
Діяльність організації у 2017 році 

1. Проект «Музична зупинка» реалізовано з Насоновою Ж.Ж. за фінансової підтримки 

Фонду «Об’єднання» в рамках Програми Британської ради «Активні громадяни». В результаті  

встановлено автобусну зупинку по вул. В.Карла. Молодь села розмалювала зупинку в 

музичній тематиці. Від Фонду «Об’єднання» отримано 15 000,00 грн. Сільська рада оплатила 

роботу майстра  за кошти програми благоустрою.  

2. Проект «Безпечне дитинство» реалізовано з Насоновою Ж.Ж. за фінансової 

підтримки Фонду «Об’єднання» в рамках Програми Британської ради «Активні громадяни». 

Фонду «Об’єднання» виділив 14 320,00 грн., Музиківська сільська рада – 3 000, грн. 

В результаті  розпочато роботу по створенню дитячого майданчика по вул. В. Карла, 

встановлено огорожу, дорожні знаки «Діти на дорозі», висаджено дерева 

3. ГО «Музичани» стали партнером Пономарьової М.С. у реалізації проекту 

«Децентралізація майданчиків». Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду 

«Об’єднання» в рамках Програми Британської ради «Активні громадяни». Загальний бюджет 

проекту – 20 790,00 грн., з них:  Фонду «Об’єднання» - 14 990,00 грн., власний внесок, а саме  

кошти, матеріали та робота  батьків  – 5 400,00 грн.  

Мета проекту - створення умов для спільного проведення часу дітей та батьків шляхом 

облаштування місцевого дитячого майданчика. В результаті виготовлено три 

багатофункціональних дитячих спортивних комплекси, доукомплектовано ігровим інвентарем 

два існуючих майданчика і створено два нові в різних куточках с. Музиківка. 

4. Партнер у реалізації проекту Марецької Н.В. «Партнерське освітлення»,  який 

отримав фінансову підтримку Фонду «Об’єднання» в рамках Програми Британської ради 

«Активні громадяни».  Мета проекту - налагодити взаємодію жителів села, громадських 

організацій та місцевої влади для вирішення проблеми вуличного освітлення вулиць 

Тваринників та Теплична. Фонд «Об’єднання» виділив 14 970,00 грн., місцевим підприємцем 

подаровано додатковий світильник, оплату роботи здійснено за кошти зацікавлених власників 

домоволодінь. В результаті проекту в Музиківці встановлено 13 вуличних світильників 

партнерським способом – з підключенням до лічильника конкретного власника будинку. 

5. Партнер у реалізації проекту «Хай моя вулиця буде світлою!». Проект реалізовано 

за фінансової підтримки Фонду «Об’єднання» в рамках Програми Британської ради «Активні 

громадяни». Мета проекту – випробувати метод пропорційного залучення коштів активної 

громади та місцевої ради с. Музиківка при вирішенні проблеми вуличного освітлення. Фонду 

«Об’єднання» виділив 15 000,00 грн. стільки ж Музиківська сільська рада. Ще частину зібрали  

місцеві мешканці та активісти. В рамках реалізації проекту встановлено 26 енергозберігаючих 

вуличних світильників партнерським способом. 

6. Проект «Благоустрій спортивних майданчиків» отримав міні-грант у розмірі 

18800 гривень в рамках проекту «Активна громада», реалізованого Фондом Європи ХХІ (м. 

Київ) та Центром громадянської освіти (м. Варшава) у рамках Польська-Канадської Програми 

Підтримки Демократії. В рамках проекту був проведений «суботник» на спортивному 

майданчику біля Музиківської школи, встановлено 20 лавок та 10 урн, прибрано територію, 

висаджено дерева, пофарбовано інвентар.  

 

  


