
ПРОТОКОЛ № 5
онлайн засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 02 грудня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю., Зарва В.М., Бабенко Н.В., Бочка
І.П., Бабенко В.В., Корольов О.М., Глазунов В.В., Михєєва Т.В., Шулунова О.В.

Відсутні:
Александрова І. П - без пояснення причин;
Азарова Г.В.- відсутня, у зв’язку з необхідністю знаходитись за основним 

місцем роботи;
Дорошенко К.В. - відсутня, у зв’язку з необхідністю знаходитись за 

основним місцем роботи;
Ткачук С.В. -  лікарняний;
Помазан О.П. - без пояснення причин;
Бєйм О.М. - відсутня, у зв’язку з необхідністю знаходитись за основним 

місцем роботи.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, до Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя листом звернувся переможець 2020 року 
Костюченко Зінаїда Іванівна, автор проекту «Створення естетичного середовища 
на території ЗДМШ №6» , реалізація якого відбувається у 2021 році і повідомила, 
що не заперечує по внесенню змін обсягів робіт, які запропонував головний 
розпорядник бюджетних коштів -  департамент культури і туризму міської ради, а 
саме: «зменшення площі укладання плитки тротуарної з 80 кв.м до 60 кв.м у 
зв’язку зі збільшенням площі озеленення території закладу» та «видалення дерев 
5 одиниць замість 6». Загальна вартість проекту не потребує додаткових коштів і 
складає 78558,00 грн.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:

1. Прийняти інформацію до відома.



Також, надійшли листи від департаменту освіти і науки міської ради, 
районних адміністрацій Запорізької міської ради по Шевченківському, 
Хортицькому та по Комунарському районах, в яких повідомляються назви робіт 
згідно дотримання державних будівельних норм та ДСТУ для реалізації у 2022 
році проектів- переможців 2021 року, а саме:

- проект 78 «Благоустрій території по вулиці Чарівній та навколо 
консультаційного центру ЗДО №244 «Біла лілея» - Капітальний ремонт 
(благоустрій) території в районі будинку №42а по вулиці Чарівній ;

- проект 118 «Ігровий майданчик» - Встановлення елементів спортивного та 
дитячого майданчиків по вул.Бочарова,5;

- проект 110 «Облаштування безпечної дороги між Запорізькою гімназією 
№93 та будинком 13а по вул.Полякова -  Капітальний ремонт (благоустрій) 
території в районі будинку 13 а по вулиці Полякова;

- проект 23 «Благоустрій Військбуд, 86» - Поточний ремонт тротуарів в 
районі житлового будинку № 86 по вул. Військбуд;

- проект 135 «Дорога до школи: граю, відчуваю, пізнаю» - Капітальний 
ремонт (благоустрій) території в районі будинків 81,83 по вул. Деповська;

- проект 8 «Стежина дитячих мрій. Крокуй цікаво та безпечно!» - Капітальний 
ремонт огорожі Запорізької загальноосвітньої школи №84 ("Стежина дитячих мрій. 
Крокуй цікаво та безпечно!"), розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. 
Північнокільцева, 16-А;

- проект 22 «Реконструкція подвір’я ЗОШ № 88» - Поточний ремонт 
шкільного подвір’я Запорізької загальноосвітньої школи №88, розташованої за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2;

- проект 82 «Благоустрій шкільного подвір’я» - Капітальний ремонт 
благоустрою території шкільного подвір’я, ганку Запорізької спеціалізованої 
школи фізичної культури № 18 (“Благоустрій шкільного подвір’я”), розташованої 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вересаева,9;

- проект 109 «Облаштування вуличної тренажерної зали Запорізького 
колегіуму «Елінт»» - Поточний ремонт, облаштування вуличної тренажерної зали 
Запорізького колегіуму «Елінт», що розташований за адресою: вул. Професора 
Толока, 29, м. Запоріжжя;

