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ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ
за результатами виконання проекту
«Покращення умов виховання дітей в
с. Чмирівка та с. Бобрикове
Луганської області»
проект № 42499

ГО "Агентство стійкого розвитку :
Луганського регіону"

м. Луганськ
вул., Братів Палкіних 45а
оф., 24, тел. 0642581998

Керівник організації

Дороженко Ганна Валеріївна

Керівник проекту

Дороженко Ганна Валеріївна

Бухгалтер проекту

Масенко Галина Миколаївна

1. Які ще організації брали участь у реалізації проекту.
№
п/п
1.

Бобриківська сільська рада

2.

Бобриківська сільська ГО "Вектор"

3.

ДНЗ "Сонечко" Бобриківської сільської
ради
Чмирівська сільська рада

4.
5.
6.

Назва організації

Чмирівська сільська ГО "Чмирівський
світанок"
ДНЗ "Топольок" Чмирівської сільської
ради

Контактна особа
Чуприна Наталія
Василівна
Живаго Світлана
Іванівна
Скапенко Любов
Володимиріва
Войтенко Сергій
Онисимович
Протопопова Олена
Анатоліївна
Жутба Валентина
Тихонівна

Контактна
інформація
0643192496
0660657351
0952261431

0993368785
0646124936
0666545470

0660712698

2. Від кого ще і якого обсягу фінансову підтримку отримав цей проект.
Бобриківська сільська рада

- 14334 грн. (Придбання пастельної білизни та м'якого
інвентарю )
Додаток №1 Лист підтвердження
від сільської ради

Чмирівська сільська рада

- 7285 грн. (Придбання електропечі та холодильників )
Додаток №2 Лист підтвердження від
сільської ради

3. На розв`язання якої конкретної проблеми спрямовано проект та цільові групи проекту.
Проект був спрямований на покращення санітарних умов та матеріально-технічного оснащення
дитячого садку с.Чмирівка. Старобільського р-ну Луганській області шляхом організації ремонту та
обладнання харчоблоку й сантехнічної мережі, а також на покращення санітарних умов та
матеріально-технічного оснащення дитячого садку с.Бобрікове Антрацитівського р-ну Луганській
області шляхом заміни вікон та дверей на металопластикові та придбання пастельної білизни та
меблів для кімнат відпочинку дітей.
Цільова група проекту це мешканці сіл Бобрикове та Чмирівка. На даний час дитячий садок в с.
Бобрикове відвідує двадцять вісім дітей віком від двох до шести років і планується підвозити дітей з
сіл Клунікове, Новокраснівка, Єгорівка, Вишневе ще двадцять двоє дітлахів. Дитячий садок
розрахований на п’ятдесят місць – має дві дошкільні групи. Всього населення села Бобрикове
складає 978 мешканців. В с. Чмирівка ДНЗ "Топольок" зараз відвідує 80 дітей.
4. Контекст проекту (що було зроблено раніше і що буде зроблено, що роблять інші,
зокрема, держава).
В дитсадках с.Чмирівка та с.Бобрикове вже були започатковані роботи по ремонту приміщення
дитячих садків, але криза не дозволила завершити ці процеси, оскільки фінансування на цих
закладів, власниками яких є сільради, здійснювалось переважно за рахунок бюджетних коштів. Не
було можливості завершити ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів для забезпечення
належного санітарного стану дитсадків, тому було вирішено розробити цей проект та подати його до
спів фінансування МФВ.
Щодо дитсадка с.Чмирівка, за допомогою ГО «Чмирівський світанок» на запропонований проект
планується зібрати спфівфінансування з громади у вигляді безповоротної фінансової допомоги з
членів громади 7 тис. грн. Ця сільська організація громади вже має досвід роботи в напрямку

