Додаток 2 до протоколу №5 від 11.08.2020-17.08.2020

Перелік позитивно оцінених проектів виконавчими органами Запорізької міської ради

Номер у
реєстрі/
на сайті

1

3

5

7

П.І.Б.автора
проекту

Кузь
Г анна
В олодимирівна

Г емусова Юлія
Сергіївна

Кошель Дмитро
Богданович

Назва
проекту

"Open
space"
надійний
простір
розвитку дітей та
молоді
Територія
відпочинку
на
Молочній

Прийняте рішення
Проекти, які
Розглянуто виконавчим Проекти
загального
органом Запорізької
пов’язані з
значення
міської ради
комунальними
закладами,
установами та
некомерційними
підприємствами
міського
підпорядкування

Департамент освіти
і науки міської ради

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Департамент освіти
і науки міської ради

Багатофункціональ
ний
спортивний
комплекс
на
території ЗОШ №83
Різченко Тамара "Щасливі ніжки": Районна
Олександрівна
благоустрій
та адміністрація
освітлення
Запорізької міської
пішохідної доріжки ради
по
біля ДНЗ № 280 Шевченківському
"Родзинка".
району

Проекти,
пов’язані з
житловим
сектором

Результат
розгляду

ПОЗИТИВНИЙ

+
позитивний
+

позитивний
+
позитивний
+

_ _

...

10

12

13

14

15

Рожко
Ігорівна

Г анна Активний простір
без
меж"
проектом
передбачено
облаштування
пішохідної, ігрової
та зони для заняття
спортом,
соціалізації дітей з
особливими
освітніми
потребами,
встановлення опор
освітлення
Канцедал
Реконструкція
Наталя
вуличного
з
Володимирівна майданчика
влаштуванням
штучного покриття
Вуличні тренажери
Кушнір
Олександр
на території ЗБЛ
Іванович
"Перспектива"
Creative Hubs у ПК
Тонкошкурик
Євген
"Титан"
Миколайович
Оазис здоров'я
Петріна
проектом
Світлана
передбачено
Вікторівна
благоустрій
території,
створення
пішохідної
зони,
зони
відпочинку,
встановлення

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району

позитивний

+

Департамент освіти
і науки міської ради

позитивний
+

Департамент освіти
і науки міської ради
Департамент
культури і туризму
міської ради
Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району

+

позитивний
позитивний

+
позитивний

+

16

17

18

19

20

Слонська Дарія
Ігорівна

ігрового
та
спортивного
обладнання
Комфортний
та Районна
безпечний шлях до адміністрація
Районного
Запорізької міської
консультативного
ради
по
центру в ДНЗ № Олександрівському
182
"Щасливе району
дитинство"
для
дітей з особливими
освітніми
потребами

Слинявчук
Наталія
Вікторівна

Європейський
квартал
"Сонечком"

Севальнєва
Надія
Олександрівна

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

Севальнєва
Надія
Олександрівна

Оснащення будівлі
паліативного
відділення
пандусом
та
підхідними сходами
Активне дозвілля
для кожної дитини.
К ТТЯТТТТ\Л*ЯЯПНГЯ‘

Г ойденко
Наталія
С'.тя ні гпя тчі кнгя

під

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Департамент
охорони здоров'я
міської ради

Департамент
культури і туризму
міглмтї лятти

ПОЗИТИВНИЙ

+

позитивний
+

позитивний
+

позитивний
+

позитивний
+

21

23

24

28

29

дитячого ігрового
комплексу
на
території
ЗДМШ
№7
Маринюк
Рух без обмежень Людмила
ліфт-підйомник для
Вікторівна
людей
3
особливими
потребами
Натха
Юлія Благоустрій
Володимирівна
культурномистецького
маццанчику
на
історикокультурному
комплексі
«700літній Запорізький
дуб»,
в рамках
проекту
реконструкції
об'єкту
"Село
ремесляне
під
Дубом"
Коврига
Кінематографічний
Світлана
проект «Майстерня
Юріївна
соціального кіно»
Г ончарова
Вуличні тренажери
Катерина
як спосіб фізичного
Вікторівна
розвитку
та
збереження здоров'я
громади
15
мікрорайону
Пузік Людмила Назва
проекту

