
 

№ 

з/п 
Назва проєкту 

Дата 

надходження 

до 

департаменту 

Короткий зміст 
Місце 

розташування 
ПІБ автора 

Бюджет 

проєкту, грн 

Профільний 

виконавчий 

орган, який 

здійснює аналіз 

проєкту 

1-С Креативний простір 16.07.2020 

Оснащення спортивної зали 

новим сучасним 

обладнанням у ДНЗ №35 

вул. Сергія 

Сєнчева, 16А 

Мотузенко Лілія 

Сергіївна 

 

300 000,00 
Управління 

освіти 

2-С 

Інтерактивна сенсорна 

кімната-чарівний світ 

щасливої дитини 

16.07.2020 

Облаштування сенсорної 

кімнати для дітей задля 

покращення розвитку 

психічних процесів дітей, 

оволодіння дітьми 

навичками саморегуляції, 

вміння розуміти та 

приймати свій емоційний 

стан та емоційний стан 

інших, знімати напруження 

вул. Сергія 

Сєнчева, 16А 

Гризлюк 

Інна Григорівна 

 

300 000,00 
Управління 

освіти 

3-С Щаслива дитина 16.07.2020 

Облаштування спальних 

кімнат та груп для 

покращення якості сну  та 

навчання у ДНЗ (ясла-

садок) №35 «Світлячок» 

комбінованого типу 

 

вул. Сергія 

Сєнчева, 16А 

Дзвоник Тетяна 

Володимирівна 

 

300 000,00 
Управління 

освіти 

4-С 

Допомога людям, що 

хворіють діабетом 1-го 

типу 

29.07.2020 

Проект передбачає 

закупівлю 2690 упаковок 

тест-смужок до 

глюкометрів для 

інсулінозалежних хворих, 

які будуть безкоштовно 

отримані від виробника. 

Проект буде 

реалізовано без 

прив’язки до 

адреси 

Баланенко 

Дмитро 

Борисович 

 

299 000,00 
 

проєктом 

передбачено 

співфінансування 

 

61 410,00 

Управління 

охорони 

здоров’я 

5-С 

Спортивно-ігровий 

комплекс «Крокуємо до 

здорового майбутнього» 

при НВО №33 

29.07.2020 

Метою проекту є створення 

сучасного спортивно-

ігрового комплексу 

відповідно до санітарних 

вимог 

 

вул. Микитенка 

35/21 

 

Прокопенко Анна 

Сергіївна 

 

300 000,00 
Управління 

освіти 

https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14737?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14759?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14759?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14759?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14761?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14796?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14796?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14796?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14809?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14809?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14809?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14809?return=tasks


 

6-С Спортивна мрія 30.07.2020 

облаштування спортивного 

майданчика, поєднаного з 

баскетбольним полем 

Площа Дружби 

Народів, 8 

 

Пупишева 

Валентина Яківна 

 

300 000,00 
Управління 

молоді та спорту 

7-С 

«Інклюзивно - ресурсна 

кімната – простір для 

навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

31.07.2020 

Облаштування сенсорної 

кімнати для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

вул. Микитенка, 

35/21 

Прокопенко 

Анна Сергіївна 

 

170 581,00 
Управління 

освіти 

8-С 

«Літній міні-

амфітеатр» при НВО 

№33 

16.08.2020 

Створення 

громадського простору 

для проведення 

концертів, уроків, 

діяльності гуртків на 

свіжому повітрі 

вул. Микитенка, 

35/21 

Прокопенко 

Анна Сергіївна 
 

300 000,00 
Управління 

освіти 

9 

Інклюзивний 

спортивний 

майданчик 

18.08.2020 

Облаштування 

інклюзивного 

спортивного 

майданчика для 

забезпечення 

можливості соціальної 

адаптації дітей з 

обмеженими 

можливостями 

вул. Металургів 

біля будинку 

№36 

(спортивно-

оздоровчий 

комплекс 

«Юність») 

Станкевич 

Валерій 

Олександрович 

 

Михайлов 

Михайло 

Анатолійович 

 

300 000,00 

Управління 

молоді та 

спорту 

ВСЬОГО 
2 569 581,00 

 
 

 

https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14815?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14837?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14837?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14837?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14837?return=tasks
https://budget.e-dem.ua/#/3510100000/project/14837?return=tasks

