
 ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання Координаційної ради з питань  

громадського бюджету м.Запоріжжя 

 

 

м. Запоріжжя                                              15 червня 2017 року 

 

9.30, 

приміщення департаменту 

фінансової та бюджетної 

політики Запорізької  міської 

ради 

 

 

ПРИСУТНІ:  
 

Члени Координаційної ради:  Акула К.Ю, Беліков О.Ю.,  Бєйм О.М., 

Бочка І.П., Тишечко В.В., Головешко В.В., Михайлик П.А., Шулунова О.В.,  

Паскевська Ю.А. ,Ткачук С.В.   

 

Відсутні:  Вислогузов О.М. – відсутній за сімейними обставинами. 

                 Ревчук О.А.    – знаходиться у відрядженні.  

Бородай Д.С. - відсутній за сімейними обставинами. 

Зарва В.М. - відсутній за сімейними обставинами. 

  Помазан О.П. - відсутній за сімейними обставинами. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд уточнених авторами проектів. 

2. Про результати проведеної роботи  щодо об’єднання відповідно до п.4.3.2 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжя (далі – Положення) 

проектів, які стосуються одних об’єктів, в один проект. 

3. Інші питання. 

 

По першому питанню:  
 

Слухали: Акулу К.Ю., яка нагадала, що на попередньому засіданні були 

визначені проекти, які не містили конкретних розрахунків, або вичерпних 

даних для їх проведення. 



Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької звернувся до 

авторів зазначених проектів для надання необхідної інформації або 

конкретизації.  

Так, автори проектів №  4, 39, 47, 51, 56, 69, 72, 83, 87, 92, 99, 110, 111, 128, 

129, 130,  135, 142, 152  надали уточнену необхідну інформацію щодо реалізації 

проектів.  

Крім того, після більш детального опрацювання всіх поданих проектів,  

авторам  проектів №116 та № 132 було також запропоновано відповідно 

уточнити місце реалізації проекту і конкретизувати мету. Інформація з 

зазначеного питання надійшла. 

 

Вирішили:  Допрацьовані проекти направити для подальшого 

відпрацювання до відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради 

(додаток до протоколу). 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

По другому питанню:  

 

 

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила що департаментом фінансової та 

бюджетної політики Запорізької міської ради, на виконання протоколу № 7 від 

06.06.2017,  авторам проектів  : 7 з 8, 48 з 49 та 50,  105 з 108,106 з 107, 113 з 

118 та 123;  було запропоновано об’єднати. 

Так, вищезазначені автори надали письмову згоду на об’єднання проектів. 

 

Вирішили:  Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради зателефонувати авторам об’єднаних проектів для 

подання ними спільних проектів до 19.06.2017.  

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

По третьому питанню:  

 

Слухали: Акулу К.Ю., яка звернула увагу, що відповідно до інформації КП 

«Центр управління інформаційними технологіями» автор Залозна Анна 

В’ячеславівна проекту «Озеленення та благоустрій земельної ділянки у 

Хортицькому районі на перехресті вулиць Лахтінської та проспекту 

Ювілейному» відмовляється  реєструватися, авторизуватися на  офіційному 

порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет», що в 

подальшому у неможливе процес голосування на сайті.  

 

Вирішили:  Так як зазначене суперечить умовам Розділу 3 «Порядок 

подання проектів» Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, то зазначений 

проект відхилити. 

 



Голосували: «За» - одноголосно. 

Слухали: Акулу К.Ю. Відповідно до прийнятого Положення про 

Громадський бюджет у місті Запоріжжі наступний етап – передача копій 

проектів до виконавчих органів Запорізької міської ради для здійснення ними 

більш детальної перевірки та оцінки з них. 

 

Вирішили:  Доручити секретарю Координаційної ради організувати роботу 

з зазначеного питання та до 20 червня поточного року передати копії проектів 

для відпрацювання до  виконавчих органів Запорізької міської ради. 

