
Що  ми   встигли   за   три  роки:
с  Чорноморка
2017  рік

Утеплення будівлі Чорноморської  загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ  
ступенів –  4 453,91 тис. грн. - субвенція на соцекономрозвиток  окремих 
територій;

Капітальний ремонт дороги по вулиці Костенко – 1187 м  нової дороги 
– 1 447,585  тис. грн  інфраструктурної субвенції;

Придбали мультимедійний комплекс для Чорноморської ЗОШ 53,000 
тис. грн;
 Посадили новий парк на тисячу дерев;

Ремонт дороги на Лагерній косі – 118,5 тис. грн – сіль. Бюджет;
Поточний ремонт Чорноморського ФАПу -28,9 тис. грн сіль.бюджету;
Поточний ремонт в Чорноморській амбулаторії -28,9 тис.грн 

сіль.бюджет;
Поточний ремонт водопровідної мережі  - 28,2 тис. грн  -сіль.бюджет;

2018 рік
Придбали газові плити для Чорноморського дитсадка – 27,9 тис. грн 

сільбюджет;
Придбали принтери, телевізори, ноутбуки для  Чорноморської та 

Рівненської  ЗОШ,  Благодатненського НВК – 67,028 тис. грн – сіль.бюджет, 
19,868 тис. грн  освітня субвенція;

 Ремонт   двох класних кімнат та придбання нового обладнання  для 
них -240,0 тис. грн сіль.бюджет; 

Придбання  меблів для Чорноморської  ЗОШ – 63,095 тис. грн освітня 
субвенція;

Придбання дидактичного матеріалу для учнів початкових класів – 36,6
тис. грн освітня  субвенція, 25,757 тис.грн – сіль.бюджет;
         Придбали  радіосистема мікрофону для Чорноморського клубу – 9,4 
тис. грн  сіль.бюджет; 
2019 рік
         Оновлення матеріально технічної бази  Чорноморської ЗОШ – 
1 091,373 тис. грн- залишки коштів освітньої субвенції;
         Придбання комп’ютерної техніки для Чорноморського ДНЗ – 10,0 тис. 
грн – залишки субвенції соцекономрозвитку  40,0 тис. грн – субвенція 
соцекономрозвитку, 10,0 тис. грн - сільбюджет;
         Виготовлено проект на капітальний ремонт з утепленням частини 
фасадів Чорноморського сільського клубу- 55,979 тис. грн – сіль.бюджет;
         Придбання матеріалів на поточний ремонт водопровідних мереж – 
94,604 тис. грн – сільбюджет;
         Поточний ремонт сільського клубу – 199,9 тис. грн,  придбання 
матеріалів для ремонту – 73,0 тис.грн – сільбюджет;
         Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Чорноморська – 199,9 
тис. грн – сільбюджет;
         Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Приморська – 166,0 тис. 
грн- сіль.бюджет;
        Поточний ремонт каналізації по вул. Суворова – 18,593 тис. грн – 
сільбюджет; 



         Поточний ремонт сільського стадіону – 132,191 тис. грн,  придбання  
матеріалів для ремонту – 298,279 тис.  грн  – сільбюджет;
         Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель
села Чорноморка – 195,0 тис. грн, електронний варіант цього документу – 
55,0 тис. грн – сільбюджет;
         Розробка електронного документу по проекту встановлення меж 
водного фонду – 179,327 тис. грн – сільбюджет;
         Придбання котла  для Чорноморської ЗОШ – 360,0 тис. грн – 
субвенція, 33,0 тис. грн – сільський бюджет;
          Виготовлено проект на капітальний ремонт харчоблоку в 
Чорноморській ЗОШ – 27,939 тис. грн- сільбюджет;
          Капітальний ремонт з утепленням стін  сільського клубу – 1 435,027 
тис. грн – сіль.бюджет;
         Придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових 
класів, спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних
класах для Чорноморської ЗОШ, РівненськогоЗЗСО,       
         Благодатненського НВК – 100,512 тис. грн – субвенція з державного 
бюджету,  122,923 тис. грн- сільбюджет;
         Придбано цифровий баян – 115,914 тис. грн – сільбюджет;
         Музичне обладнання для сільського клубу – 81,398 тис. грн -  
сільбюджет;

С. Рівне
2017 рік

Утеплення приміщення Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 52,781 тис.грн
сільський бюджет, 1 3111,494 тис. грн - субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ;

Утеплення стін  спортивної зали Рівненського будинку культури – 46,7 
тис. грн сільський бюджет, 931,0 тис.грн.  обласний бюджет,  11,0 тис. грн – 
субвенція  соцеконом розвитку;

Придбали акустичну гітару та ноутбук для Рівненського будинку 
культури – 17,8 тис.грн сільського бюджету;

Зробили спортивний майданчик для мініфутболу зі штучним 
покриттям в с. Рівне -749,5 тис. грн держбюджет. 599,5 тис.грн – обласний, 
88,7 тис.грн – сільський;

Поточний ремонт рівненської амбулаторії- 20,0 тис.грн – сільський 
бюджет;

Посадили новий парк 
Провели ремонт пам’ятника загиблим односельчанам в с. Ріне – 90,5 

тис.грн  - сільський бюджет;
Поточний ремонт дитсадка в с. Рівне 199,9 тис. грн – сіль.бюджет;

2018 рік
Утеплення стін будівлі Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( друга черга) – 

1 098,7 тис. грн – інфраструктурна субвенція;  73,9 тис. грн – сіль.бюджет;
Поточний ремонт тротуару – 119,8 тис. грн сіль.бюджет;
Ремонт спортивної зали (продовження) -199,9 тис. грн сіль.бюджет;
Придбали металопластикові вікна та конструкції для школи -119,58 

