
Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу  

«Громадський бюджет – 2019» 

(станом на 05 жовтня 2019 року) 
 

№ 

з\п 

Назва проекту ПІБ відповідальної 

особи за реалізацію 

проекту,  

(тел. для довідок) 

Етап реалізації проекту Запланована 

сума, грн 

Дата початку 

проведення 

заходів 

Очікувана 

дата 

завершення 

проведення 
заходів 

Фото 

реалізовано

го проекту  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управління молоді та спорту 
 

1. Спортивний комплекс 

для дітей з інвалідністю 

«Надія» 

Заступник начальника 

управління Черкасська К.В., 

т.: 24-44-27 

Станом на 02.10.2019 розроблено 

проектно-кошторисну на суму 

9000 грн, придбано майданчик в 

комплекті на суму 32,0 тис. грн 

278450,00 травень 

 2019 року 

листопад 2019 

року 

- 

2. Кропивницький 

півмарафон - 2019 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури і спорту 

Бєлявська М.А.,  

т.: 24-47-33 

Реалізовано 140000,00 квітень  

2019 року 

травень  

2019 року 

 
3. Студія «Вікно 

можливостей» 

Заступник начальника 

управління Черкасська К.В., 

т.: 24-44-27 

Реалізовано  150000,00 березень 

 2019 року 

квітень 

 2019 року 

- 

4. Безпечний футбол Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури і спорту 

Бєлявська М.А.,  

т.: 24-47-33 

Зареєстровано договір з 

виконавцем робіт 

150000,00 жовтень 

 2019 року 

жовтень-листопад 

 2019 року 

- 

5. Вік живи вік учись Заступник начальника 

управління Черкасська К.В., 

т.: 24-44-27 

Станом на 02.10.2019 

використано 59160 грн. на 

надання послуг 

120000,00 вересень  

2019 року 

жовтень 

 2019 року 

- 

6. Дитячі мрії Заступник начальника 

управління Черкасська К.В., 

т.: 24-44-27 

Реалізовано 150000,00 квітень 

2019 року 

травень 

2019 року 

 



 
7. Фітнес-містечко на 

прибудинковій 

території 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури і спорту 

Бєлявська М.А.,  

т.: 24-47-33 

Реалізовано 150000,00 березень  

 

жовтень 

 

- 

8. Спортивний майданчик 

"Руки-базуки" 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури і спорту 

Бєлявська М.А.,  

т.: 24-47-33 

Реалізовано 150000,00 березень  

 

серпень 

  

 
 

Головне управління житлово-комунального господарства 
 

9. 

Капітальний ремонт  

тротуару по вулиці 

Мечникова з 

виготовленням 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

Заступник начальника 

відділу будівництва та 

благоустрою Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Павлова 

Ірина Олександрівна 

тел. 24 85 93 

Виготовлено ПКД. Укладеного  

договір.  Виконуються роботи. 

 

149 835,000 

 

липень 

 

жовтень 

- 

10. 

Капітальний ремонт 

об’єкта благоустрою 

«Алея Авіаторів» з 

виготовленням 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

Заступник начальника 

відділу будівництва та 

благоустрою Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Павлова 

Ірина Олександрівна 

тел. 24 85 93 

Виготовлено ПКД.  

Укладеного  договір.  

Виконуються роботи. 

998 600,000 

 

серпень  грудень  

- 

11. 

Капітальний ремонт 

об’єкта благоустрою 

«Облаштування 

пішохідної доріжки 

біля дитячого 

майданчика 

«Кущівський» з 

виготовленням 

Заступник начальника 

відділу будівництва та 

благоустрою Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Павлова 

Ірина Олександрівна 

тел. 24 85 93 

Виготовлено ПКД.  

Укладеного  договір.  

Виконуються роботи.  

132 300,000 

 

серпень 
 

листопад  

- 



проектно-

кошторисної 

документації 

 

12. 

«Дитячий майданчик на 

прибудинковій 

території: «Щасливі 

діти – міцна родина – 

успішна країна» 

Начальник відділу 

капітального ремонту , 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального госпаодарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

С. Безродна 

тел. 24 84 55 

Підрядником ПОГ 

«Кропивницьке УВП УТОС» 

виконано будівельні роботи в 

повному обсязі 

76 208 травень вересень - 

13. «Дозвілля родини» 

Начальник відділу 

капітального ремонту , 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального госпаодарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

С. Безродна 

тел. 24 84 55 

Підрядником ПОГ 

«Кропивницьке УВП УТОС» 

завершується виконання  

будівельних робіт  

150000,00 вересень грудень - 

14. 

