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Районна Програма 
«Співфінансування інвестиційного проекту «Будівництво 
Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 11 класів в с. Григорівка, 
Бахмацького району, Чернігівської області (коригування) з 
виділенням черговості: І черга -  Будівництво І-ІУ начальних 
класів та зовнішніх інженерних мереж; II черга -  Будівництво V- 
XI навчальних класів, приміщення їдальні та головного входу; 
III черга -  Будівництво спортзалу та 2-го поверху школи», що 
реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку» у 2021 році

Ніжин 
2021 рік



ЗМІСТ

Назва розділу Стор.

1. Паспорт районної Програми «Співфінансування інвестиційного проекту 
«Будівництво Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 11 класів в с. Григорівка, 
Бахмацького району, Чернігівської області (коригування) з виділенням 
черговості: І черга -  Будівництво І-ІУ начальних класів та зовнішніх 
інженерних мереж; II черга -  Будівництво У-ХІ навчальних класів, приміщення 
їдальні та головного входу; III черга -  Будівництво спортзалу та 2-го поверху
школи», що реалізується за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2021 році. З
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 4
3. Мета Програми. 4
4. Основні завдання і заходи Програми. 4
5. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки виконання Програми. 4
6. Очікувані результати виконання Програми. 4
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 5



1. ПАСПОРТ
районної Програми «Співфінансування інвестиційного проекту «Будівництво 
Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 11 класів в с. Григорівка , Бахмацького району, 
Чернігівської області (коригування) з виділенням черговості: І черга -  
Будівництво І-ІУ начальних класів та зовнішніх інженерних мереж; II черга -  
Будівництво У-ХІ навчальних класів, приміщення їдальні та головного входу; 
III черга -  Будівництво спортзалу та 2-го поверху школи», що реалізується за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» у 2021 році

1. Ініціатор розроблення Програми

2. Розробник Програми

3. Відповідальний виконавець 
Програми
4. Учасники Програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація

Ніжинська районна державна 
адміністрація

Ніжинська районна державна 
адміністрація
Ніжинська районна державна 
адміністрація

5. Термін реалізації Програми 2021 рік
6. Перелік бюджетів, що беруть районний бюджет 
участь у виконанні Програми
7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми: 2 965 117,00 грн



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Розроблення районної Програми «Співфінансування інвестиційного проекту, 
що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 
у 2021 році зумовлено необхідністю забезпечити завершення проекту 2020 
року: Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 11 класів у селі 
Григорівка Бахмацького району -  продовження будівництва.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є забезпечення спів фінансування інвестиційного 
проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку у 2021 році для створення належних умов для навчання та виховання 
учнів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Григорівка Бахмацького 
району.

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

1. Продовження будівництва Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів на 11 класів у селі Григорівка Бахмацького району.

2. Створення належних умов для навчання та виховання учнів 
Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

3. Проведення будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної 
документації.

4. Інформування громадськості про хід реалізації проекту.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ, СТРОКИ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Ніжинського 
районного бюджету (враховані перехідні залишки із Бахмацького районного 
бюджету, що склалися станом на 01.01.2021 року) (додаток 1)

Строк виконання зазначеної Програми розрахований на 2021 рік. 
Програмою передбачено видатки в сумі 2 965 117,00 гривень.

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми забезпечить продовження будівництва Григорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 11 класів у селі Григорівка 
Бахмацького району.



7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Координацію дій щодо реалізації Програми здійснює Ніжинська районна 
державна адміністрація.

Керівник апарату __ / /  /
райдержадміністрації Тетяна ЛИПКО


