ (с. Кремидів) 

Громадський простір 

громади села Кремидів. 

Під час реалізації проекту буде облаштовано територію в центрі села для  відпочинку та 

дозвілля. Об лаштований громадський простір стане  центром для проведення заходів 

,дозвілля та відпочинку для людей різних вікових категорій.. 

 

40 000 грн/  

20 000 грн 



Галицька ТГ 

52 Галицька міська 

рада (м. Галич) 

Сучасний молодіжний 

простір - територія  

взаємодії та розвитку 

громади 

Проєкт передбачає створення сучасного молодіжного простору –майданчика для 

обговорення ідей та розробки проектів, командної та індивідуальної роботи, проведення 

просвітницьких заходів(тренінги, лекції, дебати) та культурно-масових заходів(музичні 

вечори, кінопокази, тощо)розвитку волонтерства, пропагування активної участі молоді в 

житті громади. 

40 954 грн/ 

40 329 грн 

53 Комунальна 

установа 

«Інклюзивно-

ресурсний центр»(м. 

Галич) 

«Живий звук» повертає 

радість життя 

Придбання і застосування комплексу комп’ютерної техніки та спеціалізованої програми 

«Живий звук» для успішного формування слухомовленнєвих та когнітивних навичок дітей 

з особливими освітніми потребами ( а саме: дітей із порушеннями слуху (зі зниженим 

слухом), тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку) на 

корекційно-розвиткових заняттях в Інклюзивно-ресурсному центр 

59 156 грн/ 

49 456 грн 

54 ГО «Галич давній 

сучасний»(м. Галич) 

Мотузковий парк «Мрія 

Екстримала» 

Облаштувати канатний парк на деревах для розвитку спортивних навичок та моторики у 

дітей, стимулювати інтерес дітей до активного способу життя. 

134 320 грн/ 

50 000 грн 

55 Дорогівський 

старостинський 

округ (с. Колодіїв) 

Село мрії – Колодіїв У рамках проекту передбачається встановити дві автобусні зупинки у селі Колодіїв, які 

створять комфортні умови для очікування автобуса мешканцям і гостям села 

70 000 грн/ 

50 000 грн 

56 Дорогівський 

старостинський 

округ (с. Дорогів) 

Діти – майбутнє нації У рамках проекту передбачається доповнити новими елементами дитячий майданчик у селі 

Дорогів, який дозволить більшій кількості дітей гратись зі своїми однолітками і 

насолоджуватись своїм дитинством 

62 000 грн/ 

50 000 грн 

Бурштинська ТГ 

57 ГО «Громада сіл 

Різдвяни та Старий 

Мартинів «Наш 

край»(с. Різдв’яне) 

Облаштування глядацької 

зали в клубному закладі 

с.Різдвяни 

Для проведення належним чином урочистостей потрібно привести до належного стану 

клубний заклад. В 2020 році почала відпадати, створюючи небезпеку для перебування в 

залі. Єдиним можливим виходом для покращення ситуації є монтаж стелі типу 

«Армстронг», придбання LED світильників. 

55 000 грн/ 

50 000 грн 

58 Ініціативна група 

мешканців  с. 

Озеряни та Слобода 

в партнерстві з 

Бурштинською 

міською радою 

Вуличне освітлення сіл 

Озеряни і Слобода 

Мета проекту – забезпечення жителів сіл Озеряни та Слобода якісним та безперебійним 

електропостачанням шляхом реконструкції мереж зовнішнього освітлення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій. 

 90 880 грн/ 

64 680 грн 

59 Коростовичівський 

старостинський 

округ  

(с. Куропатники) 

Ремонт клубу 

с.Куропатники 

задоволення культурних потреб жителів села, наявність єдиного приміщення для 

проведення різних заходів, зборів громади. 

50 000  грн/ 

35 000 грн 

60 Коростовичівський 

старостинський 

округ 

(с.Коростовичі) 

Ремонт клубу 

с.Коростовичі 

В приміщенні клубу майже зроблено капітальний ремонт –перекрито покрівлю, 

встановлено нові вікна і двері, поштукатурено стіни, зроблена стеля, залита стяжка, 

залишилося лише укласти плитку і відремонтувати сцену. 

