
ПРОТОКОЛ № 2 
онлайн засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 24лютого 2020 року

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю., Нагіх К.В., Бочка І.П., Зарва В.М., 
Корольов О.М., Бабенко Н.В., Бугайчук О.В., Савенко Т.В., Помазан О.П., Бєйм
О.М., Ткачук С.В., Бородай Д.С., Тишечко В.В., Щербіна J1.I., Шулунова О.В.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Розгляд листів, які надійшли на адресу Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя.

По першому нитаиніо:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, до Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя листом звернулися автори проектів- 
переможців 2019 року, реалізація яких відбувається у 2020 році:

- Токарева Людмила Василівна, автор проекту 98 «Створення безбар’єрного 
доступу до отримання соціальних послуг маломобільних груп населення» 
просить надати згоду на уточнення назви проекту, а саме «Капітальний ремонт 
гранітного ганку і влаштування пандуса будівлі Запорізького міського центу 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка розташована за адресою 
м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 34а»;

- Токарева Тетяна Володимирівна, автор проекту 82 «Веселе дитинство: 
назва спортивно-ігрового майданчику у дворі будинку по вулиці 12 квітня, 17» 
просить надати згоду на уточнення назви проекту, а саме «Реконструкція 
елементів дитячого та спортивного майданчика на прибудинковій території 
житлового будинку №17 по вул. 12 Квітня в м.Запоріжжя». Крім того, уточнює 
роботи, та їх вартість;

- Шмельова Наталія Григорівна, автор проекту 35 «Спортивний простір у 
Сонячному дворі. Реконструкція та благоустрій встановлення 
багатофункціонального спортивного майданчику» просить надати згоду на 
уточнення назви проекту, а саме «Реконструкція благоустрою. Роботи з 
відновлення елементів благоустрою існуючого спортивного майданчику на 
прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку №16 по вул. 
Європейська в м.Запоріжжя». Крім того, уточнює роботи, та їх вартість;

- Пінчук Валентина Петрівна, автор проекту 35 «Територія спільних мрій» 
просить змінити назву проекту на «Капітальний ремонт (благоустрій) території



між будинками №6, №10, №12 по вул. Пархоменка в Шевченківському районі 
м.Запоріжжя» відповідно до державних будівельних норм;

- Мерзлякова Ольга Миколаївна, автор проекту 109 «Спортивний майданчик 
для різних вікових категорій "В здоровому тілі здоровий дух"» просить надати 
згоду на уточнення назви проекту, а саме «Будівництво (встановлення) малих 
архітектурних форм (елементів спортивного майданчику) за адресою: Хортицьке 
шосе, будинок 14 в Хортицькому районі м.Запоріжжя»;

- Комліченко Валентина Віталіївна, автор проекту 107«"Спорт-ігроленд" - 
зона для активного відпочинку дітей, молоді та дорослих» просить надати згоду 
на зміну назви проекту для дотримання державних будівельних норм , а саме 
«Будівництво майданчика з встановленням конструкцій ігрового та спортивного 
призначення по вул.Шкільній, 50 в м.Запоріжжі».».

Слід зазначити, що зміни не потребують додаткових коштів.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:

1. Прийняти інформацію до відома.
2. Схвалити внесення змін, які пропонуються авторами проектів 

вищезазначених проектів.

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що також надійшов лист від 
Колєснікової Світлани Степанівни, автора проекту-переможція 2018 року № 506 
«Театр для усіх», яка повідомляє, що не заперечувала у внесені деяких змін у 
виконанні її проекту. Так, встановлення синтетичного прорезиненого покриття на 
майданчику площею 225 кв.м. на улаштування покриттів з дрібно розмірних 
фігурних елементів мощения (ФСМ) 86 кв.м., розбудова та обладнана критої 
театральної сцени розміром 4 х 7 м на облицювання каркасу козирку сцени 
полікарбонатом 96 кв.м. та улаштування покриттів з фанери -  35,3 кв.м. Зазначене 
відбулося у зв’язку з підвищенням ціни на будівельні матеріали та інші 
показники.

Вирішили:

1. Прийняти інформацію як заслухану.

Голова Координаційної ради

Протокол склала