Районна

Г пи гп птня

я ттмі ні г т л ятті я

" Б т г я г т /г т п ій

ттттпттті

Департамент освіти
і науки міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

+

Департамент
культури і туризму
міської ради

позитивний

+

Департамент
культури і туризму
міської ради
Департамент освіти
і науки міської ради

позитивний
+
позитивний
+

+

позитивний

Палацу
культури
"Молодіжний""

ЗО

33

34

36

37

Доля
Олег
Сергійович

Остапенко Юлія
Юріївна
Тімошек
Світлана
Г еннадіївна
Гаркуша Оксана
Анатоліївна

Опілат Дмиторо
Миколайович

Запорізької міської
ради
по
Заводському
району___________
Капітальний ремонт Районна
тротуарів в центрі адміністрація
мікрорайону
Запорізької міської
ради
по
Комунарському
району____________
Дозвіллєвий
Департамент освіти
майданчик "Країна і науки міської ради
Дорожніх Знаків"
РЕКОНСТРУКЦІЯ
Департамент
ПЛОЩІ ПЕРЕД ПК культури і туризму
"ТИТАН"
міської ради_______
"Агі-парк
на Департамент освіти
території
і науки міської ради
Запорізької гімназії
№93
місце
доступного
розвитку
та
відпочинку
для
дітей"
Дитячий майданчик Департамент освіти
по
вулиці
14 і науки міської ради
жовтня,
15
"Щасливі
діти
нашого міста" на
території
загальноосвітнього
навчального
комплексу
"Молодь"

позитивнии
+

позитивнии
+
позитивнии
+
позитивнии

+

позитивнии

+

38

40

42

44

45

46

позитивний

Департамент освіти
Деменчук Юлія Реконструкція
і науки міської ради
дитячого
Ігорівна
майданчика
Департамент освіти
Облаштування
Харченко
і науки міської ради
спортивного
Владислав
майданчику
по
Едуардович
вулиці Пархоменка
12-А
"Сучасна
спортивна
зона
школи
№63
"Здорова молодь""

+
позитивний

+

позитивний

Департамент освіти
Чикалова Тетяна #МЕДІАДІТИ
обладнання
і науки міської ради
Юріївна
сучасної медіастудії
в ПНЗ "ЦДЮТ
Шевченківського
району" по вул.
Чарівній, 157-В
Шапальчук
Галина
Вікторівна

Маринюк
Людмила
Вікторівна
Хрушкая
вікторія
Валеріївна

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
"Рух без обмежень - Департамент освіти
і науки міської ради
дитячий
майданчик"

Відновлення
під'їзних шляхів до
ЦРД "Надія"

Створення
майданчика
активностей
б ттягт/їтгпорм

для
з

Департамент освіти
і науки міської ради

+

позитивний
+

позитивний
+
позитивний
+

прилеглої території
Запорізького
колегіуму №98
47

48

49

50

Щербіна Альона "Безпечний шлях до Районна
Олександрівна
майбутнього".
адміністрація
Облаштування
Запорізької міської
внутрішніх
ради
по
квартальних
Шевченківському
шляхів.
району
Конкіна
Світлана
Михайлівна

Реалізація
та
задоволення
культурних потреб
жителів
Хортицького
району
засобами
візорингу

Ірина Сучасний
волейбольний
майданчик
Запорізької гімназії
№ 11 міської ради
Запорізької області

+

Департамент
культури і туризму
міської ради

позитивний

+

Луценко Марина Eco
Town Департамент освіти
Федорівна
(створення зеленого і науки міської ради
екологічного
простору
на
території
Запорізької гімназії
№25)
Г алічева
Павлівна

позитивний

позитивний

+

Департамент освіти
і науки міської ради

позитивний
+

55

59

61

63

Гурська
Ніна Соціально-творчий
Миколаївна
проект
"Память
цвета хаки"

Калюжна Тетяна Спорткомплекс
Василівна
Тепличному

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Комунарському
району
у Департамент освіти
і науки міської ради

