Про затвердження переліку
проектів-переможців
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішенням міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського
бюджету м.Запоріжжя» (зі змінами), на підставі результатів голосування,
визначених Координаційною радою з питань Громадського бюджету
м.Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити
перелік
проектів-переможців,
реалізація
яких
відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету у 2021 році
(додається).
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів надати до департаменту
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради бюджетні запити
для включення їх до проекту рішення міської ради «Про бюджет міста на 2021
рік» в установлений термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.
Міський голова

В.В.Буряк

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про затвердження переліку проектів-переможців»
Відповідно до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі з 1
вересня по 30 вересня поточного року проводилось тільки онлайн голосування
територіальної громади по визначенню кращих проектів.
В цьому році з 1 по 31 травня жителями міста всього було подано в
паперовому вигляді 157 проектів.
Після розгляду Координаційною радою, профільними департаментами та
управліннями, 37 проектів були відхилені, а 120 проектів допущено до
голосування.
Обсяг Громадського бюджету, проекти якого будуть реалізовуватись у
2021 році, визначений рішенням міської ради від 18.12.2019 №49 «Про бюджет
міста на 2020 рік» (зі змінами) складає 10,0 млн.грн.
Електронне голосування тривало з 1 вересня і до 30 вересня, в якому
прийняло участь 120 проектів, проголосувало 18907 мешканців, якими віддано
23 646 голосів за великі та малі проекти.
Переможцями визначено 22 проекти на суму 9 837 043 грн., яка буде
затверджена в бюджеті міста Запоріжжя на 2021 рік за головними
розпорядниками бюджетних коштів. За результатами голосування та відповідно
до умов затвердженого Положення кошти розподілені за трьома номінаціями, а
саме: номінація «Проекти загального значення» - 6 проектів-переможців на
загальну суму 4887677,00 грн., номінація «Проекти, які пов’язані з
комунальними закладами, установами та некомерційними підприємствами
міського підпорядкування» - 9 проектів-переможців на загальну суму
2998884,00 грн., номінація «Проекти, які пов’язані з житловим сектором» - 7
проектів-переможців на загальну суму1950482,00грн. Крім того, згідно пункту
2.2. затвердженого Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі у
2021 році 1% (100 000 грн.) передбачається на освітньо-інформаційну
кампанію.
Крім того, слід зауважити, що в цьому році у конкурсі приймали участь
проекти , які підвищують екологічну свідомість городян, а також проекти, які
спрямовані на орієнтування містян до європейських критеріїв.
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 2021 році отримують
фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету.
Директор департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької
міської ради

О.А. Вагіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№ ____
Перелік проектів-переможців,
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету
у 2021 році
Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Проекти загального значення
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
15

Петріна
Світлана
Вікторівна

Оазис
здоров′я
–
проектом 999 999,00
передбачено благоустрій території,
створення зон відпочинку

44

Шапальчук
Галина
Вікторівна

Відновлення під'їзних шляхів до
ЦРД "Надія"

18

Севальнєва
Надія
Олександрівна

Благоустрій вулиці Харчова, 2 та
прилеглої території КНП "Міська
лікарня №8" ЗМР

1 000 000,00

1 000 000,00

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
77

Майоров
Володимир
Миколайович

Благоустрій території навколо
Запорізького академічного ліцею № 999 898,00
23 по вулиці Парамонова

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
163

Свиридова Юлія Соціально-творчий проект "Шлях
419 280,00
Геннадіївна
до єднання поколінь"

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

2

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті
16

П.І.Б. автора
Слонська Дарія
Ігорівна

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Комфортний та безпечний шлях до
Районного
консультативного
468 500,00
центру в ДНЗ № 182 "Щасливе
дитинство"

Всього

4887677,00

Проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами та
некомерційними підприємствами міського підпорядкування
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
117

Спєсівцева
Ольга
Михайлівна

Спортивно-гімнастичний
майданчик для дітей молодшого
шкільного віку Запорізького
Класичного лицею

46

Хрушкая
Вікторія
Валеріївна

Створення майданчика для
активностей з благоустроєм
прилеглої території Запорізького
колегіуму №98

49

Луценко Марина Eco Town (створення зеленого
Федорівна
екологічного простору на території
Запорізької гімназії №25)

1

Кузь Ганна
Володимирівна

Open space - надійний простір
розвитку дітей та молоді

74

Чалова Світлана
Вікторівна

Спортивний
майданчик
"Спортленд"
на
території
Запорізької гімназії №8

400 000,00

400 000,00

398 833,00
400 000,00

157 620,00

Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради
81

Сірик Олег
Валерійович

Оновлення спортивного залу у
спортивному комплексі "Титан"

399 084,00

3

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті
182

П.І.Б. автора
Морозов
Євгеній
Володимирович

Загальна
вартість,
грн.

Назва проекту
Система альтернативного
електропостачання
водноспортивної бази дитячоюнацької спортивної школи
Локомотив

365 789,00

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради
19

Севальнєва
Надія
Олександрівна

Оснащення будівлі паліативного
відділення пандусом та підхідними
сходами

399 000,00

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
92

Костюченко
Зінаїда Іванівна

Створення естетичного середовища
на території ЗДМШ№6

Всього

78 558,00
2998884,00

Проекти, які пов’язані з житловим сектором
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
96

120

Павлюк Вікторія Реконструкція дитячого
Володимирівна футбольного майданчика у дворі
будинків №4, 4А, 6 по вулиці
Світла

400 000,00

Григоренко
Ірина
Володимирівна

400 000,00

Реставрація спортивного
майданчика для колективних ігор баскетбол, волейбол, міні - футбол

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
90

Маслобоєва
Оксана
Василівна

Капітальний
ремонт
тротуару
вздовж огорожі будівлі ЗЗШ №12

253 608,00

4

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Загальна
вартість,
грн.

Назва проекту

135

Рожко Ганна
Ігорівна

Спорт
для
майбутнього

дітей-

залог

400 000,00

142

Гордиман
Марина
Володимирівна

Міні-майданчик
з
вуличними
тренажерами по вул.Бочарова 8

34 238,00

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
100

Пашина Любов
Анатоліївна

Безпечний шлях. Благоустрій
пішохідної доріжки біля ЗДО №227

400 000,00

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької
міської ради
166

Азарова Галина
Володимирівна

Облаштування прибудинкової
території за адресою вул.
Українська 2А

62 636,00

Всього

1950482,00

Разом

9837043,00

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької
міської ради

О.А. Вагіс

Заступник керуючого справами
виконкому ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконкому ради

О.В. Савенко

