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Завдяки децентралізації на розвиток 

інфраструктури Білозірської громади в 2016 

році вдалося залучити близько 13,0млн. грн.    

(для порівняння загальний обсяг коштів, 

виділених та залучених на підтримку 

життєдіяльності та інфраструктурний 

розвиток громади у попередньому бюджетному 

періоді складав близько 1 млн. грн. ). 
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Білозірська сільська рада 

Джерела  фінансування видатків розвитку Білозірської 
сільської ради в 2016 році. 
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Вартість робіт по реконструкції мереж 
вуличного освітлення в с. Білозір’я склала                              

1 401,295 тис. грн.  

Повністю або частково освітлені 
вулиці:  

Гагаріна, Г.Майдану, Єдності, Дружби, 
Франка, Чмиренка,  Кошового,  

Мошляка, Черняховського, Щорса, 
Перемоги 
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Вартість робіт – 1 948,155 тис. грн. 
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Вартість робіт – 703,100 

тис. грн. 
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Вартість – 558,000 тис. грн. 
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Білозірський Комунальний заклад Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 

Встановлено 

металопластикових 

вікон (35,19 кв. м)  

та дверних блоків 

(4,61 кв. м). 

Вартість робіт – 

94,670 тис. грн. 
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Амбулаторія загальної практики – 
сімейної медицини смт. Ірдинь. 

Встановлено 

металопластикових 

вікон (61,98 кв. м)  

та двох дверних  

металевих блоків 

Вартість робіт – 

147,940 тис. грн. 
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Білозірська ЗОШ І ступеня 

Встановлено 

металопластикових 

вікон (86,73 кв. м)  

та дверних блоків 

(32,42 кв. м). 

Вартість робіт – 

315,855тис. грн. 
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Ірдинська ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Встановлено 

металопластикових 

вікон (129,8 кв. м)  

та дверних блоків 

(7,8 кв. м). 

Вартість робіт – 

307,250 тис. грн. 
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Ірдинський Будинок культури 

Встановлено 

металопластикових 

вікон (91,57 кв. м)  

та дверних блоків 

(11,94 кв. м). 

Вартість робіт – 

331,832 тис. грн. 
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Частину будівлі комунальної власності Білозірської сільської ради у 2016 

році реконструйована та перепрофільована відповідно до потреб об’єднаної 

територіальної громади 
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Наразі громада має службове житло 

для проживання 5 сімей. 
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Це чотири однокімнатні квартири та 

одна двохкімнатна квартира. 
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3 кухні індивідуального користування,  одна кухня загального 

користування, санвузли, душові, пральні, комори, електрощитова 
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Площа забудови склала 364,93 м², з них 305,45 м² корисна 

площа, 185 м² житлової площі.  

Вартість робіт склала 1 713 353 грн. 
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Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виграла 

обласний конкурс на створення проекту опорна школа 



На підтримку закладу з Державного бюджету в  
2016 році виділено2 659,300 тис. грн.  За дані кошти:  
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Обладнання для навчального кабінету фізики  
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Обладнання для навчального кабінету матиматики  



Білозірська сільська рада 

Обладнання для навчального кабінету географії 
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Обладнання для навчального кабінету хімії 
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Обладнання для навчального кабінету біології 
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Обладнано лінгафоний кабінет 
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Оновлено інвентар для занять фізкультурою 
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Закуплено 11 мультимедійних дошок 
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Оновлений кабінет директора школи 
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Оновлена учительська та кабінет школяра 
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Нові парти і меблі у кабінетах 
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ОБЛАДНАНО КАБІНЕТ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 
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За рахунок коштів місцевого бюджету придбано та встановлено шкільний  
паркан по вул. Лесі Українки. Вартість робіт - 49,122 тис.грн. 
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За рахунок субвенції на підтримку соціально-економічного розвитку з 
державного бюджету та за підтримки народного депутата Рудика С.Я. 

Встановлено новий дитячий майданчик в смт Ірдинь. Вартість 60,000 тис. Грн. 

. 
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Встановлено новий дитячий майданчик в 
с. Білозір’я  по вул. Гагаріна             

Вартість 70,000 тис. грн. 
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За рахунок субвенції на підтримку соціально-економічного розвитку з обласного 
бюджету та за підтримки депутата Черкаської обласної ради Коваленко В.М. проведено 

озеленення центральної частини села Білозір'я. Вартість робіт – 50,000 тис.грн. 
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За рахунок коштів Фонду державного регіонального розвитку та 

коштів місцевого бюджету в 2016 році частково проведено 

капітальний ремонт 10 недіючої групи дитячого садочку «Червона 

шапочка» . Загальна сума витрат на проведення ремонту в 2016 році 

склала 339,390 тис. грн. 



