Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження
переліку проектів-перможців»
Відповідно до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі з 1
вересня по 30 вересня поточного року проводилось голосування територіальної
громади по визначенню кращих проектів.
Після рахування заповнених друкованих бланків, а також перевірки
переліку осіб в EXSEL- файлах, з метою виявлення ознак недостовірності
бланків , які були заповнені в електронному вигляді на офіційному порталі
Запорізької міської ради Координаційною радою з питань Громадського
бюджету м.Запоріжжя визначено переможцями 22 проекту на суму 9998647
грн.
Відповідно до пункту 5.15 рішення міської ради від 25.05.2016 №23 «Про
запровадження Громадського бюджету м.Запоріжжя» (зі змінами) на розгляд
виконавчого комітету виноситься перелік проектів-переможців.
Враховуючи зазначене, пропонується затвердити перелік-проектів
переможців, за які проголосувала громада і які у 2019 році отримують
фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.В.Вагіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№ ____
Перелік проектів-переможців,
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету
у 2019 році
Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

491

506

П.І.Б. автора

Загальна
вартість,
грн.

Назва проекту

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
Романова Ольга Шкільне подвір’я - територія радості!
Миколаївна
Колєснікова
Світлана
Степанівна

299 993

Театр для усіх
300 000

Іванютіна
Вікторія
Миколаївна

Облаштування дитячого ігрового
майданчика «Граємо разом!»

510

Симаков Денис
Олегович

Павільйон на території ЗЗСО № 15
для спілкування та дозвілля

513

Луценко Марина Подвіря спільних мрій
Федорівна

519

Тригуб Карина
Володимирівна

"Розумний" ігровий майданчик для
навчання і відпочинку маленьких
мешканців Олександрівського району

299 160

524

Козарик Юлія
Ігорівна

Безпечне подвір'я - здорова дитина,
щаслива родина - моя Україна!

298 516

535

Скачкова Олена
Володимирівна

Спортивно-ігровий
майданчик

299 519

575

Львов Віктор
Миколайович

Навчальна платформа «Територія
смачної
їжі»
(вул.
Валерія

507

300 000

411 979
415 461

дитячий

261 413
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Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Лобановського, 1)
547

579

504

Кушнір
Олександр
Іванович

«Гумове покриття для баскетбольного
майданчика
ЗБЛ
«Перспектива»
(укриття баскетбольної площадки
28х15 м на території навчального
закладу
Запорізького
багатопрофільного
ліцею
«Перспектива»)

469 050

Могилін
Олександр
Володимирович

«ЗНВК №42 за турботу про здоров'я
дітей, як інвестування в майбутнє
нації»

300 000

Кіченко Ірина
Володимирівна

Комфортний шлях до Надії

300 000

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
537

Бугайчук Оксана Дорога життя Металурга. Благоустрій
Василівна
зони
відпочинку
в
парку
«Металургів»
ім.В.А.Сацького
м.Запоріжжя

998 700

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради
544

Токарева Надія
Яківна

«Лікуємо, відпочиваючи!» (соляна
кімната у дитячій лікарні №5)

357 856

508

Авруцька Ганна
Олександрівна

Наша повага ветеранам війни та
учасникам АТО

287 000

568

Севальнєва
Надія
Олександрівна

Парк для пацієнтів відділення
паліативної
допомоги
«Життя 1 000000
продовжується……»

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
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Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Лавриненко
Алла Георгіївна

"Благоустрій на Тепличному"

576

Литкін Валерій
Віталійович

"Новітня дорога"

597

Солов’ян Юлія
Леонідівна

«Безпечна ЕкоГармонія». Проект
направлено на благоустрій прилеглої
території
дитячого
садка,
забезпечення належних умов безпеки
вихованців, запобіганню дорожньотранспортних пригод

571

578

Мостова
Світлана
Василівна

Загальна
вартість,
грн.

300 000
1 000000

"Дорога до школи - комфортний шлях
до знань"

300 000

300 000

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
551

557

Воронцов
Олександр
Васильович

Облаштування центрального входу в
парк Заводського р-ну. Наше місто –
яскраве та зелене, але нажаль, лише
вдень. Зробити вхід до парку світлим
та безпечним у будь-яку пору доби.

Харитонов
Андрій
Валерійович

Будівництво
універсального
спортивного майданчика
1 000000

Разом

Керуючий справами
виконкому ради

500 000

9998647

Р.А. Омельянович

