Мікропроектна пропозиція
1.

Дані Сільської/Міської Ради
1.1. Назва ради: Кремінська міська рада Луганської області
1.2. Кількість населених пунктів/мікрорайонів: 5 (м. Кремінна, с.Стара Краснянка, с. Житлівка , с.
Червона Діброва, с. Кузьміне;)
1.3. Загальна кількість населення: 27541
1.4. Ім’я голови ради: Гриценко Віктор Іванович
1.5. Контактний тел/e-mail голови СР/МР (з кодом населенного пункту): +380-6454-21640
1.6. Ім’я контактної особи (якщо відрізняється від 1.4): Макагон Наталя Миколаївна
1.7. Контактний тел/e-mail контактної особи: 050-6559369

2.

Дані Організації громади (ОГ)
2.1. Статус території (населений пункт/мікрорайон/вулиця/будинок): місто Кремінна
2.2. Назва ОГ: Громадська організація «Наша громада» Кремінського району
2.3. Дата створення ОГ: 09 грудня 2003 року
2.4. Юридична форма (СМО, кооп, АСБД, НУО): громадська організація
2.5. Реєстраційний номер (якщо є): 13661200000000469
2.6. Дата реєстрації ОГ (якщо є): 09.12.2003 р.
2.7. Всього домогосподарств на території, визначеній в п. 2.1: 8680 ДГ
2.8. Всього жителів ДГ/квартир: 27541
2.9. Всього членів ОГ: 25 членів (чоловіків - 4, жінки - 21 ), у т.ч. основних - 6 членів (чоловіки: 1 жінки: 5
)
2.10 Імена членів КО-ОГ (виконавчого органу):
Голова: Смага І.І.
контактний тел – 0501549823
Виконавчий директор: Андрєєв О.В.

контактний тел – 0509821075

Гол. бухгалтер: Гузенко Н.М.

контактний тел - 0999275945

Активіст: Жадан З.М.
Активіст: Єременко Н.В.
Активіст: Худіяровська В.І.
2.11. Баланс фонду розвитку громади –

2.12. Знаходження доступних коштів
•
•
•

Авансові платежі (надати підтвердження якщо такі є): немає.
На банківському рахунку (згідно довідки з банку): 0,0 грн.
В касі організації (готівка згідно ордеру): 0,0 грн.

2.13. Рівень інституційної зрілості ОГ:
• Оцінка PAS (додайте оціночну картку): 86 % (використовувати дані з заповненої форми
Таблиці Х «РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ГРОМАДИ»
• Оцінка індексу зрілості ОГ (додайте оціночну картку): 85 % (використовувати дані з
заповненої форми Додатку 23 «Посібника з впровадження Проекту»)

3.

Дані щодо плану розвиту громади
3.1. Загальна кількість та тип проектів, визначених ОГ: 5 шт., а саме:
- Модернізація мережі зовнішнього освітлення 220 В у селищах Стара Краснянка та Житлівка

- Ремонт Житлівської щколи (заміна вікон, полів, опалюваної системи, ремонт кровлі та інше)
- Ремонт ФАПів у селищах Стара Краснянка та Житлівка
- Ремонт водопровідної мережі селища Стара Краснянка
- Відкриття дитячих садочків у селищах Стара Краснянка та Житлівка
a. Проекти, спрямовані на соціальний розвиток (5 шт..):
- Модернізація мережі зовнішнього освітлення 220 В у селищах Стара Краснянка та Житлівка
- Ремонт Житлівської щколи (заміна вікон, полів, опалюваної системи, ремонт кровлі та інше)
- Ремонт ФАПів у селищах Стара Краснянка та Житлівка
- Ремонт водопровідної мережі селища Стара Краснянка
- Відкриття дитячих садочків у селищах Стара Краснянка та Житлівка
б. Проекти, спрямовані на економічний розвиток (шт.): (до цієї категорії відносяться мікропроекти, що
спрямовані на вирішення економічних проблем громади шляхом збільшення доходів, як от підтримка
кооперативів, закупівля с/г обладнання, тощо):
- відсутні
в. Проекти, спрямовані на захист природного довкілля ( шт..):
- відсутні.
г. Інші проекти (-- шт..): немає
Тип та назва проектів, визначених ОГ за пріоритетністю в плані розвитку
№
№

Назва проекту

Тип проекту
(соціальний, економічний,
екологічний,
орієнтований на
інфраструктуру, тощо)

1

2
3
4
5

Модернізація мережі зовнішнього
освітлення 220 В у селищах Стара
Краснянка та Житлівка
Ремонт Житлівської щколи (заміна
вікон, полів, опалюваної системи,
ремонт кровлі та інше)
Ремонт ФАПів у селищах Стара
Краснянка та Житлівка
Ремонт
водопровідної
мережі
селища Стара Краснянка
Відкриття дитячих садочків у
селищах Стара Краснянка та
Житлівка

№ пріоритетності проекту
згідно до відповідного
протоколу
планування
діяльності ОГ

соціальний

1

соціальний

2

соціальний

3

соціальний

4

соціальний

5

Зауваження: До плану додається протокол зборів, на яких було визначено пріоритетність проектів, та лист із
підписами членів ОГ.