вирішення соціальних проблем громади тому, що в 2009 році на енергозберігаючі заходи цього ж
дитсадка шляхом реалізації двох проектів в рамках співпраці з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» було витрачено всього 296,691 тис. грн., з яких 128,363 тис. грн.
- кошти ПРООН, 140,000 тис. грн. - бюджетні кошти, 14,801 тис. грн. – кошти громади, 13,527 тис.
грн. – кошти приватних донорів.
Додаток №3. Досвід самоорганізації громади с.Чмирівка Старобільського району Лугнаської
області.
Щодо дитсадка с.Бобрикове, то в 2009 році за кошти сільської ради, які становили 46 тис.
грн., було замінено п'ятнадцять вікон та троє дверей на металопластикові. Але із-за відсутності
коштів залишилося не заміненими 12 вікон та 2 дверей – цей процес планується завершити за
рахунок запропонованого проекту щоб повністю значно покращити температурний режим в
приміщенні, а також покращити санітарно-побутові умови перебування дітей в садку. А саме
головне, зменшити рівень захворювання дітей. На заплановані заходи по придбанню меблів та
постелі в рамках цього проекту всього планується доспів фінансування у розмірі 7 тис. грн.., з них 3
тис. грн. – за рахунок Бобриківської сільради та 4 тис. грн.. – планується до збирати у вигляді
безповоротної фінансової допомоги від членів громади через місцеву сільську організацію ГО
Вектор», яка вже має досвід роботи по спфівфінансуванню інфраструктурних проектів (у 2009 році
ГО Вектор» приймала участь в Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
та за її допомогою було реалізовано 2 проекти по модернізації вуличного освітлення в с.Бобрикове,
с.Клунікове та с.Новокраснівка на загальну суму 379,768 тис. грн., з яких 157,873 тис. грн. - кошти
ПРООН, 176,640 тис. грн. - бюджетні кошти, 19,600 тис. грн. – кошти громади, 25,654 тис. грн. –
кошти приватних донорів).
Додаток №4. Досвід самоорганізації громади с.Бобрикове Антрацитівського району Луганської
області.
Нажаль всі проблеми одночасно вирішити не можливо, наприклад в ДНЗ "Сонечко" с.
Бобрикове не вирішена проблема каналізації, сточна яма знаходить посеред ігрового майданчика.
Сільські ради та громадські організації намагаються об'єднати зусилля для вирішення проблем своєї
громади тому і в подальшому планується шукати можливості для підтримання соціальних об'єктів в
селі.
5. Стан реалізації проекту (короткий перелік заходів, що було здійснено впродовж терміну
реалізації проекту, у хронологічному порядку).
20.09.2010 р. – обстеження об’єктів в с. Бобриково, Антрацитівського району та с. Чмирівка,
Старобільського району, зустрічі с завідуючими ДНЗ та представниками сільрад.
24.09.2010 р. – проведення презентації начало реалізації проекту «Покращення умов виховання
дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» на Форумі місцевого розвитку в
Старобільському районі.
Додаток № 5. Фото проведення презентації проекту на ФМР в Старобільському районі.
Додаток № 6. Список учасників ФМР Старобілського району
28.09.2010 р. – проведення презентації начало реалізації проекту «Покращення умов виховання
дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» на Форумі місцевого розвитку в
Антрацитівському районі.
Додаток № 7. Фото проведення презентації проекту на ФМР в Антрацитівському районі.
Додаток № 8. Список учасників ФМР Антрацитівського району.
30.09.2010 р. – проведення зустрічі з функціональною групою по виконанню проекту «Покращення
умов виховання дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» в с. Бобрикове,
Антрацитівського району.