 

Слухали:  Агентаєву В., яка розповіла  Координаційній раді про о 

реалізацію проекту «ZMISTOVNO» в м.Запоріжжя, яким передбачається 

надання допомоги членам  територіальної громади у написані власних проектів 

та повідомила про місце і час його реалізації.  

 

 Голосували: 

«за» - одноголосно 

 

Вирішили:  Зазначену інформацію прийняти до уваги. 

 

 

 
 

 

Голова Координаційної ради 

 

 

 

К.Ю.Акула 

 

 

 

 

Протокол вела  

 

 

 

 

 

О.В.Шулунова 

 



 Додаток до протоколу №8 від 15.06.2017 

 

 

Номер 

з/п 

Номер 

згідно 

реєстру 

на сайті 

П.І.Б.  

 

Назва проекту 

 

Прийняте рішення Результати 

голосування 

1 193 Галантюк  

Тетяна Олександрівна     

Універсальний спортивний майданчик 

«Магістраль» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

2 195 Бобруль  

Тетяна Олексіївна    

Пандус в школі – рівний доступ до освіти Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

3 188 Кузь  

Ганна Володимирівна    

 

Заміна застарілої огорожі по периметру 

дошкільного навчального закладу (центр 

розвитку дитини) «Надія» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

4 205 Суркова  

Катерина Анатоліївна    

Дитячий спортивний майданчик «Здорові 

діти – здорова нація» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

5 333 Гайворонська  

Юлія Сергіївна    

 

Майданчик мрії «Лімпопо» ДНЗ № 160 Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

6 251 Кушнір  

Олександр Іванович    

 

Баскетбольний майданчик ЗБЛ 

«Перспектива» (будівництво 

баскетбольної площадки 28х15 м. на 

території навчального закладу 

Запорізького багатопрофільного ліцею) 

«Перспектива» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

7 192 Замула  

Олена Валеріївна    
 

Будівництво зони відпочинку (розбиття 

скверу) по вулиці Норильській 

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом  8 

«Будівництво дитячих зон відпочинку на прилягаючій до 

школи території по вул. Норильська» і розробити спільний 

проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№8 і надати його, 

як один, з 

уточненими 

даними 
8 201 Костіна  

Лариса Вадимівна    
 

Будівництво дитячих зон відпочинку на 

прилягаючій до школи території по вул. 

Норильська 

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 7 

«Будівництво зони відпочинку (розбиття скверу) по вулиці 

Норильській» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№7  

9 187 Войтенко  

Тетяна Іванівна    

 

Придбання приборів освітлення для 

проведення масових тематичних заходів 

для населення міста 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент культури і туризму) 

Одноголосно 



10 215 Патрушева  

Ірина Анатоліївна    

 

Хто спортом займається, той сили 

набирається 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

11 218 Луценко  

Алла Федорівна    

 

«Країна міцного здоров'я». Облаштування 

спортивного майданчика на території ДНЗ 

№5 «Промінь» безпечним покриттям та 

спортивним обладнанням 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

12 213 Хайруліна  

Олеся Сергіївна    

 

«Територія гри» створення сітки 

велосипедних асфальтованих доріжок 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Дніпровському району) 

Одноголосно 

13 291 Краснокутська  

Ганна Валеріївна   

 

«Школа світлофорних наук» - 

Тренувально-ігровий майданчик. 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

14 249 Анисимова  

Наталія Василівна   

Реконструкція спортивного майданчику 

«Волейбол для всіх» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

15 234 Яценко  

Ольга Вячеславівна    

 

«Нові доріжки – здорові ніжки» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

16 226 Вініченко  

Олена Миколаївна    

 

«Здорова дитина – щаслива Україна» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

17 401 Шрамко  

Наталія Миколаївна    

 

Відкриття музейної кімнати ретроспективи 

«Культурна спадщина Олександрівського 

района» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

18 222 Маврина 

Людмила Василівна    

 

Установлення огорожі з металевих 

конструкцій по периметру шкільного 

подвіря , так як залізобетонні секції, 

поставлені у 1969 році, зруйновані під 

впливом природних чинників та часу 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

19 232 Жовніренко  

Аліна Ігорівна    

 

