
ЗВІТ
ГОЛОВИ ГОРОДОЦЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ЗА 2022 РІК



✔39,7 тис 
мешканців

✔376 кв км 

✔39 населених 
пунктів

✔13 
старостинських
округів



Функціонування та 
адаптація до умов 
воєнного стану у

2022 році



Активна участь у підготовці та передачі 
автомобілів на фронт

Волонтерство та підтримка ЗСУ



Дотичність до забезпечення  ЗСУ  близько 

30 автомобілями

Волонтерство та підтримка ЗСУ



Активна участь у підготовці та 
передачі бронежилетів, тактичних 
засобів, акумуляторів, 
медикаментів, продуктів 
харчування

Волонтерство та підтримка ЗСУ



Волонтерство та підтримка ЗСУ

Передано

6 коптерів для 
П’ятого окремого 
штурмового полку

✓ 2 Autel
✓ 4 Mavic 3



Цивільний захист

10 палаток, 
1 т бензину 
(USAID 
“Hoverla”)
30 обігрівачів
(м.Ніско, 
Польща)

Для потреб 
громади 
надбали:



Цивільний захист
Для потреб 
громади надбали:

61 генератор,
з них 20 - за 
бюджетні кошти



Цивільний захист
Проведено підготовку та 
облаштовано
✓ 72 укриття
41 протирадіаційних
31 найпростіших 
✓ 26 пунктів обігріву

Укриття, ЗЗСО №3

Укриття, Мшанський НВК
Укриття, НВК №2 Пункт обігріву, центральна 

лікарня



Цивільний захист Придбано:

✓ 13 систем оповіщення
✓ 2 акумуляторні батареї
✓ 26 гучномовців 
✓ 90 фільтрів для захисту 

органів дихання
✓ 50 рацій
✓ Starlink



Цивільний захист

Сформовано запас паливно-мастильних 
матеріалів

Бензин 10 000 л 505,9 тис грн
Дизпаливо 6 500 л 292,93 тис грн

Сформовано продуктовий 
резерв громади 
424,087 тис грн



Виконання дохідної частини бюджету Городоцької 
міської громади

Обсяг власних доходів  бюджету загального фонду, 
тис грн 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

План

Факт

223 486 238 667 

Виконання бюджету -106,8 %



Освіта

На базі Городоцького НВК №2 I-III ступенів облаштовано пункт 
тестування для

631 учня

Складання національного мультипредметного тесту



Освіта

Відкриття спортивного залу у Городоцькому ОЗЗСО №5 (лютий 2022 року)

1 442,0 тис грн

Матеріально – технічна база



Освіта

466,7 тис грн

Матеріально – технічна база

Комплектування навчальних кабінетів «Захист України» 
(обласна програма)



Освіта

Придбано автобус ATAMAN вартістю 2 млн 399 тис грн
Автобус «Школярик» передано для Збройних Сил України

Матеріально – технічна база



Освіта
Українське товариство у Майнці
ГО «Українська спілка активістів Майдану «Нескорені»

60 ноутбуків 11 генераторів

Співпраця з благодійниками 



Освіта
Співпраця з благодійниками 

Фундація «Q» 
Товариство польської культури ім. Владислава Ягелли
(Мар’яна Коць) 

Для потреб Городоцького ЗЗСО №4 I-III ст. ім. Т.Кулєби та А.Одухи, дітям – учням 
захисників та з багатодітних сімей передано

195 ноутбуків



Освіта Співпраця з благодійниками 

ЮНЕСКО
Львівська обласна державна 
адміністрація

450,7 тис грн

Для проведення дистанційного навчання вчителі отримали 85 хромбуків



Освіта Діяльність

Зустріч з лавреатом Національної премії імені Тараса Шевченка
Романом Гораком



Освіта
Діяльність

Презентація книги Романа Горака «Вовчухи - село при дорозі»



Освіта
Діяльність

Видано та презентовано книгу Руслана Сіромського
«Розсекречено»: нариси національно-визвольного руху на Городоччині»