Нагорна Оксана «Безпечний
простір»
Яківна
благоустрій
зовнішньої
території
ПНЗ
"Центр дитячої та
юнацької творчості
Шевченківського
району"
вул.
Чарівна, 157-В

Департамент освіти
і науки міської ради

Медведев Артем "Стріт
воркаут"Віталійович
вуличний
спорт.
(Реконструкція
спортивного
майданчика №51 з
вуличним
спортмайданчиком,
а саме з турніками,
брусами,
шведською
стінкою,
рукоходами
та
іншими
КОНСТПУКПІ ями
зі

Департамент освіти
і науки міської ради

позитивний
+

позитивний
+
позитивний

+

позитивний

+

штучним
покриттям).
64

65

66

67

68

Верман Андрій Творчий простір під
Євгенович
відкритим
небом
"Територія
Креативу"

Департамент
культури і туризму
міської ради

Мустафаєва
Кароліна
Талехівна

Встановлення
інтерактивного
скеледрома 12Climb
у ЗНВК № 63
"Сходинки
до
Олімпу"

Департамент освіти
і науки міської ради

Благоустрій
та
озеленення
території
відпочинку Art-city
з
метою
облаштування
відкритого
для
мешканців подвір'я
дитячого закладу "Комунарський
районний
центр
молоді та школярів"
на Ситова 17А

Департамент освіти
і науки міської ради

Демченко
Аркадій
Григорович

Шлях до Країни
Міцного Здоров'я

Департамент освіти
і науки міської ради

ТТТмриткпкя

RvTTWPTwi

Ряйпття

Буйниченко
Лариса
Дмитрівна

ттіхтяпі н я

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+
+

птититший

Наталія
Г ригорівна

69

70

73

74

сонячних батареях

Мушта
Юлія «Навчально-ігровий
Валеріївна
майданчик
для
вивчення
правил
дорожнього руху»
(облаштування
майданчика
зі
штучним покриттям
для
вивчення
правил дорожнього
руху в оточенні
дерев,
кущів, 3
дорожньою
розміткою, місцями
для
паркування,
дорожніми знаками,
світлофорами).
Дрозд
Іванівна

Мерчанська
Тетяна
Андріївна

адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Комунарському
району
Департамент освіти
і науки міської ради

+

Алла Ігрова
зона Департамент освіти
"Сімейне коло" на і науки міської ради
території ДНЗ №90
за адресою вул.
Космічна, 7А
Спортивний
майданчик
по
вулиці 14 жовтня

Чалова Світлана Розміщення
Віктопітша
СПОПТИРІНОГО

позитивний

Департамент освіти
і науки міської ради

Департамент освіти
і науки міської паяй

позитивний
+

позитивний
+

+

позитивний

майданчику
з
тренажерами
"Спортленд"
на
прилеглій території
Запорізької гімназії
№8 ЗМРЗО
75

76

77

79

81

Придбання
мобільної сцени для
виїзних концертів

Шестакова
Надія Василівна

Департамент
АЯТ-БКУмайданчик
для культури і туризму
мистецьких занять міської ради
під
відкритим
небом
дітей
Заводського району
на подвір'ї музичної
школи №4

Майоров
Володимир
Миколайович

Николенко
Микола
Станіславович

Сірик
В я т т еп ш г т и х т

Районна
Благоустрій
території навколо адміністрація
Запорізької міської
Запорізького
по
академічного ліцею ради
№ 23 по вулиці Комунарському
району
Парамонова
Сучасне
світлове Департамент
обладнання
для культури і туризму
сцени
КЗ
"ПК міської ради
"Хортицький"

Олег "Оновлення
ПТТППТІТРШПГП ^Я ЛГ^ V

позитивний

Департамент
культури і туризму
міської ради

Г убарева
Анжела
Муртазаліївна

Департамент
Г,ТТППТУ

г,ім тї

тя

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ
+

+

позитивний

спортивному
комплексі "Титан"
84

85

87

88

молоді міської ради

Сірик
Олег "Благоустрій нової Департамент
Валерійович
еко-локації
у спорту, сім'ї та
міському яхт-клубі молоді міської ради
для громади міста"
Юшкова
Катерина
Василівна

