
3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.  

         

 Для реалізації проекту планується проведення таких заходів: 

1. Створення робочої групи у складі керівника проекту, виконавця, 

координатора проекту, відповідального за технічне забезпечення, 

відповідального за інформаційний супровід. 

2. Затвердження проекту на засіданні сесії Хильківської сільської ради. 

3. Розробка проектно-технічної документації та проведення експертизи. 

4. Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання 

будівельних робіт: підготовчі роботи, виготовлення проектів, які будуть 

проводитись підрядними організаціями;  

закупівля будівельних та технічних матеріалів, необхідних для реалізації 

технічних завдань проекту.  

5. Розчищення водойми від болотно-трав’яної рослиності. 

6. Поглиблення до позначки 113.58 м. 

7. Підсипка укосів, їх вирівнювання. 

8. Планування прилеглої території . 

9. Запуск малька риби. 

10. Посів багаторічних трав, декоративних дерев. 

11. Облаштування зон відпочинку. 

12.  Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ. 

13. Проведення громадського моніторингу. 

 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

Захід 

Джерела фінансування 

тис. грн. 

  Обласний 

бюджет 

Бюджет 

учасника (ів) 

конкурсу 

Організації-

партнери 

I етап - - - - 

 

Місяць 1 

 

- - - - 

 

 

Місяць 2 

- - - - 
 

 

Місяць 3 

- - - - 
 

 

 

 

II етап  33,00 4,00 5,00 



Місяць 4 Створення робочої 

групи у складі керівника 

проекту, виконавця, 

координатора проекту, 

відповідального за 

технічне забезпечення, 

відповідального за 

інформаційний супровід. 

0 0 0 

Розробка проектно-

технічної документації 

та проведення 

експертизи. 

0 0 5,00 

Місяць 5 Затвердження проекту 

на засіданні сесії 

Хильківської сільської 

ради. 

 

0 

 

0 
 

0 

Укладання договорів з 

підрядними 

організаціями на 

виконання будівельних 

робіт: підготовчі роботи, 

виготовлення проектів, 

які будуть проводитись 

підрядними 

організаціями;  

закупівля будівельних та 

технічних матеріалів, 

необхідних для 

реалізації технічних 

завдань проекту 

 

0 

 

4,00 

 

0 

Місяць 6 Розчищення водойми від 

болотно-травяної 

рослиності. 

33,00 0 0 

III етап  109,5 135,5 10,00 

Місяць 7 Поглиблення до 

позначки 113.58 м 

80,00 80,00 0 

Місяць 8 Підсипка укосів, їх 

вирівнювання 

0 5,00 0 

Планування прилеглої 

території 
1,00 6,00 0 



Запуск малька риби 
0 5,00 0 

Облаштування зон 

відпочинку 
28,5 39,5 0 

Місяць 9 Посів багаторічних трав, 

декоративних дерев 

 

0 

 

0 

 

 
10,00 

IV етап - - - - 

Місяць 10 Проведення 

громадського 

моніторингу 

результатів реалізації 

проекту, Інформування 

населення про 

проведення ремонтних 

робіт, в тому числі в 

ЗМІ 

проведення 

громадського 

моніторингу 

результатів реалізації 

проекту 

 

- 

 

- 
 

- 

Місяць 11 - - - - 

Місяць 12 - - - - 

 