Безпечний прохід в Країну знань 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

20 423 Тоболовська  

Світлана Павлівна    

 

Освітлення двору гімназії світильниками, 

які працюють на сонячній енергії  

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 



21 220 Плахтій  

Тамара Яківна     

 

«Кольоровий світ дитинства» створення 

структурно-функціональної екосистеми в 

ДНЗ №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя 

(облаштування мініпарку та реконструкція 

спортивного майданчика) 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

22 239 Буйниченко  

Лариса Дмитрівна    

 

Сімейний спортивно-ігровий майданчик 

«Здорова родина – щаслива дитина – 

успішна країна» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

23 253 Пузік  

Людмила Григорівна    

 

«Согреем души ветеранам» 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент культури і туризму) 

Одноголосно 

24 473 Островська  

Жанна Анатоліївна    

 

Казкова долина енергійних дітей 

(спортивний та розважальний майданчик 

для вихованців ДНЗ №162 «Ведмедик») 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

25 263 Манько  

Євген Якович    

 

Дитячий спортивно-ігровий майданчик 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

26 240 Лізвінський  

Віталій Леонідович  

Модернізація музею в сучасному закладі 

освіти 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

27 271 Матковська  

Олена Дмитрівна 

"Здійснимо мрію разом!" (Відновлення 

локацій молодіжного дозвілля) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

28 369 Тищенко  

Валерій Миколайович    

 

Баскетбольний майданчик Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки реалізація знаходиться поза межами компетенції 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів  

Одноголосно 

29 272 Романова  

Ольга Миколаївна    

 

Новому часу – сучасні відкриття - 

європейській інтер’єр. Шкільна їдальня. 

Філософія солодкого життя та гарних 

манер. 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

30 відмова Залозна  

Анна В’ячеславівна    

 

Озеленення та благоустрій земельної 

ділянки у Хортицькому районі на 

перехресті вулиць Лахтинської та 

проспекту Ювілейний  

Відхилити проект (невідповідність вимогам Розділу 3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79) 

Одноголосно 

31 289 Мурашова  

Іраїда Григорівна    

 

«Рівненькі доріжки для маленьких ніжок» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 



32 457 Онищенко  

Олександр Володимирович  

Зона відпочинку городян, можливість 

проведення масових заходів 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району) 

Одноголосно 

33 300 Кукса  

Анна Володимирівна    

 

Свято починається зі шкільного подвір'я 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

34 305 Олійник  

Людмила Вікторівна    

 

Здоров’я дитини – багатство родини! 

Здоров’я народу – багатство країни! 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району) 

Одноголосно 

35 304 Третяк  

Наталя Володимирівна    

 

Сучасний ігровий дитячий простір  Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

36 287 Головко  

Костянтин Вікторович 

 

«Сонячні сходи. Європейський під’їзд для 

багатоквартирного будинку» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

37 331 Медвєдєв  

Артем Віталійович 

О спорт, ти – мир! (реконструкція 

спортивного майданчика ЗЗОШ № 51 з 

полем для міні-футболу зі штучним 

покриттям) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

38 190 Тимофєєва  

Оксана Анатоліївна  

 

Сучасний спортивний зал - запорука 

здоров'я майбутнього покоління 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

39 189 Сукач  

Світлана Іванівна    

 

Чистий дитячий садок, здорові діти, міцне 

суспільство, майбутнє країни. 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

40 330 Свисенко  

Олена Василівна    
З красою в майбутнє (озеленення 

пришкільної території ЗЗОШ № 51) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

41 298 Шендрик 

Світлана Григорівна    
 

Проект «Створення умов для 

патріотичного виховання учнів, підготовки 

юнаків району до служби у Збройних силах 

України та захисту Вітчизни» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

42 247 Кірпа 

Олена Анатоліївна    

 

Відновлення освітлення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садка) № 107 

«Зоряний» 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 



43 246 Кірпа  

Олена Анатоліївна    

 

Заміна вікон в приміщеннях дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 107 

"Зоряний" 