Сучасний дитячий
майданчик
"Світлячок"

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Онищенко
Скульптура
Районна
Олександр
гімнастка "Пам'ятка адміністрація
Володимирович сердец"
Запорізької міської
ради
по
В ознесенівському
району
Кулик Любовь Облаштування
Департамент освіти
Іванівна
оздоровчоі науки міської ради
туристичного
спортивного
комплексу
«Котигорошко»,
спрямованого
на
поліпшення
здоров'я, розвиток
фізичної
активності,
спортивних
можливостей
ріихоріянтрі заклатл

позитивний
+

позитивний
+

позитивний
+

позитивний

+

дітей, підлітків та
батьківської
громадськості
Комунарського
району та міста
Запоріжжя
90

91

92

93

Маслобоєва
Оксана
Василівна

Самченко
Андрій
Петрович

Костюченко
Зінаїда Іванівна

Капітальний ремонт Районна
тротуару
вздовж адміністрація
огорожі
будівлі Запорізької міської
ЗЗШ №12 по вулиці ради
по
Круговій, буд. 177
Шевченківському
району
Найкраща
Департамент
з
пішохідна
зона управління
Олександрівського
житловорайону
комунальним
господарством
міської ради
Створення
Департамент
естетичного
культури і туризму
середовища
на міської ради
території
ЗДМШ
№6

Степурко Тетяна Облагороджування
Миколаївна
прилеглої території
сучасної мистецької
школи (ЗДМШ №5)
як
об'єкту
загального
відвідування
громади
Ппяяобепежної

позитивний
+

позитивний
+

позитивний
+

Департамент
культури і туризму
міської ради

позитивний

+

94

95

96

97

98

частини міста
Пав люк Вікторія Облаштування
Володимирівна
дитячого
майданчика
"Дитячий світ"

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Хортицькому
району
Павлюк Вікторія "Світла"
зона Районна
Володимирівна
відпочинку!
адміністрація
Створення
зон Запорізької міської
відпочинку
для ради
по
мешканців
Хортицькому
Хортицького
району
району. Благоустрій
території по вул.
Світла

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

Павлюк Вікторія Реконструкція
Районна
Володимирівна
дитячого
адміністрація
футбольного
Запорізької міської
майданчика у дворі ради
по
будинків №4, 4А, 6 Хортицькому
по вулиці Світла
району
Пугачова
Вікторія
Володимирівна

Оновлення
Молодіжної зали КЗ
«Палац
культури
«Заводський»

Департамент
культури і туризму
міської ради

Павлюк Вікторія Сучасний дитячий
Володимирівна
майданчик
"Світлячок"

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
X ОПІИІГК1<ОМ\'

ПОЗИТИВНИЙ

+

позитивний
+

позитивний
+

99

100

105

Михайлова
Ганна
Олександрівна

району
Оснащення
Департамент
Центральної
культури і туризму
дитячої бібліотеки міської ради
новітнім
обладнанням
для
надання запоріжцям
сучасних послуг в
медіа-лабораторії,
ЗБ-кінозалі, релакспросторі тощо

Пашина Любов Безпечний
шлях. Районна
Благоустрій
адміністрація
Анатоліївна
пішохідної доріжки Запорізької міської
ради
по
біля ЗДО №227
Комунарському
району
Гумове
покриття Департамент освіти
Кликова
дитячого
і науки міської ради
Катерина
Василівна
майданчика
для
безпечних
прогулянок
дітей
Зеленого Яру

позитивний

+

позитивний
+

позитивний
+

106

107

108

109

112

Савіцька Юлія Благоустрій
та
Вікторівна
озеленення
прилеглої території
Запорізької дитячої
музичної школи №3

Департамент
культури і туризму
міської ради

Ємчицька Олена "АКТ-сквер"
Валеріївна
новий культурний
простір в сквері
"Театральний"