01.10.2010 р. – проведення зустрічі з функціональною групою по виконанню проекту «Покращення
умов виховання дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» в с. Чмирівка,
Старобільського району.
08.10.2010 р. – проведення Конкурсу/тендеру на визначення підрядної організації по виконанню
робіт в ДНЗ "Топольок" с. Чмирівка, Старобільського району.
Додаток № 9. Фото проведення Конкурсу/тендеру в офісі АСР для обрання підрядників на
виконання робіт в дитсадках с.Чмирівка та с.Бобрикове.
Додаток № 10. Копії оголошень про проведення Конкурсів тендерів.
08.10.2010 р. – проведення Конкурсу/тендеру на визначення підрядної організації для заміни вікон
та дверей у ДНЗ "Сонечко" с. Бобривове, Антрацитівського району.
Додаток № 11. Наказ №2 голови ради ГО АСР про затвердження Положення про проведення
Конкурсу\тендеру, призначення складу Конкурсної комісії.
Додаток № 12. Оголошення про проведення Конкурсу/тендеру на виконання ремонтних робіт в ДНЗ
с. Бобрикове.
Додаток № 13. Оголошення про проведення Конкурсу/тендеру на виконання ремонтних робіт в ДНЗ
с. Чмирівка.
Додаток №14. Наказ№3 голови ради ГО АСР про затвердження результатів Конкурсу\тендеру.
Додаток №15. Стаття на сайті АСР про оголошення результатів Конкурсу/тендеру на виконання
ремонтних робіт у дитячих садках сіл Бобриково та Чмирівка.
11.10.2010 р. – укладання договору з підрядною організацією переможцем Конкурсу/тендеру ТОВ
"Востокстойінвест -2006" на виконання робіт в ДНЗ "Топольок" с. Чмирівка, Старобільського район.
11.10.2010 р. – укладання договору з підрядною організацією переможцем Конкурсу/тендеру ТОВ
"КАСКАД-СД" на виконання робіт в ДНЗ "Сонечко" с. Бобривове, Антрацитівського району.
04.11.2010 р. – проведення презентації результатів проекту «Покращення умов виховання дітей в
с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області»в с. Бобрикове, Антрацитівського району.
Додаток № 16. Прес-анонс щодо проведення презентаційного заходу по проекту в с.Бобрикове.
Додаток № 17. Історія успіху громади с.Бобрикове по результатам реалізації проекту.
10.11.2010 р. – проведення презентації результатів проекту «Покращення умов виховання дітей в
с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» в с. Чмирівка, Старобільського району.
Додаток № 18. Прес-анонс щодо проведення презентаційного заходу по проекту в с.Чмирівка
Додаток № 19. Історія успіху громади с.Чмирівка по результатам реалізації проекту.
07.10-16.11.2010 р. – прийняття виконаних робіт підрядними організаціями та передача на баланс
власнику новоствореної вартості об'єкту.
Додаток № 20. Наказ №4 голови ради ГО АСР про призначення складу та дати приймальної Комісії
по завершенню ремонтних робіт в дитсадках с.Бобрикове та с.Чмирівка.
Додаток № 21. Рішення Бобриківської сільської ради про готовність прийняти на баланс
новостворену вартість об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку.
Додаток № 22. Рішення Чмирівської сільської ради про готовність прийняти на баланс
новостворену вартість об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку
Додаток № 23. Акт приймальної комісії про прийняття завершених ремонтно-будівельних робіт по
об’єкту ДНЗ «Сонечко», с. Бобриково.
Додаток № 24. Акт передачі виконавчої документації власнику об’єкту - сільраді с. Бориково.
Додаток № 25. Акт приймальної комісії про прийняття завершених ремонтно-будівельних робіт по
об’єкту ДНЗ «Сонечко», с. Чмирівка.
Додаток № 26. Акт передачі виконавчої документації власнику об’єкту - сільраді с. Чмирівка.
Додаток № 27. Рішення Бобриківської сільської ради про прийняття на баланс новоствореної
вартості об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку.