 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

44 478 Маринюк  

Людмила Вікторівна    
 

Еко-технології для позашкільного 

навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості». Пілот-

проект «Розумне опалення» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

45 477 Дудка  

Віктор Миколайович    
 

Еко-технології для позашкільного 

навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості». Парк 

майбутнього  

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

46 479 Бугайчук  

Оксана Василівна    
 

Еко-технології для позашкільного 

навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості». Пілот 

«Сонячна енергія» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

47 299 Степанова  

Олена Володимирівна    
Благоустрій прибудинкового пустиря між 

житловими будинками по вул. Ентузіастів: 

20, 18, 18а, 22 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району) 

Одноголосно 

48 474 Костенеко  

Андрій Іванович    
 

Парк для всех Чистый пруд Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської направити листа до автору ч з автором проекту та 

запропонувати об’єднати проект з проектом 49 «Парк для 

всех Family» та 50 «Парк для всех «Культурный и 

спортивный отдых»» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з 

проектами №50 та 

№ 49  
49 416 Грицкан  

Тетяна Анатоліївна    
 

Парк для всех Family  Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до  автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 48 «Парк 

для всех Чистый пруд» та 50 «Парк для всех «Культурный 

и спортивный отдых»» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з 

проектами №48 та 

№ 50  
50 405 Нападайло  

Антоніна Анатоліївна    
 

Парк для всех «Культурный и спортивный 

отдых» 

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 48 «Парк 

для всех Чистый пруд» та 49 «Парк для всех Family» і 

розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з 

проектами №48 та 

№ 49 і надати 

його, як один, з 

уточненими 

даними 
51 462 Онищенко  

Олександр Володимирович  

Тенніс в кожен двір. Разом сильніші!  Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Заводському 

району,  департамент освіти і науки, департамент 

інфраструктури та благоустрою, департамент з 

управління житлово-комунальним господарством) 

Одноголосно 

52 325 Єрьоміна  

Тамара Іванівна    

Світломузикальний фонтан «Перлина 

Запоріжжя» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 



53 375 Токарева  

Надія Яківна    
Шлях до здоров’я дитини!  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент охорони здоров’я) 

Одноголосно 

54 455 Онищенко 

Олександр Володимирович  
«Зимова казка» Новорічні прикраси Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент культури і туризму) 

Одноголосно 

55 301 Орєшко  

Олеся Сергіївна    

 

Дитячий майданчик - "Дитячий світ" 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

56 334 Баранник 

Дмитро Миколайович    

Зона сімейного відпочинку за адресою 

бульвар Будівельників, б.12 та б.10 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району) 

Одноголосно 

57 196 Єфремова  

Віта Сергіївна    

 

Облаштування зони відпочинку 

"Ентузіастів 18-А - Василя Сергієнка42" 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району) 

Одноголосно 

58 373 Шальміна 

Доліна Михайлівна    

 

Замощення тротуарною плиткою подвір’я 

Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-

Алєф» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

59 339 Журавленко  

Єлизавета Вікторівна   

 

Спортмайданчик «Побігайчик» треба 

збудувати, щоб здорове покоління на 

майбутнє мати. 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

60 310 Соіна  

Світлана Миколаївна    

 

Спортивно-ігровий дитячий майданчик 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

61 385 Чекулаєва  

Мілена Володимирівна    

 

Проект «Стежинками дитячих мрій». 

Організація та проведення теренкурів з 

дітьми дошкільного віку на території ДНЗ 

№ 274 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

62 368 Любич  

Олена Анатоліївна    

 

Облаштування території клубу дозвілля Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

63 292 Башунова 

Ольга Сергіївна    

 

Про здоров'я щоденно: облаштування 

спортивного та ігрових майданчиків 

сучасним, цікавим, дієвим, безпечним 

обладнанням 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

64 434 Смирка  

Олена Петрівна    

 

Сенсорна кімната в дитячому садочку – 

унікальний інноваційний осередок для 

всебічного розвитку малюка 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 



65 362 Каліна  

Яна Ігорівна    

 

