Чугуїв презентував сім реалізованих проектів розвитку територіальних громад
Вівторок, 18 вересня 2018, 16:27

Голова Харківської обласної ради, президент Асоціації Сергій Чернов сьогодні з
робочою поїздкою відвідав Чугуївщину, де оглянув сім реалізованих міні-проектів
конкурсу «Разом в майбутнє».

Серед реалізованих проектів низка стосується оновлення закладів освіти.

У рамках одного з проектів було придбано та встановлено захисне огородження від
траси біля території Чугуївського дошкільного навчального закладу №1. Бюджет проекту
склав 300 тис грн., в тому числі: з обласного бюджету –150 тис грн; міського бюджету 135 тис грн; кошти конкурсанта - 15 тис грн.

Капітальний ремонт асфальтного покриття подвір'я та тротуарних доріжок зробили у
дитсадку № 4. Бюджет проекту склав 300 тис грн., спів фінансування з обласного
бюджету 150 тис грн.

Шкільна громадська організація «Батьківська турбота» у Чугуєві ініціювала втілення
міні-проекту «Я – європеєць», що передбачав ремонт лінгафонного кабінету Чугуївської
ЗОШ № 2. На реалізацію міні-проекту витратили 300 тис грн., з низ 150 тис грн – кошти з
обласного бюджету.

Міні-проект «Облаштування скеледрому Чугуївська вертикаль» - став найоригінальнішим.
Так, у рамках проекту, вартістю 300 тис грн, було встановлено сучасний скеледром в
Чугуївській ЗОШ №7.

1/2

Чугуїв презентував сім реалізованих проектів розвитку територіальних громад
Вівторок, 18 вересня 2018, 16:27

«Чугуєвський центр туризму та краєзнавства існує вже 23 роки, колектив тренерів
Центру став ініціаторами створення на базі Чугуєвської загальноосвітньої школи №7
скелелазної стінки у спортивному залі закладу, що надасть можливість отримати
туристичні навички у скелелазінні вихованцям Чугуєвського центру туризму та
краєзнавства й учням школи», - зазначили представники ініціативної групи проекту.

Ще три міні-проекти – переможці конкурсу «Разом в майбутнє» стосувалися розвитку
інфраструктури та вдосконалення надання соціальних послуг.

«Музейні історії, що надихають на спогади» - таку назву має реалізований міні-проект
Творчого об'єднання художників та майстрів Чугуєва з облаштування муралу на
житловому будинку. Мурал створено за мотивами відомої картини Іллі Рєпіна
«Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Міні-проект «Рух без меж» передбачав проведення благоустрою та створення на
території прилеглій до Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та людей з
інвалідністю "ШАНС" зони вуличного реабілітаційного простору. Бюджет проекту склав
295 тис грн, з них спів фінансування обласного бюджету – 147 тис грн.

Створення єдиного міського диспетчерського пункту стало можливим завдяки реалізації
міні-проекта «Єдиний міський диспетчерський пункт – запорука створення міста з
комфортними умовами проживання». Це дозволило об'єднати інформацію і скласти
загальне враження про роботу комунальних підприємств, виявити порушення в роботі та
своєчасно реагувати на аварійні ситуації.

В ході реалізації проекту було проведено капітальний ремонт приміщення, облаштовано
робочі місця працівників, придбано сучасну комп'ютерну, орг. Техніку та програмне
забезпечення. Бюджет проекту – 299 тис грн., в тому числі кошти з обласного бюджету –
149 500 тис грн.
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