Додаток № 28. Рішення Чмирівської сільської ради що виникла в результаті виконання робіт в
дитсадку.
6. Оцінка короткострокових та довгострокових результатів проекту:
Якісні індикатори (ефективність)
Чи досягнуто поставлену мету (яку, коротко опишіть)
Метою даного проекту було:
Покращення санітарних умов та матеріально-технічного оснащення дитячого садку
с.Чмирівка. Старобільського р-ну Луганській області шляхом організації ремонту та
обладнання харчоблоку й сантехнічної мережі.
Покращення санітарних умов та матеріально-технічного оснащення дитячого садку
с.Бобрікове Антрацитівського р-ну Луганській області шляхом заміни вікон та дверей на
металопластикові та придбання пастельної білизни та меблів для кімнат відпочинку дітей.
Мета проекту була досягнута тому що в результаті виконаних ремонтних робіт в с.
Бобриково дітям ДНЗ «Сонечко» буде тепліше і затишніше з енергозберігаючими вікнами
та новими меблями і інвентарем. В ДНЗ «Топольок» с. Чмирівка в результаті реконструкції
харчоблоку було замінено водогін та змонтована витяжна система, якої раніше взагалі не
було (харчоблок розташований поруч з дитячими кімнатами раніше весь сморід
розповсюджувався по кімнатам).
Батьки залишаючи дітей в садочках впевнені що дитина знаходиться у комфортних
умовах!
Чи планується продовження діяльності/участі
Сільські громадські організації в партнерстві з сільськими радами та районними
управліннями освіти далі планують вести роботу по заміні каналізаційної системи, в
більшості сіл
взагалі відсутня центральна каналізаційна система, тому питання
вирішується облаштуванням сточних ям, що стає екологічною загрозою навколишньому
середовищу(в с. Бобриково наприклад така яма взагалі розташована посеред дитячого
майданчика). Тому у громадських організацій вже є складені кошториси на встановлення
екологічної каналізації замкнутого циклу в ДНЗ.
Авторська оцінка короткострокової та довгострокової ефективності.
Взагалі оцінку можна поставити «добре», так як ніяких непорозумінь зі всіма учасниками
проекту й влади й громади й підрядниками виявлено не було. Всі прагнули як можна за
короткий час досягти результатів, а саме:
o короткотермінових – це привести в належний чин санітарні умови виховання дітей
в двох дитсадках, та ця мета була досягнута цілком;
o довготермінових – за допомогою покращення санітарних умов створити умови для
розширення груп дітей дошкільного віку. Ця мета в дитсадку с.Чмирівка досягнута
так як після оформлення відповідних документів садочок зможуть відвідувати діти
які поки є на черзі в садочок . А в дитсадку с.Бобрикове, де на черзі стоїть 20 дітей з
сусідніх шкіл необхідно вирішити проблему з каналізацією та з доставкою цих дітей
до садка, чим й буде займатись громада протягом це деякого часу.
Оцінка заходів експертами, включаючи іноземних (якщо такі були).
Під час реалізації проекту для недопущення непорозумінь в оформленні документів при
проведення ремонтних робіт, було залучено до консультацій щодо проведення та
оформлення конкурсів/тендерів експерта Обласного Ресурсного Центру Розвитку Громад
Проекту ЄС\ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - Ганну Борову. Цей
експерт досвідчений та вже протягом 2,5 років впроваджує європейські методики та
навчає громадські організації правильно та прозоро співпрацювати з органами влади,
проводити Конкурси/тендери на закупівлі робіт та послуг, здійснювати нагляд за
проведенням ремонтних робіт на об’єктах та при всьому цьому грамотно та якісно
оформлювати документи по цим діям. Тому експерти АСР отримали під час виконання
проекту та розширили власний досвід з питань організації та контролю за процесами

ремонтів об’єктів. Експерт Проекту ЄС/ПРООН відмітив що цей проект заслуговує на
оцінку «відмінно».
Відгуки засобів масової інформації
Звичайно що таке благе діло як покращення умов виховання дітей у сільських садочка не
могло залишитись без уваги ЗМІ, інформація про реалізацію проекту «Покращення умов
виховання дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» потрапила на Донецькі,
Львівські та ін. інформаційні портали.
Додаток №29(інформація про проект розміщена на сайтах)
Проблеми, з якими зіткнулися під час реалізації проекту (що не вдалося здійснити, причини
цього)
Взагалі під час реалізації проекту не виникло проблем які б були перепонами для виконання
проекту, навпаки всі були готові співпрацювати за ради такою справи. Але на жаль єдиним
негативним фактором у цьому питанні залишається жалюгідне становища об'єктів
соціальною інфраструктури сільських громад. ГО АСР в ході виконання проекту провело
невеличке дослідження стану соціальних об'єктів розташованих на сільських територіях
області, на жаль таким об'єктам приділяється дуже мало уваги з боку проектів МТД,
Єдиними хто звернув на це увагу це є Антикризова гуманітарна програма МФ
"Відродження" та проект ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду", який
нажаль завершив етап фінансування у цьому році.
Яким чином результати реалізації проекту можуть бути поширені та застосовані на практиці
у майбутньому
Результати реалізації проекту як успішний досвід розвитку сільських громад буде
презентовано на Форумах місцевого розвитку у дев'яти районах Луганської області, які
діють на підставі розпоряджень після співпраці з проектом ПРООН "Місцевий розвиток
орієнтований на громаду", у склад яких взагалі входять 44сільські території. Також
підсумкові інформаційні матеріали проекту будуть розміщений на сайті ГО АСР.
Кількісні індикатори
Кількість учасників проекту/залучених осіб
Учасниками проекту є діти які відвідують дитячі садочки та їх сім’ї.
Загальна кількість дітей на даний момент у ДНЗ «Топольок» с. Чмирівка – 80 осіб, але є
черга на відвідування дитсадка ще з 15 дітей, всі роботи завершені тому зараз є
можливість розширити групи, що і планується зробити після нового року, у зв’язку з тим
що це потребує оформлення додаткових документів та дозволів.
Кількість дітей у ДНЗ «Сонечко» с. Бобрикове складає двадцять вісім осіб. Але є потреба
розширити групи та підвозити ще двадцять двоє дітлахів з сіл Клунікове, Новокраснівка,
Єгорівка, Вишневе. Після того як в садочку тепло завдяки новім енергозберігаючим вікнам
батьки з задоволенням віддадуть дітей в садочок, також після оформлення всіх необхідних
документів.
Тому в загалі учасниками проекту є більш ніж 130 сімей у селах Бобрикове та Чмирівка.
Кількість залучених сторонніх коштів (вкажіть, будь ласка, обсяг та джерела фінансування)
Бобриківська сільська рада
- 14334 грн. (Придбання пастельної білизни та м'якого
інвентарю )
Додаток №1 Лист підтвердження
від сільської ради
Чмирівська сільська рада