«ВИШИВАНКА - 

благоустрій пішохідних 

доріжок на 

прибудинковій 

території по вул. 

Волкова, буд.30 

Начальник відділу 

капітального ремонту , 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального госпаодарства 

Міської ради міста 

Кропивницького 

С. Безродна 

тел. 24 84 55 

З підрядником ФОП 

«Доскалов Р.В.» укладено 

договір на виконання 

будівельних робіт 

150000,00 жовтень грудень - 

Управління культури і туризму 



15. 

 

«Перший міський 

мурал» 

 

Петринська 

Вікторія Валеріївна 

тел. 0505376233 

Рішенням міської ради 

Кропивницького від 

31.01.2019 року № 2297 

виділено кошти для 

реалізації проекту 

150000,00 жовтень жовтень - 

Управління освіти  

16 «Барвистий світ» 

 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Реалізовано 57000,00 березень квітень  

17 «Облаштування 

дитячого спортивно-

ігрового майданчика 

біля ЗОШ № 37» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Роботи  ведуться 150000,00 вересень листопад  

18 «Сучасним дітям-

сучасна зона для ігор і 

відпочинку» 

 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Роботи ведуться 100000,00 вересень листопад  

19 Ігровий комплекс 

«Дитяча мрія» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Укладено договір 150000,00 вересень листопад  

20 Оздоровчий комплекс 

«Бєляєвський» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Роботи ведуться 150000,00 вересень листопад  



21 Комбінований 

баскетбольно-

волейбольний 

майданчик 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

- 149100,00 вересень листопад  

22 Благоустрій дитячих 

майданчиків у ДНЗ 

при КЗ «НВО «Спец. 

ЗОШ № 1 – ДНЗ» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю. т. 242907 

Реалізовано 200000,00 вересень вересень  

Управління капітального будівництва 

23 Нове будівництво 

універсального 

спортивного 

майданчика із 

штучним покриттям 

при центрі дитячої та 

юнацької творчості 

«Центр-Юність» по 

вул.Металургів біля 

житлового будинку 

№36 смт Нове, 

м.Кропивницький 

 

(Нове будівництво 

спортивного містечка 

«NEW LIFE», вул. 

Металургів (біля 

будинку №10, №29, 

№36) смт.Нове) 

Спеціаліст І категорії ПВВ 

УКБ міської ради 

Шварцман М.В. 

24 89 13 

Виготовлена проектно-

кошторисна документація. 

Проведено експертизу 

проектно-кошторисної 

документації та отримано 

позитивний експертний звіт. 

Відповідно до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 

10 вересня 2019 року №2785 

дозволено безоплатну передачу 

проектно-кошторисної 

документації по об’єкту та 

витрат в сумі 57 035,00 грн за 

виготовлення проектно-

кошторисної документації у 

власність Новенькій селищній 

Раді м. Кропивницького 

1000000,00  Грудень   

24 Реконструкція 

набережної р. Інгул від 

вул. Михайлівської до 

вул. Київської 

Спеціаліст І категорії ПВВ 

УКБ міської ради 

Шварцман М.В. 

24 89 13 

Укладено договір з ТОВ 

«Абріс Либедія» на 

виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Завершуються роботи по 

виготовленню ТЕО. Отримано 

1598100,00 Березень  Грудень   



звіт про результати обстеження 

та оцінки впливу на довкілля. 

30 жовтня 2019 року 

заплановано проведення 

громадського слухання на 

якому буде оприлюднений звіт 

та висновки щодо оцінки 

впливу на довкілля, після чого 

розроблено ТЕО в повному 

обсязі буде подано на 

експертизу 

Управління охорони здоров’я 

25 Інноваційна дитяча 

медицина 

Бондар  

Тетяна 

Володимирівна 

тел. 22 45 11 

Стадія підключення 

обладнання (встановлення та 

налаштування программного 

забезпечення)  

790060,00 Квітень  Жовтень  

 

 

 

 