4.

Дані про проект ОГ що пропонується до фінансування
4.1. Назва мікропроекту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення населених пунктів Стара
Краснянка та Житлівка»
4.2 Зміст та обґрунтування мікропроекту (описати):
а) існуюча ситуація

Селище Стара Краснянка складається 6 вулиць та 3 провулка, протяжність яких складає 12 км.
Селище Житлівка складається з 10 вулиць та 3 провулка, протяжність яких складає 13 км
У результаті анкетування проведеного громадською організацією «Наша громада» м. Кремінна та
співробітниками Кремінської міської ради, було виявлене найважливіше проблемне питання – відсутність
зовнішнього освітлення в населених пунктах с. Стара Краснянка та с. Житлівка. Відсутність електрифікації
вулиць в вечірній та нічний час сприяє наявності криміногенної обстановки в населеному пункті та викликає
зростання соціальної напруги. План розвитку громади, пов’язаний з вуличним освітленням, є найбільш
болючим для жителів селищ та справедливо заслуговує для обрання шляхів вирішення цієї проблеми в рамках
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Для реалізації даного проекту необхідно провести прокладку дроту 6,75 км, встановити 40 світильників,
встановити 4 розподільчі шафи з електролічильниками
б) Очікуваний результат:
Взявши участь у проекті, громада отримає велику користь, а саме:
- вирішення проблеми освітлення вулиць у нічний час у селищі, через об’єднання зусиль і ресурсів влади,
громади та спонсорів;
- зменшення соціальної напруги і покрашення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок,
дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів;
- економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через
використання високоякісних і довговічних електроламп та світильників і пільгового нічного тарифу, який
обліковується багато тарифними лічильниками;
- підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою селища, місцевою і
державною владою, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів у подальшому
- набуття посадовими особами селищної ради нового позитивного досвіду у справі залучення мешканців до їх
безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.
в) Опис, склад та зміст ПКД, підготовленої громадою
Для модернізації вуличного освітлення було замовлено ПКД. Замовник – Кремінська міська рада , розробник ТОВ ЕТК «Укренергосервис» (м.Сэвэродонецьк), Загальна вартість розробки ПКД склала 33,86880
тис.грн. ПКД складається з Пояснювальної записки, креслень, кошторисної документації та тому Специфікація
матеріалів і обладнання.
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту склала 380,61373тис.грн. Роботи передбачають:
- Прокладка самонесучого ізольованого дроту СИП (6,75 км)
- Встановлення світлодіодних світильників (40 шт)
- Встановлення розподільчих шаф (4 шт)
- Встановлення електролічильників (4 шт)
- Встановлення вимикачів та перемикачів (4 шт)
Кошторисна документація пройшла Інвестиційну експертизу (Висновок №21/08-15-1- від 21.08.15)
4.3. Критерії відбору проекту:
а) Запропонований проект через використання високоякісних електроламп та світильників, а саме
встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення – дозволить економити кошти за
сплату електроенергії.
Превагою впровадження цієї енергозберігаючої технології є:
- низьке енергоспоживання – не більше 10% у порівнянні з лампами накалювання
- довготривалий термін використання
- регулююча інтенсивність
- низька робоча напруга
- екологічна та протипожежна безпека

б) Взявши участь у проекті, громада отримає велику користь. Покращаться умови життя населення,
зросте благоустрій селищ. Завдяки участі у попередніх проектах, відчувається визначеність мешканців
у потребах, з’явилась громадська активність, зникла зневіра у спроможності вирішення проблем
власними силами. Люди зрозуміли, що участь у нових проектах можлива лише через об’єднання зусиль
і ресурсів влади, громади та спонсорів.
4.4. Очікуваний термін дії проекту
Дата початку: 07.09.2015 року (дата початку дії проекту розпочинається з дати підписання
Угоди. Поставити очікувану дату її підписання)
Дата завершення: 10.10.15
4.5. Загальна кількість бенефіціарів:
а) Домогосподарств: 731
б) Жителів: 9345(і) Чоловіків: 3741 (іі) Жінок: 560 (ііі) Дітей (віком до 18 років): 95; хлопчиків
51; дівчат 44
4.6 Домогосподарств, що належать до особливої категорії: 199.
4.7. Загальна вартість МП: 380,61373ёёё

грн.