- 7285 грн. (Придбання електропечі та холодильників )
Додаток №2 Лист підтвердження від
сільської ради
Кількість зацікавленої аудиторії на публічних акціях, якщо такі відбувалися (склад публіки:
вік, соціальне становище, освіта, тощо)
Під час реалізації проекту проведено дві презентації про початок реалізації проекту
«Покращення умов виховання дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове Луганської області» (1 у с.

Бориково, Антрацитівського району та 1 у с. Чмирівка, Старобільського району)загальна
кількість – 20 осіб, це активісти громади, представники сільрад та співробітники ДНЗ.
За підсумками реалізації проекту було також проведено2 презентації результатів
виконання проекту «Покращення умов виховання дітей в с.Чмирівка та с. Бобрикове
Луганської області» (1 у с. Бориково, Антрацитівського району та 1 у с. Чмирівка,
Старобільського району)загальна кількість – більш ніж 66 осіб, це батьки дітей, активісти
громади, представники сільрад та Райдержадміністрацій, Луганської обласної державної
адміністрації та співробітники ДНЗ, сільських шкіл.
Також інформація про реалізацію проекту поширювалась на Форумах місцевого розвитку
в Антрацитівському, Старобільському, Кремінському, Станично-Луганському,
Біловодському, Попаснянському та Білокуракінському районах (на кожному ФМР присутні
більш ніж 20 осіб це сільські голови, голови та активісти громадських організацій,
представники райдержадміністрацій)
Взагалі публічні заходи відвідали більш ніж 260 осіб.
Географія проекту: регіони, країни, на які поширювалась дія проекту.
Проект виконувався на території двох районів Луганської області – Антрацитівського та
Старобільського. Інформація про реалізацію проекту поширювалась на сайтах
Антрацитівської та Старобільської РДА і на Форумах місцевого розвитку не тільки в цих
двох територіях, а також в Кремінському, Станично-Луганському, Біловодському,
Попаснянському та Білокуракінському районах, як успішний приклад розвитку громад в
сільській місцевості.
Інформація по ходу реалізації проекту також постійно розміщувалась на сайті ГО
"Агентство стійкого розвитку Луганського регіону".
7. Опишіть яким чином реалізація проекту сприяла зростанню іміджу Вашої організації,
створенню мережі чи осередків всередині неї, підсиленню можливостей обміну,
комунікації та співробітництву з іншими національними та міжнародними
організаціями (будь ласка, прокоментуйте це спираючись на мету Вашого проекту).
Реалізація цього проекту посприяла розвитку нашої організації, тому що по-перше це був
досвід реалізації проекту пов'язаного з проведенням ремонтних робіт, до цього ГО "Агентство
стійкого розвитку Луганського регіону" такого досвіду не мало і ми вивчали досвід проведення
тендерів та процес контролю за ремонтними роботами, використання у проектній діяльності
будівельно –кошторисної документації у співробітників Обласного Ресурсного Центру Розвитку
Громад Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду". По-друге цей
проект сприяв розвитку співпраці ГО АСР з сільськими громадами, а також сільські громадські
організації в співпраці з ГО АСР отримали досвід реалізації проектів.
Також треба зазначити що тепер громади с. Бобрикове та с. Чмирівка є офіційними
партнерами ГО "Агентства стійкого розвитку Луганського регіону".
8. Перелік додаткових матеріалів:
1. Додаток №1 Лист підтвердження від сільської ради
2. Додаток №2 Лист підтвердження від сільської ради
3. Додаток №3. Досвід самоорганізації громади с.Чмирівка Старобільського району
Луганської області.
4. Додаток №4. Досвід самоорганізації громади с.Бобрикове Антрацитівського району
Луганської області.
5. Додаток №5. Фото проведення презентації проекту на ФМР в Старобільському районі.
6. Додаток №6. Список учасників ФМР Старобілського району
7. Додаток №7. Фото проведення презентації проекту на ФМР в Антрацитівському районі.
8. Додаток №8. Список учасників ФМР Антрацитівського району.
9. Додаток №9. Фото проведення Конкурсу/тендеру в офісі АСР для обрання підрядників на
виконання робіт в дитсадках с.Чмирівка та с.Бобрикове.