Департамент
культури і туризму
міської ради району

позитивний

+

позитивний
+

Боднар
Сергій Сучасна хірургія в Департамент
Володимирович промисловому
охорони
здоров'я
районі Запоріжжя
міської ради
Нікіфоріді
Світлана
Вікторівна

Онищенко
Олександр
Володимирович

позитивний
+

Майданчик
Департамент
сучасного
культури і туризму
мистецтва
та міської ради
благоустрій
прилеглої території
Запорізької дитячої
музичної школи №
8
Скульптура "Легка Районна
атлетика - Королева адміністрація
спорту"
Запорізької міської
ради
по
В ознесенівському
району

позитивний

+

позитивний
+

113

115

116

117

Кухаренко
Капітальний ремонт Районна
Тамара Петрівна тротуарної
зони адміністрація
вздовж
Запорізької міської
позашкільного
ради
по
навчального
В ознесенівському
закладу
«Центр району
дозвілля дітей та
юнацтва
Вознесенівського
району"
для
забезпечення
безперешкодного
руху пішоходів

Шевченко
Вікторія
Дмитрівна

+

Спортивно-ігровий Департамент освіти
майданчик "Здорове і науки міської ради
дозвілля". Мета організація дозвілля
дітей, формування з
дитинства інтересу
до
здорового
способу житя і
спорту

Плахтій Тамара Благоустрій
Районна
Яківна
території по вулиці адміністрація
Чарівній та навколо Запорізької міської
ради
по
консультаційного
центру ЗДО №244 Шевченківському
"Біла лілея"
району
Спєсівцева
Ольга

позитивний

Спортивногімнастичний

Департамент освіти
і науки міської папи

позитивний

+

позитивний
+

+

позитивний

118

119

120

Михайлівна

майданчик
для
дітей
молодшого
шкільного віку на
території
Запорізького
Класичного лицею

Камінний
Ярослав
Іванович

"ПОКРАЩЕННЯ
БЛАГОУСТРОЮ
ПРИБУДИНКОВОЇ
ТЕРИТОРІЇ
ПО
ВУЛИЦІ
КАРПЕНКАКАРОГО 23"

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району

Кот Олександр Реконструкція
Районна
Сергійович
паркової зони в адміністрація
ландшафтний парк Запорізької міської
сквер «Грін Опен ради
по
Сквер» за адресою В ознесенівському
пр. Соборний, 212. району
Проект передбачає
благоустрій
території
зі
створенням «Грін
Опен Сквер» для
культурного
та
естетичного
відпочинку
мешканців
Запоріжжя.
Григоренко
Тпина

Реставрація
сгтоптивного

Районна
адміністпанія

позитивний

+

позитивний

+

+

позитивний

126

128

129

В олодимирівна

майданчика
для Запорізької міської
колективних ігор - ради
по
баскетбол,
Хортицькому
волейбол, міні
району
футбол

Стефанцова
Анжела
Михайлівна

Будівництво мереж Районна
зливової каналізації адміністрація
від вулиці Волзька Запорізької міської
до
вул. ради
по
Листопрокатна (в р- Шевченківському
ні б. вул.Волзька району
42, Куп'янський 5а,
Куп'янський
4,
Куп'янський
6,
Листопрокатна 37).

Єрмолова Дар'я Благоустрій
Г еннадіївна
майданчику
для
вигула
та
дресирування собак
на території скверу
по
вул.Глазунова/вул.
Євпаторійська
у
Заводському районі
м. Запоріжжя

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Заводському
району

Облаштування
ігрового велобану з
навчання
дошкільників
правил дорожнього
пуху
на тепитопії

Департамент освіти
і науки міської ради

Панфілова
Марія
Вікторівна

позитивний

+

позитивний

+

позитивний
+

ДНЗ № 205
130

131

132

134

135

Мирошніков
Вадим
Вадимович

Благоустрій
прилікарняної
території
КНП
"Міська
лікарня
екстреної
та
швидкої медичної
допомоги" ЗМР

Департамент
охорони
здоров'я
міської ради

Радецька Ольга Благоустрій
Володимирівна
території
лікарні
для
комфортного
відпочинку
та
реабілітації
маленьких
пацієнтів