4.8 Вартість на одного жителя (як вказано в п. 4.5): 50 грн.
4.9 Пропозиція стосовно розподілу витрат (попередній бюджет мікропроекту):

№
№

Партнери з виконання проекту

Характер та сума внеску (гривень)
Готівка

Натурний
*
внесок

Всього

1

Організація громади

15000

15000

2

Сільська/міська рада

140000

140000

3

Районна адміністрація/районна рада

4

Обласна адміністрація/обласна рада

5

ПРООН/МРГ

235200

235200

6

Приватний сектор

15000

15000

7

Інші
405200

405200

Всього

Коментар

* Визначається грошова вартість натурального внеску та сума вноситься до колонки “натуральний внесок”.
4.10. Проектно-кошторисна документація (див. Додаток до МПП)

5.

План впровадження мікропроекту

Прокладання дроту – до 15.09.2015
Встановлення світильників – до 30.09.2015
5.1. Дата створення функціональної групи (додати протокол зборів): № 6 від 10.08.2015 р.

5.2. Імена членів функціональної групи
Голова: Андрєєв О.В.

контактний тел – 0509821075

Скарбник: Гузенко Н.М.

контактний тел – 0999275945

Представник ради: Макогон Н.М.

контактний тел – 0506559369

Активний учасник: Гарькава Л.О.
Активний учасник: Кияшко І.Г.
5.3 План впровадження: див. Додаток 1 до МПП.
5.4. Людські ресурси для впровадження мікропроекту та підготовки звітів у відповідних областях (напр.,
технічні аспекти мікропроекту, бухгалтерський облік, звітування, проведення тендерів, громадський
аудит, тощо)
а) вже наявні:
Серед членів ФГ є голова (Андрєєв О.В.), скарбник (Гузенко Н.М.) та представник міськради
(Макогон Н.М.) які мають досвід впровадження мікропроектів. Члени ФГ пройшли у першому півріччі
поточного року чотири тренінги Проекту: по ефективності діяльності організації, плануванню та розробці
мікропреокту.
б) будуть набуті знання впродовж співпраці із Проектом та участі в його тренінгах та інших заходах.
5.5. Реквізити банківського рахунку ОГ.
Назва банку: ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО банку: 304795
Р/р отримувача: р/р 26002053719022
ЄДРПОУ отримувача: 26477521
Адреса банку (місто): м. Кремінна, пл. Красна, 1
5.6 Фінансовий моніторинг та звітність
• Термін подання фінансових звітів членам ОГ: на чергових зборах ОГ

6.

•

Термін подання фінансових звітів до ГРЦ/МРГ-ІІ та до сільської або міської ради/районної
державної адміністрації: після чергового етапу впровадження

•

Термін подання звітів про стан поступу проекту: один раз в два тижні.

План щодо експлуатації та технічної підтримки проекту після його завершення
а) після введення в експлуатацію відновленої лінії електромереж вуличного освітлення, Кремінська міська
рада візьме об’єкт на свій баланс, після чого передасть на обслуговування КП «Кремінна-Комунсервіс»,
керівником якого є Коваленко С.А.. Всі видатки по утриманню об’єкту будуть сплачуватись з міського
бюджету, а для термінових робіт буде затверджено спеціальний фонд підтримки життєздатності об’єкту
рішенням загальних зборів організації «Наша громада».
б) Згідно календарного плану на впровадження стратегії у життя потрібно 3 місяці.
Впровадження МП допоможе економити кошти міського бюджету за сплату електроенергії. Покращаться
умови життя населення, благоустрій міста та селищ. Завдяки участі у попередніх проектах, відчувається
визначеність мешканців у потребах, зросла громадська активність, громада повірила у спроможність
вирішувати проблеми власними силами.
З метою поширення набутого досвіду та запозичення новітніх напрямків розвитку території, ГО «Наша
громада» спілкується з іншими громадськими організаціями району, також планується зареєструвати сайт
громадської організації, де будуть висвітлені всі заходи, проведені ГО. Після реалізації цієї
Мікропроектної пропозиції планується продовжити співпрацювати з Проектом СВА ЄС/ПРООН, так як
проведене вуличне освітлення охопить лише 1/3 частину селищ.
_________________________

Виконавчий директор ГО «Наша громада»
Дата: 21.08.2015 року

МП

О.В. Андрєєв