Освіта
Діяльність

Презентовано п’ятий том п’ятикнижжя Івана Низового «До елітарних не належу» 
та  «Українься, Вкраїно…»



ОСВІТА
Позашкільна освіта

МАМ ім. 
П.Андрусіва

✓ Підготовка художніх 
виробів для 
благодійних цілей

✓ Майстер-класи для 
ВПО, учнів

✓ Чисельні перемоги 
вихованців 

Наварра, Іспанія м.Памплона, Іспанія Майстер-клас для внутрішньо 
переміщених



ОСВІТА

Городоцька 
дитяча 
мистецька 
школа

✓ Активна участь у 
благодійних 
заходах

✓ Активна участь у 
всеукраїнських 
та міжнародних 
конкурсах

✓ Перемоги у 
конкурсах

Благодійні концерти, Іспанія

Анастасія Попко та Вікуся Гайдучок, переможці у 
конкурсі «Талановита Україна»

Благодійний концерти, Мшана

Софія Матвійчук, переможниця у конкурсі «Квіти надії»



КУЛЬТУРА
✓ 24 заходи до державних, 

релігійних, професійних свят

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України, м.Городок

Захід «Тернистий шлях мужності і слави», м.Городок Урочистості з нагоди Дня Незалежності України, с.Мшана



КУЛЬТУРА

Благодійні
концерти 

Благодійний концерт, «Команда «А» Благодійний концерт, «Команда «А»

Благодійний концерт Сухопутних військ, м.Чернігів Благодійний концерт Христини Юрчишин



КУЛЬТУРА

КУ «Городоцький історико – краєзнавчий 
музей»

24 серпня 2022 року у будівлі за адресою м.Городок, 
вул.Б.Хмельницького,2 відкрито оновлений  Городоцький 

історико – краєзнавчий музей
✓5 кімнат



КУЛЬТУРА

Впродовж року музей поповнився 
цінними експонатами - з передової та від 

благодійників 



КУЛЬТУРА

Зустрічі з письменниками: 

✓ Людмилою Охріменко,
✓ Світланою Талан,
✓ Зиновієм Суходубом

КЗ «Городоцька публічна бібліотека»

Зустріч з Світланою Талан

Зустріч з Людмилою Охріменко

Дозвілля для дітей у вихідні Майстер-клас з виготовлення 
ялинкових прикрас

✓ Майстер-класи
✓ Перегляди

кінофільмів



✓ Проведено
23 спортивно-масові заходи

Діяльність СПОРТ

Фінансова підтримка:

✓ Федерація футболу Городоччини - 200 тис грн
✓ ФК «Колос» - 200 тис грн
✓ СК «Воля» - 100 тис грн
✓ ГО «Доступний» - 50 тис грн

СК «Воля», Братковичі, III місце у 
другій Лізі першості Львівщини 

Команда ветеранів Городоччини,
III місце у першості області

Шаховий турнір 



ХХХІ спортивні 
Ігри Львівщини 2022

Команда Городоцької громади –

6 місце

Діяльність
СПОРТ

Чемпіони з шахів



Здобутки

СПОРТ

Світенко Соломія, чемпіонка Європи 
з швидких шахів

Виздрик Мирослава, три золоті нагороди чемпіонату 
України з важкої атлетики



Здобутки
СПОРТ

Кушнірук Микола, срібний призер 
Чемпіонату України серед юнаків з 

важкої атлетики 

Андрусишин Ярослав, бронзовий
призер Чемпіонату України серед

юнаків з важкої атлетики 

Смілка Анастасія , срібна призерка
Чемпіонату України зі стрільби з 

лука



Надбали 5 тракторів TYM: 

✓ 3 потужністю 48 к.с. 

✓ 2 потужністю 55 к.с.