Пішохідна доріжка безпечна для ніжок  

Заміна частини аварійного асфальтного 

покриття на пр. Маяковського з метою 

естетичного виховання та унеможливлення 

травмування дітей, співробітників та 

містян 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

66 248 Денисов  

Денис Валерійович    

 

Вуличне освітлення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 210 

«Славутич» Запорізької міської ради 

Запорізької області та прилеглої до нього 

території 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

67 440 Гудко  

Наталія Григорівна    

Сучасним дітям – сучасне середовище  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

68 326 Бобкова  

Людмила Едвардівна    

Маленьким ніжкам - комфортні доріжки 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

69 316 Коваль  

Валентина Вячеславівна    

 

Центр соціальної роботи з населенням як 

інноваційна модель виховання і 

соціального захисту дітей «Здорові діти – 

здорова нація» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

70 476 Іванченко  

Ольга Сергіївна    

 

«Спортивний майданчик нашої мрії» 

(сучасно обладнаний спортивний 

майданчик з плес кальним басейном) 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

71 359 Адаменко  

Світлана Валеріївна    

 

"Як у нашому садку діти підростали, а ми 

всі про їх здоров'я вже сьогодні дбали!" 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

72 348 Тимошенко  

Федот Миколайович    

 

Створення безпечних умов для занять 

фізичною культурою і спортом на 

спортмайданчику ЗОШ № 29 учнів та 

мешканців мікрорайону. 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

73 480 Ткаченко  

Наталія Валеріївна    

 

Ремонт пішохідних доріжок в ДНЗ № 32 

«Барвінок» «Маленьким ніжкам – гарні 

доріжки» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

74 370 Засуха  

Уляна Михайлівна    

 

«Безпечні доріжки для маленьких ніжок» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

Одноголосно 



територіальної громади) 

75 481 Шаркова  

Наталія Леонідівна    

 

Сучасний спортивний мікрокомплекс на 

подвір’ї школи – джерело благородного, 

мирного, дружнього змагання та здорового 

способу життя дітей та дорослих 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

76 332 Михайлик  

Сергій Вікторович    

 

«Спортивно-ігровий комплекс» - для 

активного фізичного та пізнавального 

розвитку дошкільнят на території 

дошкільного навчального закладу № 284 

«Росинка» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

77 463 Болюк  

Сергій Васильович    

 

Проект підвищення пропускної 

спроможності проспекту Соборного міста 

Запоріжжя  

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

78 407 Шамрай  

Світлана Володимирівна    

Нове життя шкілного подвір’я  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

79 404 Шамрай  

Світлана Володимирівна    

«Здорова дитина – щаслива родина» 

(ЗЗОШ № 5) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

80 396 Гришко  

Олег Анатолійович    

Спорт – у кожен дім! Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

81 383 Мосійченко-Бобракова 

Людмила Василівна    

Спортивний комплекс «Мультиспорт» 

створення спортивної зони для ігрових 

видів спорту   

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

82 420 Петрик  

Олена Олександрівна    

 

«Ми вивчаємо правила дорожнього руху» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

83 468 Бабич  

Павло Миколайович    

 

Капітальний ремонт внутріквартальної 

дороги 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району 

Одноголосно 

84 435 Сапунова  

Юлія Сергіївна    

 

Благоустрій пішохідної алеї по проспекту 

Металургів (доукомплектація зони 

відпочинку від перехрестя вул. Незалежної 

України до перехрестя вул. Портової) 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Дніпровському району) 

Одноголосно 

85 345 Солоп  

Лілія Валеріївна    

 

«Загартовуйся, плескайся – з нами сили 

набирайся!» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

86 346 Колотова  

Тетяна Євгенівна    

 

ДД - добрі дії для дітей: спортивний 

багатофункціональний комплекс як 

культурно-оздоровчий центр громади 

селища ДД 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 



87 347 Хіміна  

Наталія Григорівна    

Країна дитячих мрій (зона відпочинку та 

дозвілля): радість життя – в кожнім дворі! 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

88 387 Кабанов  

Сергій Вікторович    

 

