
 

Аплікаційна форма 

 

Проект (назва):  «Будівництво зупинок громадського транспорту міського типу 

в     с. Агрономічне». 

 

Територіальна громада: Агрономічна сільська рада. 

 

Керівник проекту: Бабій Галина Василівна. 

 

Місце роботи, посада керівника проекту: головний бухгалтер Агрономічної сільської 

ради. 

 

Контактний телефон керівника проекту, факс, E-mail: (0432) 58-42-13, 

galiababiy@ukr.net 

 

 

 

Село Агрономічне знаходиться за 8 кілометрів від обласного центру міста 

Вінниці. Всього в Агрономічному налічується близько 1300 дворів. Населення 

громади складає 4,5 тис. мешканців. Це є одна із найбільших територіальних громад 

Вінницького району Вінниччини. 

Починаючи з 90-х років на території села швидкими темпами почав 

розвиватися бізнес. Найбільшими підприємницькими структурами у селі є: приватне 

підприємство ТОВ «ЖЕК «Агрономічне» по наданню комунальних послуг, приватне 

підприємство «АМАКО» та ТОВ «ПзІІ «Габасит Україна». 

У селі діє кілька навчальних закладів: ЗОШ І–IІІ ступенів, в якій навчається 

670  дітей, дошкільний навчальний заклад «Сонечко», який відвідує 150 малюків, на 

часі проводиться реконструкція нового корпусу, що дасть змогу збільшити кількості 

дітей для відвідування, оскільки в селі створюються нові сім’ї,  будуються 

багатоквартирні будинки для молодих сімей, тому кількість населення стрімко 

зростає. 

На даний час мешканців села обслуговує маршрутне таксі №10-А та частково 

по об’їзному шосе маршрутне таксі №18-А, яке забезпечує доставку пасажирів як до 

м. Вінниці, так і по селу Агрономічне. Слід додати, що на зупинках громадського 

транспорту відсутні навіси для пасажирів, що в свою чергу сприяє підвищенню рівня 

захворюваності жителів села від впливу несприятливих природніх умов.    

Відсутність заїзних кишень для маршрутного транспорту є причиною не лише 

створення корків та підвищеної загазованості в селі, але й скоєння ДТП. Так, за 

останній рік в селі було зафіксовано близько 30 випадків мілких ДТП за участю дітей 

та громадян. Зокрема це стосується діючих зупинок по центральній вулиці Мічуріна, 

що є головною артерією села Агрономічне, де зосередженні ряд суб’єктів 

господарювання, ряд багатоповерхових багатоквартирних будинків та всі об’єкти 

Проблема на вирішення якої 

спрямований проект: 

 

 



сфери надання адміністративних та побутових послуг (школа, садочок, будинок 

культури, ФАП, сільська рада, магазини і т.д.). Згідно із загальним визначенням, 

зупинки – це комплекс елементів облаштування, призначений для організації 

очікування, висадки і посадки  пасажирів маршрутних транспортних засобів.  Для 

цього необхідно впорядковувати існуючі квартали житлової забудови та забезпечити 

їх відповідним благоустрій.   

 

Мета проекту: 

підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів - жителів села Агрономічне 

шляхом облаштування зупинок громадського транспорту. 

 

Фото 1 до реалізації проекту: 
 

 
 

 



 



 
 

 

 

 

  

1. Створення робочої групи з числа представників учасника конкурсу та партнерів. 

2. Проведення презентації проекту для  представників громади, учнів та 

батьківського комітету.  

3. Розробка та виготовлення проектної документації. 

4. Проведення аналізу ринку, укладення договору із вибраною організацією-

підрядником.  

5. Придбання та монтаж  зупинок громадського транспорту. 

6. Проведення упорядкування прилеглої території. 

7. Придбання та встановлення інформаційної таблиці про проект згідно зразка.  

8. Висвітлення інформації про результати проекту у місцевих ЗМІ. 

9. Проведення моніторингу виконання проекту. 

10. Формування поточної та фінальної звітності проекту. 
 

 

 

 

 

 

Перелік заходів проекту: 

Бюджет проекту, всього  761,293 тис. грн. 

в т.ч. 

Фонд Програми   112,447 тис. грн. 

Заявник    33,780 тис. грн.  

Партнери  40,751 тис. грн. 



 

Фото 2 процес реалізації: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані результати: результатами реалізації проекту стали встановлені зупинки  

громадського транспорту міського типу у с. Агрономічне. Завдяки цьому створено 

забезпечення дотримання вимог правил благоустрою; створено організаційні, 

матеріально-економічні засади щодо забезпечення дотримання законодавства про 

дорожній рух й автомобільні дороги в місцях розташування зупинок громадського 

транспорту; забезпечено підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів, що 

користуються зупинками громадського транспорту (орієнтовно 7,0 тис. осіб); 

забезпечено відповідні санітарні норми; підвищено рівень безпеки життєдіяльності 

населення села; збережено матеріально-технічний стан села в належних умовах; 

набуто досвід у реалізації проектної діяльності; набуто досвід співпраці громадськості 

задля вирішення спільних проблем; підвищено активність грантової діяльності 

громади; підвищено авторитет та прихильність мешканців до місцевої влади. 

Проект носить соціальний характер. В результаті висвітлення в засобах масової 

інформації процесу реалізації проекту очікується підвищення активності ініціативних 

груп сільських громад, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та 

інших соціально-активних об’єднань. 



Фото 3 досягнутий результат: 
 

 

 

 
 



 

 
 

Фінальний звіт 
 

        Проект «Будівництво зупинок громадського транспорту міського типу в с. 

Агрономічне». 

 

Керівник проекту: Бабій Галина Василівна.  

 

Проблема, на реалізацією якої спрямований проект:  

 

Мета проекту: підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів - жителів села 

Агрономічне шляхом облаштування зупинок громадського транспорту. 

 

Проведено наступні заходи в ході реалізації проекту: 

- створення робочої групи з числа представників учасника конкурсу та 

партнерів. 

- проведення презентації проекту для  представників громади, учнів та 

батьківського комітету.  



- розробка та виготовлення проектної документації. 

- проведення аналізу ринку, укладення договору із вибраною організацією-

підрядником.  

- придбання та монтаж  зупинок громадського транспорту. 

- проведення упорядкування прилеглої території. 

- придбання та встановлення інформаційної таблиці про проект згідно зразка.  

- висвітлення інформації про результати проекту у місцевих ЗМІ. 

- проведення моніторингу виконання проекту. 

- формування поточної та фінальної звітності проекту. 

 

Вартість проекту  761,293 грн., в тому числі: 

З фонду конкурсу – 112,447 грн. 

З місцевого бюджету –  33,780  грн. 

З бюджету партнерів –  40,751 грн.  

 

Всі кошти, заплановані на реалізацію проекту, використані за 

призначенням. 

 

Звіти про реалізацію проекту надавались виконавчому адміністратору 

своєчасно, також надана аплікаційна форма про реалізований проект. 

 

Виконавчим адміністратором перевірено стан реалізації проекту. 

 

На початку впровадження даного проекту, з метою оприлюднення 

інформації щодо старту, ходу і результатів реалізації проекту було проведено 

наступні заходи:  

- підготовка та проведення презентації проекту для жителів територіальної 

громади с. Агрономічне; 

- публікація про перебіг реалізації проекту в соцмережах; 

- обговорення результатів проекту на сході мешканців села. 

 

 

Керівник організації      О.М. Шулікін 

 

Керівник проекту                Г.В. Бабій 

 

М.П. 