Департамент
охорони
здоров'я
міської ради

Макарова Ганна Сучасні
методи
Йосипівна
реабілітації шляхом
інтерактивної
підлоги
та
тренажера
МОТОтесІ
для
дітей м. Запоріжжя

Департамент
охорони
здоров'я
міської ради

Дакуніна
Анжела
Валеріївна
Рожко
Ігорівна

+

позитивний

+

позитивний

+

Квест
майданчик Департамент освіти
"Казковий
і науки міської ради
лабіринт"
Г анна Спорт для дітейзалог майбутнього

позитивний

Районна
адміністрація
Запорізької міської
лягти
ттп

позитивний
+
позитивний

136

138

140

141

142

1 4Л

Жигулін
Вячеслав
Олександрович

Ігросад

Удачіна Ольга Відремонтована
Анатоліївна
дорога двору
подарунок
до
Ювілею дому!

Сидорова Олена Безпечний шлях
Андріївна

Сухопар Олена Реконструкція
сходів
Сергіївна
центрального входу
гімназії № 107 та
естетичне
облаштування
пришкільної
території
Г ордиман
Марина
Володимирівна

Г ППЯТЛАДЯТ4

Міні-майданчик з
вуличними
тренажерами
по
вул.Бочарова 8

1

Р р т т п г ггтлк*тті а

Шевченківському
району
Департамент освіти
і науки міської ради

ПОЗИТИВНИЙ
+

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Хортицькому
району
Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Комунарському
району
Департамент освіти
і науки міської ради

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

позитивний

+

позитивний

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Р яйп чтгя

+

+

Марина
В олодимирівна

144

145

149

152

153

Загурськая
Тетяна
Василівна

Кременецька
Любов
В олодимирівна

Золотаревська
Анастасія
Артурівна

Прокоф'єва
Катерина
Михайлівна

Максименко
Олексій
Г'єпгІйотішї

пішохідної алеї по адміністрація
вулиці Чарівна 153- Запорізької міської
153Б
ради
по
Шевченківському
району
Тротуарна доріжка Районна
по
вулиці адміністрація
Виробничій,
М. Запорізької міської
Корищенка
ради
по
Шевченківському
району
Реконструкція
Районна
багатофункціональн адміністрація
ого
майданчику Запорізької міської
(вул.М. Корищенка) ради
по
Шевченківському
району
Рідний
дім
Районна
затишний двір
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Облаштування
Департамент
фасаду
і культури і туризму
прибудинкової
міської ради
території
Запорізького
муніципального
театру танцю
Сучасний АРТ-хол
у Палаці культури
"Опбітя"

Департамент
культури і туризму
мІРКк'ПЇ ПЯТТИ

позитивний
+

позитивний
+

позитивний
+

позитивний

+

позитивний
+

154

155

157

158

Азарова Галина Облаштування зони
В олодимирівна
вигулу
та
тренування собак в
Олександрівському
районі

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради по Олександрі
вському району

Плахтій Тамара Благоустрій
Яківна
території
та
раціональне
використання
екологоергономічної
екосистеми
ЗДО
№244

Департамент освіти
і науки міської ради

Заварзіна
Тамара
Василівна

Реконструкція
спортивного
майданчика
території
"Контакт"

Департамент освіти
і науки міської ради

Кобилинська
Ольга
Миколаївна

«Парк
в Районна
Тепличному».
адміністрація
Облаштування
Запорізької міської
парку
в ради
по
селищіТепличне,
Шевченківському
Шевченківського
району
району
міста
Запоріжжя
між
вулицями
Центральна
та
Верхоянська

позитивний
+

позитивний

+

позитивний

на
ЗГ

+

позитивний

+

161

162

163

164

166

168

17 0

Реконструкція
Районна
дитячого
адміністрація
майданчика
та Запорізької міської
облаштування зони ради
по
відпочинку у дворі
Комунарському
району
Огібалова Олена Проект ЗЗШ № 95 Департамент освіти
Юріївна
"Сонячна стежка"
і науки міської ради