102.9 тис євро

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Комунальна техніка



Комунальна техніка
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Придбано

✓ Піскорозкидач – 210 тис.грн

✓ 3 косі відвали до тракторів 
83,3 тис грн

✓ Снігоприбирач бензиновий –
40 тис грн

333,3 тис.грн, 

Піскорозкидач Косий відвал



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій

Утримання доріг в зимовий період



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій

Проведено
поточні ремонти

✓ 28 вулиць 
✓ 1665 тис грн 

вул.Григоренка м.Городок вул.Залужська, с.Залужжя



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій

Поточний ремонт 
вул.Вишенського, м.Городок

Поточний ремонт 
вул.Чорновола, м.Городок

Поточний ремонт вул.Я.Мудрого, 
м.Городок



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вуличне освітлення

Закуплено
✓ 155 світильників

Проведено

✓ 12 поточних ремонтів
✓ 19 пультів керування 
вуличним освітленням

586,683 тис грн

149,305 тис грн



Водопостачання та 
водовідведення

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2022 році виділено 539,9 тис грн на 
закупівлю матеріалів для ліквідації аварій 
водопровідно-каналізаційної мережі.

Віброплита Sturm –
36,186 тис грн

Асфальторіз –
43,605 тис грн

Матеріально – технічну  база 
поповнено



Комунальна техніка

✓ глибинний водяний насос з шафою керування
– 45,00 тис грн
✓ Мотопомпа Honda WT – 65,00 тис грн

✓ фекальний насос NEР DTNR 80-30-15 15 кВт – 173,340 тис грн

✓ фекальний насос NEP TD 100/200 11 кВт – 269,4 тис грн

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯПервинна ланка

Придбано:
✓ Аналізатор сечі для 

Керницької та 
Заверещицької
АЗПСМ – 64,8 тис грн

✓ Автоматичний 
дефібрилятор для АЗПСМ 
1 м.Городок -75 тис грн 

Структура КНП «ЦПМСД»

✓ 9 амбулаторій ЗПСМ
✓ 17 ФАП

Кількість декларацій
✓ 33856

Кількість відвідувань
✓ 88539



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯПервинна ланка

Придбано:
✓ Ваги медичні для 

новонароджених 5 шт. –
14,2 тис грн

✓ Шафа медична 5 шт. –
58,1 тис грн

✓ Стіл пеленальний 3 
шт. – 22,6 тис грн

✓ Електрокардіограф 2 шт –
50,00 тис грн



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Вторинна ланка

Навесні 2022 року відкрито новий корпус 
Городоцької центральної лікарні

КНП «Городоцька ЦЛ» 
охоплює
✓ 225 ліжок

Проліковано в стаціонарі
✓ 7704 осіб на 21,5% більше ніж 

у 2021 році

Пакети медичних послуг 
✓ 10



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Вторинна ланка

Лабораторне 
відділення

Неврологічне 
відділення

Палата, неврологічне 
відділення



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Вторинна ланка

Відділення медичної реабілітації



Вторинна ланка

Cтаціонарний УЗД-апарат HS40 Рентгенівська система Samsung's GM85 Fit mobile-x-ray

100 тис. Є26,5 тис. Є

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Вторинна ланка ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Отримано 
благодійну та 
гуманітарну 