10. Додаток №10. Копії оголошень про проведення Конкурсів тендерів.
11. Додаток №11. Наказ №2 голови ради ГО АСР про затвердження Положення про
проведення Конкурсу\тендеру, призначення складу Конкурсної комісії.
12. Додаток №12. Оголошення про проведення Конкурсу/тендеру на виконання ремонтних
робіт в ДНЗ с. Бобрикове.
13. Додаток №13. Оголошення про проведення Конкурсу/тендеру на виконання ремонтних
робіт в ДНЗ с. Чмирівка.
14. Додаток №14. Наказ№3 голови ради ГО АСР
про затвердження результатів
Конкурсу\тендеру.
15. Додаток №15. Стаття на сайті АСР про оголошення результатів Конкурсу/тендеру на
виконання ремонтних робіт у дитячих садках сіл Бобриково та Чмирівка.
16. Додаток №16. Прес-анонс щодо проведення презентаційного заходу по проекту в
с.Бобрикове.
17. Додаток №17. Історія успіху громади с.Бобрикове по результатам реалізації проекту.
18. Додаток №18. Прес-анонс щодо проведення презентаційного заходу по проекту в
с.Чмирівка
19. Додаток №19. Історія успіху громади с.Чмирівка по результатам реалізації проекту.
20. Додаток №20. Наказ №4 голови ради ГО АСР про призначення складу та дати приймальної
Комісії по завершенню ремонтних робіт в дитсадках с.Бобрикове та с.Чмирівка.
21. Додаток №21. Рішення Бобриківської сільської ради про готовність прийняти на баланс
новостворену вартість об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку.
22. Додаток №22. Рішення Чмирівської сільської ради про готовність прийняти на баланс
новостворену вартість об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку
23. Додаток №23. Акт приймальної комісії про прийняття завершених ремонтно-будівельних
робіт по об’єкту ДНЗ «Сонечко», с. Бобриково.
24. Додаток №24. Акт передачі виконавчої документації власнику об’єкту - сільраді с.
Бориково.
25. Додаток №25. Акт приймальної комісії про прийняття завершених ремонтно-будівельних
робіт по об’єкту ДНЗ «Сонечко», с. Чмирівка.
26. Додаток №26. Акт передачі виконавчої документації власнику об’єкту - сільраді с.
Чмирівка.
27. Додаток №27. Рішення Бобриківської сільської ради про прийняття на баланс
новоствореної вартості об’єкту, що виникла в результаті виконання робіт в дитсадку.
28. Додаток №28. Рішення Чмирівської сільської ради що виникла в результаті виконання робіт
в дитсадку.
29. Додаток №29. Інформація про проект що була розміщена на сайтах.
30. Додаток №30. Диск з відео звітом по проекту.