- проект 5 «Подвір’я шкільних мрій: безпека, розвиток, комфорт!» - 
Поточний ремонт шкільного подвір’я Запорізької загальноосвітньої школи №84, 
розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А;

- проект 36 «Облаштування простору на шкільному подвір’і ЗАЛ № 23 по 
вулиці Парамонова» - Поточний ремонт шкільного подвір’я Запорізького 
академічного ліцею № 23, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Парамонова, 6-А;

- проект 15 «Подвір’я в стилі фольк» - Капітальний ремонт елементів 
благоустрою території Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю, 
розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична,76;

- проект 14 «Реконструкція покриття шкільного подвір’я з розширенням 
ігрової зеленої зони Запорізької гімназії №71» - Капітальний ремонт елементів 
благоустрою подвір’я Запорізької гімназії № 71 з поглибленим вивченням 
іноземної мови, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського,8;

- проект 68 «Дозвіллєвий майданчик «Країна Дорожніх Знаків»» - 
"Капітальний ремонт елементів благоустрою пішохідної зони території



Запорізької загально-освітньої школи №101 ("Дозвіллєвий майданчик "Країна 
дорожніх знаків"), розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Бочарова, 10Б;

- проект 8 «Стежина дитячих мрій. Крокуй цікаво та безпечно!» - Капітальний 
ремонт пішохідної доріжки біля Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 84 по вул.Північнокільцева, 16-А в м.Запоріжжя;

- проект 38 «Благоустрій територій між ЗАЛ № 23 та ДНЗ № 28 по вулиці 
Магара» - Капітальний ремонт пішохідної доріжки між ЗАЛ № 23 по 
вул.Парамонова, 6А та ДНЗ №28 по вул. Магара, 8В в м.Запоріжжя;

- проект 28 «Реконструкція дитячого майданчика у дворі будинків 4, 4А, 6 по 
вул. Світла, м.Запоріжжя» - Реконструкція дитячого майданчику у дворі будинків 
4, 4А, 6 по вул. Світла в Хортицькому районі м.Запоріжжя;

- проект 112 «Облаштування прибудинкової території по вул. Лахтінська, 7, 
7а та створення ігрового спорт майданчику» - Будівництво спортивного 
майданчику за адресою: вул. Лахтінська, 7, 7а в Хортицькому районі 
м.Запоріжжя.

Слід зазначити, що уточнення не потребують додаткових коштів.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:

1. Прийняти інформацію до відома.
2. Щодо уточнень, які пропонуються по вищезазначених проектах для 

укладання договорів не заперечуємо.

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що також надійшов лист від районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району. Листом 
зазначено, що після перемоги проекту №76 «Відпочинок для людей похилого віку 
(пенсіонерів, дітей війни, ветеранів праці, осіб з інвалідністю)» та затвердження 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.11.2021 №441 «Про 
затвердження переліку проектів-переможців» зазначеною районною 
адміністрацією більш детально був розглянутий проект в частині виконання. Так 
як місце реалізації об’єкту є прибудинкова територія житлового будинку, то з їх 
прохання проект був перенаправлений до департаменту з управління житлово- 
комунальним господарством міської ради для розгляду.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили:

1. Прийняти інформацію як заслухану.
2. Схвалити внесення стосовно головного розпорядника в частині виконання 

проекту № 76 «Відпочинок для людей похилого віку (пенсіонерів, дітей війни, 
ветеранів праці, осіб з інвалідністю)» - департамент з управління житлово- 
комунальним господарством міської ради.

3. Секретарю Координаційної ради, після надання департаментом з 
управління житлово-комунальним господарством міської ради бюджетного



запиту підготувати та винести на розгляд проект рішення виконавчого комітету 
міської ради щодо внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 
23.11.2021 №441 «Про затвердження переліку проєктів-переможців».

Голова Координаційної ради 

Протокол склала

К.Ю.Акула

О.В.Шулунова


