
Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу 

«Громадський бюджет – 2021» 

(станом на 05 березня 2021 року) 
 

№ 

з\п 

Назва проєкту ПІБ відповідальної особи за 

реалізацію проєкту, 

(тел. для довідок) 

Етап реалізації проєкту Запланована 

сума, 

тис. грн 

Дата початку 

проведення 

заходів 

Очікувана 

дата 

завершення 

проведення 

заходів 

Фото 

реалізованого 

проєкту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

1 

Спортивно-ігровий 

майданчик «Злагода 

люкс» 

Заступник начальника 

управління молоді та спорту - 

Черкасська Катерина 

Володимирівна 

тел.: 35-83-12 

 

Затверджено у галузевій 

Програмі розвитку фізичної 

культури і спорту на  

2021-2024 роки 

300, 0 березень грудень - 

2 

Рости здоровим! Дитячий 

спортивно-ігровий 

майданчик на 

прибудинковій території 

вул. Юрія Коваленка, 9 

Заступник начальника 

управління молоді та спорту - 

Черкасська Катерина 

Володимирівна 

тел.: 35-83-12 

 

Затверджено у галузевій 

Програмі розвитку фізичної 

культури і спорту на 

 2021-2024 роки 

250,0 березень грудень - 

3 
Молодіжний район 

«Попова» 

Заступник начальника 

управління молоді та спорту - 

Черкасська Катерина 

Володимирівна 

тел.: 35-83-12 

 

Затверджено у галузевій 

Програмі розвитку фізичної 

культури і спорту на 

 2021-2024 роки 

299,2 березень грудень - 

4 
Активне життя запорука 

довголіття 

Заступник начальника 

управління молоді та спорту - 

Черкасська Катерина 

Володимирівна 

тел.: 35-83-12 

 

 

Тривають консультації з 

автором проєкту, готуються 

документи для процедури 

закупівлі 

247,9 лютий грудень - 



Відповідальний виконавець - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

1 
Подаруй світло 

безпритульним тваринам 

Заступник начальника відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства – 

Павлова Ірина Олександрівна 

тел.: 35-83-61 

Направлений лист на 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації 
300,0 березень 

червень 

 
- 

2 

Сучасний дитячий 

майданчик по провулку 

Кропивницького 
 

(проєкт-переможець 

конкурсу «Громадський 

бюджет-2020») 

Заступник начальника відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства – 

Павлова Ірина Олександрівна 

тел.: 35-83-61 

Направлений лист на 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації 
250,0 березень грудень - 

3 Спортивний оазис 

Начальник відділу 

капітального ремонту, 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Безродна Світлана Павлівна 

тел.: 35-83-58 

Направлений лист на 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації 
300,0 березень червень - 

4 
Паркінг «МЕДИЧНИЙ» 

на Жадова 

Начальник відділу 

капітального ремонту, 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Безродна Світлана Павлівна 

тел.: 35-83-58 

Направлений лист на 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації 
300,0 березень червень - 

5 

Дитячо-спортивний 

комплекс «Квіти життя» 
 

(проєкт-переможець 

конкурсу «Громадський 

бюджет-2020») 

 

Начальник відділу 

капітального ремонту, 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

Безродна Світлана Павлівна 

тел.: 35-83-58 

Направлений лист на 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації 
250,0 березень червень  



Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

1 

Інтерактивна сенсорна 

кімната-чарівний світ 

щасливої дитини 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

 

Ведуться обрахунки 300,0 вересень листопад - 

2 Глобус – яблуко Землі 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 
 

Ведуться обрахунки 300,0 червень листопад - 

3 Територія радості 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 
 

Ведуться обрахунки 300,0 липень листопад - 

4 Затишне шкільне подвір'я 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

 

Ведуться обрахунки 300,0 серпень листопад - 

5 
Територія рівних 

можливостей 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

 

Ведуться обрахунки 299,266 червень листопад - 

6 
Сучасний ігровий 

майданчик 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

Ведуться обрахунки 300,0 квітень листопад - 



7 
Легкоатлетична зона 

«Атлетико» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

 

Ведуться обрахунки 300,0 травень листопад - 

8 
Інноваційна фізична 

лабараторія 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти  - Ткаченко 

Олена Юріївна 

тел. 35 83 46 

 

Ведуться обрахунки 300,0 травень листопад - 

Відповідальний виконавець - не визначено 

1 
Соляна кімната-лікування 

без ліків 
- - 245,8 - - - 

 

 

 