Пілот-проект «Економне опалення для 

будинку на менш ніж 30-ть квартир» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

89 428 Озеров  

Олександр Дмитрович  

«Нове життя шкільного майданчика» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

90 327 Массалова  

Олена Олегівна    

 

«Мрії дітей збуваються сьогодні» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

91 414 Гордиман  

Марина Володимирівна    

 

Облаштування безпечної та естетичної 

пішохідної алеї та прилеглої території на 

Чарівній  

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Шевченківському району) 

Одноголосно 

92 185 Матрій  

Андрій Кліментійович    

 

Всеукраїнський електронний реєстр 

порушень прав громадян «ЗВОРОТНІЙ 

ЗВ’ЯЗОК» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(виконавчий комітет Запорізької міської ради) 

Одноголосно 

93 380 Кириленко  

Анна Сергіївна    

Тренажерний майданчик для загального 

користування 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент спорту, сім’ї та молоді) 

Одноголосно 

94 389 Демченко  

Аркадій Григорович  

Шкільне подвір’я  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

95 360 Нападайло  

Ігор Іванович    

 

Спортивний майданчик Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

96 348 Любімова  

Алла Володимирівна    

 

"Здорова молодь - здорове майбутнє"  

Облаштування шкільного спортивного 

майданчика вуличними тренажерами для 

дорослих та дітей 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

97 444 Ганжа  

Інна Іванівна    

«Екологічна культура – частина 

загальнолюдської культури» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

98 349 Алдошина  

Надія Володимирівна    

 

Сучасний Ігровий Безпечний майданчик 

для сучасних дітей 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

99 361 Касярум  

Ольга Михайлівна    

 

Місце відпочинку і занять спортом всією 

родиною в нашому мікрорайоні  

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

100 433 Кузнецова  

Олена Валеріївна    

 

Тренажерний майданчик гімназії № 6 Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

101 430 Кузнецова  

Олена Валеріївна    

Майданчик для гри в пінг-понг гімназії № 

6 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 



102 429 Кузнецова  

Олена Валеріївна    

 

Гандбольний майданчик гімназії № 6 Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

103 436 Мамунчак  

Тетяна Володимирівна    

 

Ремонт пішохідних доріжок ДНЗ № 101 

«Дитячим ніжкам – добрі доріжки!» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

104 378 Єрмак  

Галина Вікторівна    

Створення спортивного комплексу «Спорт 

для всіх» 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

105 469 Забара  

Владислав Володимирович    

 

Алея Відродження  Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 108 

«Медова Алея» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№108  
106 461 Колот  

Валентина Миколаївна    

 

Рекреаційна зона «Релакс» Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 107 «Зона 

відпочинку «РОДИНА ЄДИНА»» і розробити спільний 

проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№107  

107 467 Семак  

Інга Станіславівна    

 

Зона відпочинку «РОДИНА ЄДИНА» Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 106 

«Рекреаційна зона «Релакс»» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№106 і надати 

його, як один, з 

уточненими 

даними 
108 466 Семак  

Інга Станіславівна    

 

Медова Алея Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 105 «Алея 

Відродження» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектом 

№105 і надати 

його, як один, з 

уточненими 

даними 
109 399 Мостова  

Світлана Василівна    

 

Здоровья – це круто! Здоровья – це драйв! 

Здоровий спосіб життя швидше вибирай! 

Облаштування і укомплектування 

шкільного спортивного майданчика – 

інвестиція у майбутнє здорове покоління! 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

110 367 Тарадай  

Дмитро Миколайович    

Автономне вуличне освітлення пішохідних 

переходів 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

111 350 Кругляк  

Василь Вікторович    

«Смарт зупинка громадського транспорту 

«проспект Металургів» (Запоріжжя) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

112 391 Литкін  

Валерій Віталійович    

 

«Оновлення зеленого господарства по вул. 