допомогу
✓ 71 функціональне ліжко

✓ 80 матраців

✓ 26 тумб приліжкових

✓ 6 інвалідних візків

✓ 3 підйомники для пацієнтів

На суму

1 968,9 тис грн



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯВторинна ланка
Придбано 

обладнання
3 790,39тис грн

в тому числі:
✓ 251,50 тис грн –

дефібрилятор

✓ 730,00 тис. грн -
Апарат ударно
хвильової терапії

✓ 49,95 тис грн –
монітор пацієнта

✓ 36,78 тис грн –
концентратор кисню

Дефібрилятор Апарат ударно 
хвильової терапії



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯВторинна ланка

Придбано обладнання

✓ 213,50 тис грн -
ультразвуковий датчик

✓ 75,620 тис грн - апарат 

високоточний електрохірургічний

✓ 82,00 тис грн –
функціональне ліжко медичне 
2 шт

✓ 35,00 тис грн -
електрокардіограф

✓ 24,30 тис грн -
аквадистилятор

✓ 49,98 тис грн – насос 
шприцевий 2 шт

Ультразвуковий датчик Апарат високоточний 
електрохірургічний



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯВторинна ланка

Придбано 
обладнання

✓ 980 тис грн -
автоматичний 
біохімічний аналізатор

✓ 330,00 тис грн –
операційні лампи, 4 шт

✓ 387 тис грн операційний 

стіл

Операційна лампаБіохімічний аналізатор



ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯВторинна ланка

Придбано обладнання 
для відділення 

реабілітації

✓ 40,23 тис грн – сходи для 
дорослих

✓ 80,88 тис грн - бруси з 

перешкодою 

✓ 47,99 тис грн - тренажер 
універсальний

✓ 132,36 тис грн - кабіна 
для підвісної терапії

✓ 29,90 тис грн - тренажер 
ротаційний комбінований

Тренажер універсальний Сходи для дорослих



Проєкти

Проєкт USAID «Підтримка
реформи охорони здоров‘я» з
напрацювання та впровадження
комунікаційного плану для КНП
«Городоцька ЦЛ».

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Березень - червень 2022 року  - надано 
безкоштовний прихисток, забезпечено 
харчуванням
внутрішньо переміщених осіб в Городоцькому 
ЗЗСО № 3, Городоцькому ОЗЗСО № 5, 
Мшанському центрі дозвілля та надання 
культурних послуг», Родатицькому НВК

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Мшанський центр дозвілля та 
надання культурних послуг Городоцький ОЗЗСО № 5



Облаштовано 3 місця тимчасового поселення внутрішньо 
переміщених осіб у

Городку, Братковичах, Родатичах
Охоплено соціальними послугами 242 сім’ї ВПО

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

м.Городок, вул. Я.Мудрого, 2 с.Братковичі



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Надано фінансову допомогу 

938 особам/сім’ям вразливих категорій

на суму 3,1 млн грн , в т.ч.

✓ 2129,2 тис. грн – на матеріальні адресні допомоги
✓ 700,6 тис грн – для надання пільг та соціальних 

гарантій
✓ 270,1 тис грн – відшкодування за надані пільги 

(зв’язок, перевезення)



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

✓ 1,3 млн грн - допомоги особам, 
які захищали Батьківщину, та 
членам їх родин з обласних 
програм 

✓ 131.2 тис грн – закуплено та 
роздано подарункові набори до 
свят соціально вразливим 
категоріям населення

на суму

✓ 103 тис грн- залучено від 
благодійників і роздано 
продуктові набори, гарячі обіди, 
одяг, речі для потребуючих



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Облаштовано "Консультативну 
службу" для осіб, які

постраждали від домашнього
насильства та/або за ознакою

статі
Сприяння - БО БФ 

«БАТЕРФЛАЙ»

✓ меблі
✓ 2 ноутбуки з ПЗ, планшет,  принтер 
✓ телефон, проектор, безперебійник
✓ генератор 7,5кВт

близько 200,0 тис грн

✓ 6 нових планшетів надано ЮНІСЕФ 
фахівцям з соціальної роботи



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

«Соціальна громада»

Забезпечено технікою працівників 
соціальної сфери
✓ 4 комп’ютери та 4 ноутбуки із 

програмним забезпеченням
✓ 4 багатофункціональні пристрої
✓ 4 мережеві маршрутизатори

426,948 тис грн



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

✓ Придбано квартиру 
площею 60,3 кв.м для 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування.  