Якименко
Данило
Юрійович

Свиридова Юлія Соціально-творчий
Г еннадіївна
проект "Шлях до
єднання поколінь"

Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
В ознесенівському
району
Гула
Олена Мобільний додаток Управління
Василівна
«Облік
та соціального захисту
реєстрація
населення міської
безхатченків
м. ради
Запоріжжя»

ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+
ПОЗИТИВНИЙ

+

ПОЗИТИВНИЙ

+

Азарова Галина Облаштування
Володимирівна
прибудинкової
території
за
адресою
вул.
Українська 2А

Департамент
з
управління
житловокомунальним
господарством
міської ради
Департамент освіти
та і науки міської ради

Клюквачова
Ольга
В олодимирівна

Благоустрій
території
будівництво
пішохідної доріжки
навколо ДНЗ № 293

ТГпЯТШЛЛГ Т\/ТятГРХТЛ/Т

Л/Тлтя тт гуТГп^ятгьтуу ггя

ПОЗИТИВНИЙ

+

позитивний
+

ПРТТЯПТЯЛ/ІРТЛТ

^

+

ггп^тлттлитлъга

171

Володимирович

честь
відомого
запорізького
художникамультиплікатора
Володимира Дахно.
Розробка
туристичного
маршруту "Мурали
Запоріжжя".
Розробка фотозони.

управління
житловокомунальним
господарством
міської ради

Демідовець
Владислав
Сергійович

Собачі вбиральні

Департамент
інфраструктури та
благоустрою
міської
ради,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Дніпровському
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Хортицькому
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
В ознесенівському
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
юади
по

позитивний

+

172

173

175

Демідовець
Молодіжний центр
Владислав
на базі ЦДЮТ
Сергійович
Рубець
Іван Тротуарне покриття
Сергійович
на
території
5
дитячої лікарні по
вул.Новгородська,
28-А
Юхименко
Велопарковки для
Костянтин
комунальних
Миколайович
закладів та органів
місцевої влади

Заводському
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Олександрівському
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району,Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Комунарському
району
Департамент освіти
і науки міської ради
Департамент
охорони
здоров'я
міської ради

Департамент
охорони
здоров’я
міської
ради,
департамент
інфрастуктури
та
благоустрою міської
ради, управління з
питань
транспортного

позитивний
+
позитивний
+

позитивний

+

176

177

178

забезпечення
та
зв'язку міської ради,
департамент надання
адміністративних
послуг та розвитку
підприємництва
міської
ради,
департамент
економічного
розвитку міської ради,
районна адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Вознесенівському
району, департамент
культури і туризму
міської
ради,
департамент спорту,
сім’ї
та
молоді
міської ради
Районна
адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Дніпровському
району

Прядко
Софія Благоустрій
зони
Михайлівна
відпочинку
за
адресою
вул.Таганська
16
для
жителів
Правого берегу, а
саме: благоустрій
скверу та дитячого
майданчику,
пішохідних доріжок
Юхименко
Спортивне
Департамент
Костянтин
покриття
для спорту, сім'ї та
Миколайович
відкритого спорту
молоді міської ради
Сукач

Світлана Ігровий майданчик

Районна

позитивний

+

позитивний
+
+

позитивний

180

182

183

Іванівна

на Бочарова, 5

Шевченко
Олексій
Станіславович

Науковий
ТесІтоНиВ

Морозов
Євгеній
В олодимирович

Система
альтернативного
електропостачання
водноспортивної
бази
дитячоюнацької
спортивної школи
Локомотив
Зелена парковка для
лікарні №10 біля
гемодіалізу

Воронцов
Олександр
Васильович

Г олова Координаційної ради
Секретар
Члени координаційної ради

адміністрація
Запорізької міської
ради
по
Шевченківському
району
Департамент
економічного
розвитку
міської
ради
Департамент
спорту, сім'ї та
молоді міської ради

позитивний
+
позитивний

+

Департамент
охорони здоров’я
міської ради

позитивний
+

К.Ю. Акула
Т.В. Михєєва

О.М. Бейм
Бочка
В. Бугайчук
В. Нагіх
В.Ткачук
В. Бабенко