Військбуд» 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Шевченківському району) 

Одноголосно 



113 406 Марюхніч  

Надія Володимирівна    

 

Благоустрій бігової доріжки Запорізького 

класичного ліцею  

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 118 

«Благоустрій спортивного майданчику Запорізького 

класичного ліцею» та проектом 123 «Благоустрій 

баскетбольно-волейбольного поля Запорізького класичного 

ліцею» і розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з проектами 

№118 та №123 і 

надати його, як 

один, з уточненими 

даними 

114 421 Біла  

Нелля Миколаївна    

Благоустрій пляжної зони відпочинку  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

115 377 Волкова  

Тетяна Ігорівна    

 

«Здоров'я - найцінніший скарб життя» 

(ремонт та облаштування кімнати в 

Запорізькій загальноосвітній школі № 73 

для проведення занять з лікувальної 

фізкультури, ритміки, коррекційних занять 

для дітей з особливими потребами 

інклюзивних класів та спеціальних класів 

для дітей з затримкою психічного 

розвитку) 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

116 409 Левина  

Наталя Віталіївна    

Дитячий центр цікавих наук 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

117 відмова Булат  

Світлана Григорівна   

 

Територія здоров’я та радості для дітлахів 

«Грайлива хвиля» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

118 410 Щербина  

Тетяна Євгенівна  

 

Благоустрій спортивного майданчику 

Запорізького класичного ліцею 

 

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 113 

«Благоустрій бігової доріжки Запорізького класичного 

ліцею» та проектом 123 «Благоустрій баскетбольно-

волейбольного поля Запорізького класичного ліцею» і 

розробити спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з 

проектами №113 

та №123  

119 366 Васильєва  

Олена Григорівна    

 

Ворота школи – вхід до Країни Знань. 

Реконструкція частини аварійних цегляних 

стовпів огорожі гімназії № 71 з метою 

покращення естетичного облаштування 

міста та унеможливлення травмування 

дітей та запобігання нещасним випадкам. 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

120 448 Бровко  

Олександра Владимирівна  

Проект «Спортмайданчик «Територія 

здоров’я» Запорізької гімназії № 45 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

121 328 Куракова 

Зоя Григорівна    

 

Створення поля для міні-футболу як 

осередку здоров’я і спорту мешканців 

селища Запоріжжя - Ліве 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

122 472 Карбан  

Петро Олександрович  

Ремонт тротуару, розташованого 

паралельно буд. №5 по вул. Героїв 93-ї 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

Одноголосно 



бригади району) 

123 417 Грабовська  

Ірина Маренівна    

 

Благоустрій баскетбольно-волейбольного 

поля Запорізького класичного ліцею 

 

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

міської ради направити листа до автору проекту та 

запропонувати об’єднати свій проект з проектом 113 

«Благоустрій бігової доріжки Запорізького класичного 

ліцею» та проектом 118 «Благоустрій спортивного 

майданчику Запорізького класичного ліцею» і розробити 

спільний проект 

Автор вирішив 

об’єднати свій 

проект з 

проектами №118 

та №113  

124 452 Зайцев  

Іван Сергійович    

 

Енергія Сонця за для потреби та 

безпечного переміщення людей! 

Використанням прожекторів на сонячній 

енергії для безпечного пересування та 

енергозбереження. 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 

125 453 Зайцев  

Іван Сергійович    

 

Спорт – дітям! Відновлення існуючого 

застарілого та фізично зношеного 

майданчика для міні-футболу. 

Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Дніпровському району) 

Одноголосно 

126 454 Рибаченко  

Катерина Сергіївна    

 

Теплесенькі віконечка для синочка й 

донечки. 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

127 408 Чернова  

Ірина Вікторівна    

 

Музей металу в м.Запоріжжя Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки реалізація знаходиться поза межами компетенції 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів  

Одноголосно 

128 483 Брусенська  

Дар’я Миколаївна 

Роллердром «МАЯК» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

129 487 Брусенська  

Дар’я Миколаївна  

Велотрек «МАЯК» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

130 486 Брусенська  

Дар’я Миколаївна   

Ковзанка «МАЯК» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

131 418 Малюцька  

Ганна Станіславівна    

 

«Затишна галявина» Передати відповідному органу виконавчої влади (Районна 

адміністрація Запорізької міської ради по 

Шевченківському району) 