✓ 447 981,00 грн. з 
державного бюджету



Проєкти

Програма підтримки від ГО
"Інститут партнерства та
сталого розвитку" "Сила жінок”

Проведено 3 заходи інтеграції
ВПО на місцях їх компактного
проживання:

✓ м.Городок
(вул.Я.Мудрого, 2)

✓ с.Братковичі
✓ с.Родатичі

67,00 тис грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИНерухомість

Надходження з
✓ 13 земельних ділянок

5 251,4 тис. грн

Укладено

✔ 27 нових договорів оренди земельних 
ділянок на суму 832,4 тис грн

✔ 39 договорів оренди земель для 
забезпечення продовольчої безпеки а 
суму 772,4 тис грн виділено 454 га 
земель запасу

1604,8 тис. грн



ПАРТНЕРСВО
В межах партнерства з USAID “HOVERLA”

залучено матеріальну допомогу на суму 
✓ 3 012 тис грн



Екіпірування та обладнання та ДСНС громади

ПАРТНЕРСТВО



Генератори
Палатки
Бензорізи
Бензопили
Водяні помпи
Бензин
Вогнегасники
Ноутбуки
Багатофункційні пристрої та ін.

ПАРТНЕРСТВО



Громада взяла участь
у 5-ти активностях, ініційованих USAID 
«ГОВЕРЛА» щодо:

✓ Формування Комплексного плану 
просторового розвитку території
Городоцької міської територіальної
громади

✓ Стимулювання місцевого економічного
розвитку

✓ Адаптації внутрішньо переміщених осіб

✓ Цивільного захисту

✓ Надання психоемоційної та емоційної 
підтримки населенню

ПАРТНЕРСТВО



Партнерство

✔

п. Kathleen McCloskey та п. Dan Kubica.

Два генератори потужністю по 32 кВт кожен



Партнерство

✓ Городоцьким рятувальникам передано спецавтомобіль JELCZ, 
ємкістю води - 5 м куб

✓ Фінансова підтримка ДСНС з міського бюджету – 1 700,0 тис грн.

Партнерське місто і гміна Ніско



Партнерство

✓ 215 укомплектованих 
ранців для школярів, 

✓ генератори,
✓ ковдри, взуття, одяг для 

соціально вразливих 
категорій населення. 

✓ 30 теплових гармат (4 
газові та 26 
комбінованих, 
електрично-газових)

✓ продукти харчування, 
медикаменти, побутова 
хімія, теплий одяг

Місто і гміна Ніско, Польща



Партнерство

✓ електрогенератори різної 
потужності 

✓ спальні мішки 

✓ комплекти постільної 
білизни КНП «Городоцька 
ЦЛ»

✓ для вогнеборців 15 ДПРЧ ГУ 
ДСНС у Львівській області 
передано: помпу, генератор, 
пожежну форму, пожежні 
каски, рукавиці, взуття.

✓ Необхідні предмети та 
засоби для захисників та 
ВПО

Мшана Дольна, Польща



Партнерство

✓ Підписано Меморандум про 
співпрацю з іспанськими 
партнерами 
#Fundación_Enfermeras_de_Nava
rra та Благодійним фондом "Із 
янголом на плечі" щодо 
реконструкції адміністративної 
будівлі в с.Керниця під місце 
проживання ВПО – проєкт «Наш 
дім». 

✓ Мета проєкту створити 
прихисток для 100 вимушено 
переселених людей, що 
постраждали від війни

Фонд медсестер Наварри, Іспанія

https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3n_enfermeras_de_navarra?__eep__=6&__cft__[0]=AZVwsVAcjWi2nwfGBVvqeMxZO9ELuge4ZDDYpIUotylhO0Aj5Yu1NHN8352K-9rle8ApD-IAJWpWFPHQIXWZkWlKJI09x7HT7HEsIMVJjj9eHH_Bz1be5msYHcnUbgnfymsgp-cZacRP0ES7SvRVUA8CZcIzWNqqvFNEUtyurGJ-EWt8DivSkPV1kWw75hAvPypbW0-GdC6p1EkZtOnZ8XC2&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/angelfund.ua/?__cft__[0]=AZVwsVAcjWi2nwfGBVvqeMxZO9ELuge4ZDDYpIUotylhO0Aj5Yu1NHN8352K-9rle8ApD-IAJWpWFPHQIXWZkWlKJI09x7HT7HEsIMVJjj9eHH_Bz1be5msYHcnUbgnfymsgp-cZacRP0ES7SvRVUA8CZcIzWNqqvFNEUtyurGJ-EWt8DivSkPV1kWw75hAvPypbW0-GdC6p1EkZtOnZ8XC2&__tn__=kK-y-R