80 000 грн/ 

50 000 грн 



61 Дем’янівська ЗОШ 

І-ІІ ст.. 

Шкільна їдальня – 

територія комфорту 

За час існування школи обідні столи в шкільній їдальні не оновлювалися.  

 Для створення комфортних і безпечних умов для школярів в шкільній їдальні, необхідно 

придбати нові обідні столи (14 шт) та стільці (56 шт). 

50 400 грн/ 

50 000 грн 

Більшівцівська ТГ 

62 ГО «З любов’ю і 

серцем до громади» 

(с.Курів) 

Створення і 

облаштування сучасного 

спортивного простору 

Створення умов для проведення спільного змістовно дозвілля та фізичного розвитку 

мешканців села шляхом створення сучасного спортивного простору(реконструкція 

приміщення) 

 

50 000 грн/ 

50 000 грн 

63 Більшівцівської 

селищної ради 

(с . Поділля) 

Клуб – збереження 

народних традицій та 

звичаїв села. 

Приміщення будинку клубу потребує капітального ремонту перекриття даху . В 2019 році 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Більшівцівській ОТГ перекрито  ¼  частину даху в сумі: 80000 гривень, а ¾ 

частини даху не перекрито. Дах протікає  . Якщо зараз не виконати необхідний комплекс 

ремонтних робіт по закінченню перекриття даху, то це призведе до поступової руйнації 

будівлі 

160 000 грн/ 

80 000 грн 

Журавненська ТГ 

64 Ініціативна група 

с.Чертіж 

Капітальний ремонт по 

заміні електромережі 

Народного Дому 

Електромережа в Народному Домі не мінялася із дня побудови і потребує оновлення. В 
рамках проекту планується замінити електромережу  в Народному  Домі с.Чертіж. 

298 350 грн/ 

37 777 грн 

65 Ініціативна група 

с.Тернавка 

Будівництво лінії 

вуличного освітлення в 

с.Тернавка 

Реалізація проекту передбачає: проведення підготовчих робіт по підготовці придорожніх 

каналів та Встановлення опор та сонячних батарей у с. Тернавка 

499 031 грн/ 

100 300 грн 

Брошнів-Осадська ТГ 

66 Брошнів-Осадська 

селищна рада          

(с. Кадобна) 

Дитячий майданчик - 

місце щасливого 

дитинства 

Дитячий майданчик, який був облаштований раніше в с. Кадобна, демонтований у зв’язку із 

будівництвом амбулаторії. Через брак коштів на облаштування нової території для дитячого 

майданчика, ігрові елементи не були встановлені. Таким чином, на даний час в с. Кадобна 

не має жодного відповідно дитячого майданчика, діти граються на необлаштованих 

територіях. 

50 000 грн/ 

50 000 грн 

Інші 

67 ГО "Спілка 

пасічників"  

Збереження кількості 

бджолосімей шляхом 

забезпечення кормовими 

запасами та підгодівлею 

Забезпечення бджолосімей необхідною кількістю кормових запасів на осінньо-зимовий 

період та при холодній запізнілій весні, шляхом  виготовлення запасів на апараті Канді, що 

призвиде до зменшення падежу бджолосімей та покращення здоров'я бджіл, утримання 

здорових бджолосімей. 

350 000 грн/ 

70 000 грн 



68 Івано- Франківська 

архієпархія УГКЦ 

Оздоровча-терапевтичний 

табір для дітей та 

підлітків, батьки яких 

медичні працівників, що 

активно працювали під 

час пандемії covid-19 

Планується організувати оздоровчо-терапевтичний табір для дітей та підлітків, батьки яких 

медичні працівники, котрі мешкають у селах присутності  компанії Ґудвеллі Україна та  

активно працювали під час пандемії covid19 . Тривалість відпочинку становитиме 6 днів. 

76 500 грн/  

50 260 грн 

 

 