Одноголосно 

132 437 Газієва  

Оксана Сергіївна   

 

Придбання спортивно-ігрового інвентаря 

для дитячої кімнати "Нескучайка" 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

133 403 Клімов  

Олександр Анатолійович   

Даруй світло людям ( освітлення подвір'я 

школи та прилеглих територій ) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

134 439 Сєргєєв  

Іван Андрійович    

Створення наземного пішохідного 

переходу на перетині вулиці Лермонтова 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент інфраструктури та благоустрою) 

Одноголосно 



 та проспекта Соборний 

135 364 Неклюдов  

Едуард Маркович    

Майданчик для активних видів спорту 

(міні-футбол, волейбол, баскетбол) 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

136 395 Неклюдов  

Едуард Маркович    

 

Енергоеффективні пластикові вікна - один 

з перших етапів до збереження тепла та 

добробуту мешканців будинку 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79) 

Одноголосно 

137 382 Неклюдов  

Едуард Маркович    

 

Зовнішнє утеплення будинку та 

пофарбування в різні яскраві кольори (13 

кольорів) 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79) 

Одноголосно 

138 394 Неклюдов  

Едуард Маркович    

 

Реконструкція насосної води (установка 

еноргоеффективних насосів та заміна 

комунікацій) для мешканців будинків по 

вул. Мала 3, Лобановського 28 та 30. 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79) 

Одноголосно 

139 371 Неклюдов  

Едуард Маркович    

 

Індивідуальний тепловий пункт - перший 

крок до добробуту мешканців будинку 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79) 

Одноголосно 

140 450 Педенко  

Лариса Юріївна    

 

Дитячий майданчик "Комфортний дворик" 

 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

141 456 Артюх  

Марина Вікторівна    

 

Спортивний та гральний майданчики під 

відкритим небом для малечі та дорослих – 

футбол, баскетбол, волейбол, вуличні 

тренажери, гойдалки, горки та інше у дворі 

домів по вул.Новгородська, 26б та 

Задніпровська, 13 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент з управління житлово-комунальним 

господарством) 

Одноголосно 

142 465 Зайцева  

Світлана Анатоліївна 

«Здорова дитина – здорова країна» Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

143 482 Крюкова  

Світлана Василівна    

 

«Спорт для всіх» Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки реалізація знаходиться поза межами компетенції 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів  

Одноголосно 

144 402 Шевченко  

Вікторія Дмитрівна    

 

STREAM лабораторія Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

145 203 Ларіков  

Андрій Сергійович    

 

Спортивний майданчик для дітей 

дошкільного віку ДНЗ №151 «Краплинка» 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 



146 415 Мерцалова  

Ксенія Олександрівна    

 

Територія здорового відпочинку учнів 

молодших класів ЗНВК "ВИБІР" 

 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

147 449 Авруцька  

Ганна Олександрівна     

З вдячністю та турботою про ветеранів 

війни та учасників АТО 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент охорони здоров’я) 

Одноголосно 

148 390 Шевченко  

Марія Михайлівна   

Благоустрій шкільної території  Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

149 445 Іванова  

Катерина Володимирівна    

 

Сходинка до іноземних мов Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

150 447 Чумаченко  

Олена Василівна    

 

«Облаштування огорожі спортивного 

майданчика школи № 30». Даний проект 

передбачає заміну огорожі школи навколо 

спортивного майданчика школи та 

пришкільної території школи 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент освіти і науки) 

Одноголосно 

151 446 Дячук  

Світлана Миколаївна    

 

«Кабінет-творча лабораторія учителя і 

учнів» 

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2017 № 79, 

оскільки місце реалізації проекту є місцем загального 

користування з обмеженням вільного доступу членів 

територіальної громади) 

Одноголосно 

152 

 

475 Ільченко  

Сергій Володимирович    

Створення молодіжного хабу 

«FreedomHub». 

Передати відповідному органу виконавчої влади 

(департамент спорту, сім’ї та молоді) 

Одноголосно 

 