Партнерство

Підписано меморандум про співпрацю із Гандією, Іспанія

Гандія, Іспанія



Партнерство

Підписано меморандум про наміри та співробітництво з районом Варена, Литва

Литва, Варена



Партнерство
Городоцька громада – переможець конкурсу по Програмі 

«Кусаноне» Японського Консульства 

Проєкт «Постачання 
ендоскопічного обладнання в 

Городоцьку центральну лікарню, 
Львівська обл.»

передбачає закупівлю

відеогастроскопа
відеоколоноскопа

3 465,0 тис грн



Набори для шкіл: футбольні, баскетбольні, волейбольні м‘ячі, волейбольна
сітка, маніжки для командної гри, насоси, шахи

200,0 тис грн

Партнерство
АМР «Ради Львівщини», «Uniсef»



Розпорядженням голови Городоцької
громади В.Ременяка від 28 лютого 2022 
року  №18 заборонено діяльність
УПЦ Московського патріархату як таку, 
що несе загрозу національній безпеці
України

Проведено заміну назв вулиць
у м.Городку
Заводська – на Героїв УПА
у с.Черляни
8-го Березня – на Окружну
9-гоТравня – на Любінську

Відстоювання національної позиції



Надання адміністративних послуг
Надано
✓ 18044 адмінпослуг,
з них – 5496 соціальних

Опрацьовано
✓ 1460 звернень громадян

Погоджено
✓ 356 документацій із землеустрою

Розпочато формування реєстру дозволів на 
виготовлення землеустрою, внесено
✓ 1530 дозволів

Створено
✓ 78 будівельних паспортів
✓ 22 містобудівних умов і обмежень
✓ 109 витягів про присвоєння адрес
✓ 11 паспортів прив’язок

Зареєстровано
✓ 50 повідомлень про початок будівельних 

робіт
✓ 42 декларації про готовність об’єкта  до 

експлуатації                                                                                                                 Центр надання адміністративних послуг 



Доступність послуг для мешканців

У березні 2022 року утворено КУ «Об’єднаний 
трудовий архів»

Містить 102 фонди
✓ 11067 справ з особового складу
✓ 896 справ тимчасового терміну зберігання

Утворення трудового архіву



Війна не дозволила реалізувати такі  проєкти: 

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну

1. Реконструкція стадіону на вул. Шевченка,7 
в м. Городок Львівської області

2. Медичне устаткування. Будівництво терапевтичного 
відділення на 50 ліжок Городоцької центральної лікарні

3. Капітальний ремонт дороги вул.Авіаційна у м.Городок
Львівської обл. 

4. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу
5. Соціальне таксі та ін.

Зруйнована мрія



Реконструкція стадіону на вул. Шевченка,7 
в м. Городок Львівської області

46 млн 152 тис. грн 

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну



Медичне устаткування. 
Будівництво терапевтичного відділення Городоцької 

центральної лікарні (II черга)

25 млн 065 тис. грн

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну



Капітальний ремонт дороги вул.Авіаційна у 
м.Городок Львівської обл. 

13 млн 331 тис. грн

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну



Придбання техніки на умовах 
фінансового лізингу

автогрейдер вакуумний автомобіль

1581,22 тис. грн – з державного бюджету 
для здійснення авансового платежу

міні-екскаватор 
Bobcat

121 тис $ 70,6 тис $

88,8 тис Є

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну



Соціальне таксі

Обслуговування 
осіб з інвалідністю 
у громаді 
спеціально 
обладнаним 
транспортним 
засобом впродовж 
2 років

Проєкти, що не вдалось реалізувати через війну



Разом переможемо!


