
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Програми 
реалізації заходів щодо проведення конкурсу на визначення кращої проєктної 
пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті 
Запоріжжі» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення. 

 Для вшанування пам’яті загиблих воїнів-захисників України та 

патріотичного виховання молоді в 2020 році прийнято рішення про 

встановлення пам’ятника місцевого значення, присвячений захисникам 

України.  

 З метою визначення кращого архітектурно-художнього рішення 

пам’ятника, яке б відображало тематику увічнення воїнів–героїв, враховувало 

масштабність існуючого містобудівного середовища, пропонувало унікальну 

ергономічну, архітектурну, урбаністичну ідею, було прийнято рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.09.2020 №381 «Про 

проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої 

проєктної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері 

«Прикордонників» у місті Запоріжжі» (надалі – Рішення №381). 

 Рішенням №381 затверджені Програма та умови відкритого 

архітектурного конкурсу на визначення кращої проєктної пропозиції 

пам’ятника захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі 

(надалі – Програма та умови конкурсу). 

 Відповідно до Програми та умов конкурсу преміальний фонд конкурсу 

становить - 265,0 тис. грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч гривень). 

 Для відзначення кращих проєктів встановлені три премії: 

 - Перша премія – 100,0 тис. грн. (сто тисяч гривень); 

 - Друга премія  - 75,0 тис. грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень); 

 - Третя премія – 50,0 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень). 

 Крім того, встановлено дві заохочувальні премії по 20,0 тис. грн. 

(двадцять тисяч гривень).   

         Відповідно до Порядку проведення архітектурних та містобудівних 

конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.11.1999 №2137 та Програми та умов конкурсу, виплата грошових премій 

переможцям здійснюється у місячний термін після оголошення результатів 

конкурсу. 

 Оголошення результатів конкурсу передбачено на 01.03.2021, відповідно 

до 31.03.2021 мають бути сплачені грошові премії.   

 2. Мета прийняття проекту рішення. 

 Сплата преміального фонду конкурсу, що становить 265,0 тис. грн. (двісті 

шістдесят п’ять тисяч гривень), а саме:  

 - отримувачу першої премії - 100,0 тис. грн. (сто тисяч гривень); 

 - отримувачу другої премії - 75,0 тис. грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень); 

 - отримувачу третьої премії  - 50,0 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень); 

 - отримувачам заохочувальних премій  по 20,0 тис.грн. (двадцять тисяч 

гривень) кожному. 
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 3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

 В межах Програми реалізації заходів щодо проведення конкурсу на 

визначення кращої проєктної пропозиції пам’ятника захисникам України в 

сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі», передбачається виділення коштів 

бюджету територіальної громади м.Запоріжжя в сумі 265,0 тис. грн. (двісті 

шістдесят п’ять тисяч гривень) для сплати преміального фонду, на підставі 

рішення журі відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої 

проектної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері 

«Прикордонників» у місті Запоріжжі про розподіл премій та інших видів 

заохочень  (надалі – Рішення Журі).  

 4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 №2137 «Про 

затвердження Порядку проведення архітектурних  та містобудівних конкурсів». 

 2.  Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.09.2020 

№381 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на визначення 

кращої проєктної пропозиції пам’ятника захисникам України в сквері 

«Прикордонників» у місті Запоріжжі», зі змінами, затвердженими рішеннями 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.10.2020 №424, від 

25.01.2021 №7. 

 5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

 Сума преміального фонду конкурсу, становить 265,0 тис. грн. (двісті 

шістдесят п’ять тисяч гривень), а саме:  

 - особі, якій, згідно з Рішенням журі, присуджено першу премію -                  

100,0 тис. грн. (сто тисяч гривень); 

 - особі, якій, згідно з Рішенням журі, присуджено другу премію -               

75,0 тис. грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень); 

 - особі, якій, згідно з Рішенням журі, присуджено третю премію -                            

50,0 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень); 

  - особі, якій,  згідно з Рішенням журі, присуджено першу заохочувальну 

премію  - 20,0 тис.грн.; 

 -  особі, якій,  згідно з Рішенням журі, присуджено другу заохочувальну 

премію - 20,0 тис.грн.; 

 

 
Заступник директора департаменту                                       
архітектури та містобудування 
міської ради – заступник головного 
архітектора міста – начальник відділу 
планування та забудови міста департа- 
менту архітектури та містобудування 
Запорізької міської ради                                                Л.В. Тендітник  
 
 
 
 


