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 2022 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 2022
рік» в установлений термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія
П’ятницького.
Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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 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 119 проектів.
Після розгляду Координаційною радою, профільними департаментами та
управліннями, 29 проектів були відхилені, а 90 проектів допущено до
голосування.
Обсяг Громадського бюджету, проекти якого будуть реалізовуватись у
2022 році, визначений рішенням міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет
міста на 2021 рік» (зі змінами) в обсязі 10,0 млн.грн.
Електронне голосування тривало з 1 вересня і до 30 вересня, в якому
прийняло участь 90 проектів, проголосувало 20 563 мешканців, якими віддано
25 291 голосів за великі та малі проекти.
Переможцями визначено 19 проекти на суму 9 830 177 грн., яка буде
затверджена в бюджеті міста Запоріжжя на 2022 рік за головними
розпорядниками бюджетних коштів. Крім того, згідно пункту 2.2.
затвердженого Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі у 2022
році передбачається на освітньо-інформаційну кампанію 142 230 грн. (1,4 %).
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 2022 році отримують
фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету.

Директор департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької
міської ради

Ольга ВАГІС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
____________№ ____
Перелік проектів-переможців,
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету
у 2022 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
135

78

"Дорога до
школи: граю,
відчуваю,
пізнаю"

Легуцька Ганна Олександрівна
844888,00

Благоустрій
Плахтій Тамара Яківна
території по
вулиці Чарівній
та навколо
консультаційног
о центру ЗДО
№244 "Біла
лілея"

999739,00

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
8

38

Стежина
Лізвінський Віталій Леонідович
дитячих мрій.
Крокуй цікаво та
безпечно!
Благоустрій
території між
ЗАЛ № 23 та

388140,00

Майоров Володимир Миколайович
982540,00

2

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

ДНЗ № 28 по
вулиці Магара
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
75

Облаштування
та створення
простору для
відпочинку "За
шостим"
корпусом ЗНУ

Татевосян Моніка Гайківна
998200,00

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
8

Стежина
Лізвінський Віталій Леонідович
дитячих мрій.
Крокуй цікаво та
безпечно!

459982,00

Всього

4673489,00

Проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами та
некомерційними підприємствами міського підпорядкування
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
22

82

109

Реконструкція
подвір'я ЗОШ
№88

Зайцева Світлана Анатоліївна

Благоустрій
шкільного
подвір`я

Молчанов Віктор Олександрович

Облаштування
вуличної
тренажерної
зали

Патрушева Ірина Анатоліївна

400000,00

395904,00

386558,00

3

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Запорізького
колегіуму
«Елінт»
Подвір’я
шкільних мрій:
безпека,
розвиток,
комфорт!

Лізвінський Віталій Леонідович

Облаштування
простору на
шкільному
подвір’і ЗАЛ №
23 по вулиці
Парамонова

Майоров Володимир Миколайович

15

Подвір’я в стилі
фольк

Луценко Марина Федорівна

14

Реконструкція
покриття
шкільного
подвір’я з
розширенням
ігрової зеленої
зони Запорізької
гімназії№71

Кликова Вікторія Іванівна

Дозвіллєвий
майданчик
"Країна
Дорожніх
Знаків"

Остапенко Юлія Юріївна

5

36

68

Всього

397390,00

400000,00

398000,00

399152,00

399000,00

3176004,00

4

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Проекти, які пов’язані з житловим сектором
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
28

112

Реконструкція
дитячого
майданчика у
дворі будинків
4,4А,6 по вул.
Світла,
м.Запоріжжя

Павлюк Вікторія Володимирівна

Облаштування
прибудинкової
тер-рії по вул.
Лахтінська 7, 7а
та створення
ігрового спорт
майданчику

Дакуніна Анжела Валеріївна

400000,00

399000,00

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
118

110

23

Ігровий
майданчик

Пінчук Валентина Петрівна
399600,00

Облаштування
Гаркуша Оксана Анатоліївна
безпечної
дороги між
Запорізькою
гімназією № 93
та будинком 13 а
по вулиці
Полякова
Благоустрій

Литкін Валерій Віталійович

330000,00

399900,00

5

Номер
проекту
згідно з
реєстром
на сайті

П.І.Б. автора

Назва проекту

Загальна
вартість,
грн.

Військбуд, 86
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
76

Відпочинок для
людей похилого
віку
(пенсіонерів,
дітей ветеранів
праці, осіб з
інвалідністю)

Жужа Ірина Сергіївна
52184,00

Всього

1980684,00

Разом

9830177,00

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької
міської ради

Ольга ВАГІС

Керуючий справами
виконавчого комітету міської
ради

Олександр ГОЛТВЕНКО