тис. грн сіль.бюджет;



 Придбання білизна та постільних речей для Рівненської ЗОШ – 36,968
тис. грн,  меблів – 73,706 тис. грн, дидактичних матеріалів – 36,6 тис. грн – 
залишки освітньої субвенції;
2019 рік

Оновлення матеріально технічної бази  Рівненської ЗОШ  
(підключення до інтернету) – 485,401 тис. грн тис. грн- залишки коштів 
освітньої субвенції

Придбання комп’ютерної техніки  для Рівненської ЗЗСО – 21,0 тис. грн
– залишки субвенції соцекономрозвитку;  79,0 тис. грн – субвенція на 
соцекономрозвиток;

Придбання комп’ютерної техніки для Рівненського ДНЗ – 10,0 тис. грн 
–залишки  субвенції соцекономрозвитку,  40,0 тис. грн – субвенція 
соцекономрозвитку;

Поточний ремонт спортзалу – 100,0тис. грн – сіль.бюджет;
Закінчення капітального ремонту школи – 42,639 тис. грн – 

сільбюджет;
Поточний ремонт водопроводу  - 3,055 тис. грн – сільбюджет;
Поточний ремонт каналізації по вул. Ювілейна – 35,139 тис. грн – 

сільбюджет;
Поточний ремонт дитячого майданчика для занять на свіжому повітрі 

– 34,653 тис. грн – сільбюджет; 
Придбана музична апаратура для Рівненського будинку культури – 

50,0 тис. грн-  субвенція;
Газовий котел для Рівненського ЗЗСО – 43,0 тис. грн - сільбюджет

с. Осетрівка
2017 рік

Ремонт водопровідної мережі в с. Осетрівка проклали нові 
металопластикові труби – 158,9 тис. грн  сіль.бюджет;
2018 рік 

Придбали  станцію Каскад для управління глибинними насосами для 
артезіанської свердловини – 53,2 тис. грн сіль.бюджет;

С. Березань
2017 рік

Поточний ремонт водопровідної мережі – 53,8 тис. грн – сіль.бюджет
2019 рік

Поточний ремонт водомережі по вул. Набережна – 19,943  тис. грн – 
сільбюджет;

с. Благодатне 
2017 рік

Поточний ремонт водопровідної мережі – 198,2 тис. грн сіль.бюджет;
Придбали нову башту Рожновського – 194,0 тис. грн  сіль.бюджету;

 2018 рік
Придбали металопластикові вікна та конструкції для 

Благодатненського НВК – 204,91 тис. грн – сіль.бюджет;
Придбали матеріали для ремонту водопровідної мережі  по вулицям 

Центральна та Івана Франка -46,4 тис. грн – сіль.бюджет  



2019 рік
Оновлення матеріально технічної бази Благодатненського НВК – 

75,321 тис. грн – залишки освітньої субвенції;
Придбання комп’ютерної техніки –  10,0 тис. грн – залишки субвенції  

соцекономрозвитку,    40,0 тис. грн – субвенція  соцекономрозвитку,  10,0 
тис. грн – сіль.бюджет;

Виготовлено  проект на капітальний ремонт – утеплення частини 
фасадів  Благодатненського НВК – 62,271 тис. грн – сіль.бюджет;

Поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Молодіжна – 64,551 
тис. грн – сільбюджет;

Поточний ремонт дитячого майданчика для занять на свіжому повітрі 
– 41,955 тис. грн - сільбюджет;

Поточний ремонт  Благодатненського НВК – 199,9 тис. грн – 
сільбюджет; 

Капітальний ремонт утеплення частини фасадів Благодатненського 
НВК – 1 430,639 тис. грн – інфраструктурна субвенція;

Виготовлено проект на утеплення другого корпусу  Благодатненського
НВК – 35,0 тис. грн – сільбюджет; 

Придбали  транспорт та спеціальне обладнання: 
2017 рік –   трактор для косіння трави -99,8 тис. грн; 
                   Легковий автомобіль для потреб сільської ради – 235,95 тис.  
                   грн – сіль. Бюджет;
2018 рік –   підйомник монтажний спеціалізований на базі трактора 
                   Беларус – 1 168,0 тис.ю грн – інфраструктурна субвенція;
                   Екскаватор- бульдозер на базі трактора Беларус – 895,0
                   тис.грн - інфраструктурна субвенція;
                   Косарка   -23,467 тис. грн – інфраструктурна субвенція, 10,533 
                   тис. грн  сіль.бюджет;
2019 рік

Тракторний самоскид (причеп) – 112,0 тис. грн - сільбюджет;
Вакуумна машина КО-503В – 950,0 тис. грн – інфраструктурна 

         субвенція
Трактор – 365,0 тис. грн – інфраструктурна субвенція;
Деревоподрібнююча машина – 167,0 тис. грн – інфраструктурна          
субвенція;

Грунтофреза                – 32,7 тис. грн – інфраструктурна субвенція;
Мотокоса                      – 10,499 тис. грн – сільбюджет;
Бетономішалка             – 6,8 тис. грн – сільбюджет;
Посудомийна машина  – 36,760 тис. грн - сільбюджет
Електрична мясорубка – 14,197 тис. грн  - сільбюджет
Електротехнічні матеріали для ремонту вуличного освітлення – 125,940 
тис.грн - сільбюджет
Станція каскад        – 11,0 тис. грн - сільбюджет
Електролічильники – 13,452 тис. грн - сільбюджет
Насосні агрегати     – 135,775 тис. грн – сільбюджет.