Білозірська сільська рада 

За кошти місцевого бюджету в 2017 році буде дороблений 

ремонт даної групи. Реалізація проекту дасть змогу збільшити 

розрахункову потужність  ДНЗ на 30 дітей 
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З метою забезпечення реалізації у громаді 

державної політики у сфері надання 

адміністративних послуг та з питань дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності 

рішенням Білозірської сільської ради № 12-1/VII 

від 15.03.2016 року створено відділ з питань 

організації адміністративних послуг 

виконавчого комітету Білозірської сільської 

ради з робочим органом Центр надання 

адміністративних послуг.  
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Для підвищення якості надання послуг 

Білозірською сільською радою за 150 000 

грн. було придбано  частину приміщення 

та за кошти Фонду державного 

регіонального розвитку та кошти 

місцевого бюджету в грудні 2016 року було 

проведено капітальний ремонт даного 

приміщення під Центр надання 

адміністративних та соціальних послуг. 

Вартість робіт склала 671 162 грн..  



30 грудня 2016 року відбулося урочисте відкриття 

Центру надання адміністративних та соціальних послуг 
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Проект  
«Будівництво споруд для очищення 
побутових стічних вод смт. Ірдинь 

Черкаського району Черкаської області на 
основі використання біоінженер них очисних 

споруд»,  
виграв конкурсний відбір природоохоронних 

проектів та заходів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів обласного 
бюджету. Проект буде реалізований в 2017 

році.  
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З місцевого бюджету виділено кошти 
в сумі 201,559 тис. грн. на 

виготовлення проектної документації 
на будівництво, ремонт та 
реконструкцію важливих 

інфрастркутурних об’єктів громади, 
які можуть бути реалізовані в 2017 

році. 



11 проектних 

заявок подано до 

Фонду державного 

регіонального 

розвитку 

1.«Придбання сміттєвоза з заднім 

завантаженням оснащеного маніпулятором 

для підйому контейнерів для вивезення 

твердих побутових відходів та  контейнерів 

для збирання сміття».  

2. «Впровадження заходів щодо покращення 

інфраструктури с. Білозір’я Черкаського району 

Черкаської області шляхом будівництва 

велосипедної доріжки по вул. Незалежності від 

вул. Гагаріна до вул. Чмиренка». 

3. «Оновлення матеріально-технічної бази 

Комунального підприємства Білозірської 

сільської ради шляхом придбання техніки 

спеціального призначення». 

4. «Оновлення матеріально-технічної бази 

Комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Білозірської сільської ради 

шляхом придбання автомобілів». 

5. «Придбання шкільного автобуса для здійснення 

організації безпечного, регулярного і 

безоплатного перевезення учнів, дітей та 

педагогічних працівників  навчальних закладів у 

Білозірській сільській раді до місця навчання, 

роботи і додому». 

6. «Капітальний ремонт внутрішніх 

електромереж і даху центру культури 

і дозвілля в с. Білозір’я Черкаського 

району Черкаської області». 

7. «Капітальний ремонт по заміні 

вікон та дверей в Сільському клубі 

Центру культури та дозвілля 

Білозірської сільської ради за 

адресою: вул. Гагаріна, 191, в         

с. Білозір’я, Черкаського району, 

Черкаської області». 

8. «Капітальний ремонт 

топочної (встановлення 

твердопаливних котлів) в 

Білозірській ЗОШ І ступеня 

Білозірської сільської ради за 

адресою: вул. Незалежності, 

333, с. Білозір’я, Черкаський 

район, Черкаська область». 

10. «Матеріально-технічне забезпечення Комунального закладу «Центр       

первинної медико-санітарної допомоги» Білозірської сільської ради 

шляхом придбання медичного обладнання та інструменту». 

11. «Капітальний ремонт котельної (встановлення твердопаливних 

котлів) в Білозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозірської сільської ради 

за адресою: вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я, Черкаський район, 

Черкаська область». 

9. «Поліпшення якості надання 

адміністративних послуг шляхом 

придбання обладнання  з  

виготовлення паспортів для 

центру надання адміністративних 

послуг Білозірської ОТГ 
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