Перелік проєктів категорії «МАЛІ»,
які недопущені до голосування в рамках конкурсу «Громадський бюджет-2022»
№
з/п

Назва проєкту

Дата
подання

Бюджет
проєкту,
тис. грн

Короткий зміст

Адреса
реалізації

Автор проєкту

Профільний виконавчий
орган, який здійснює
аналіз проєкту
ГУ ЖКГ:
реалізація проєкту є
неможливою

Благоустрій території для
вул. Біляєва, 1
Раца Дмитро
можливості активного відпочинку
(біля НВО №8)
Вікторович
дітей та молоді на свіжому повітрі
Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
1. Земельна ділянка на якій планується реалізація проєкту не перебуває в постійному користуванні підпорядкованих Головному управлінню житловокомунального господарства Кропивницької міської ради.
Даний вид робіт відноситься до нового будівництва. Відповідно до Положення про Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької
міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 71, у Головного управління відсутні повноваження щодо нового
будівництва.
Особливо! Згідно з діючим будівельним законодавством необхідно виділити земельну ділянку в постійне користування, отримати містобудівні умови
та обмеження і лише після цього здійснювати нове будівництво.
2. Вартість та обсяги робіт по реалізації даного проєкту (пропозиції) повинно бути визначено на підставі виготовленої ПКД та отриманого експертного
звіту, що зазначена документація складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
До складу ПКД проєкту громадського бюджету «Благоустрій озера біля школи №8», окрім об’єктів основного призначення, повинно входити:
здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за капітальним ремонтом об’єкту, проведення експертизи проєктно-кошторисної документації
передбачення в ПКД витрат на кошторисний прибуток, покриття адміністративних витрат, ризиків та інфляційних видатків.
З урахуванням вищезазначених витрат вартість даного проєкту збільшиться щонайменше на 25%. Таким чином реалізація проєкту станом на серпень
2021 року становить у межах 303,500 тис.грн. У 2022 році враховуючи «ціноутворення» вартість об’єкта буде більшою.
Паркан для
Облаштування території
вул.
Дорош Катерина
ГУ ЖКГ:
2
безпритульних
23.06.2021
300,0
Громадської організації БІМ
Бобринецький
Генадіївна, Лукаш
реалізація проєкту є
тварин
шляхом встановлення паркану
шлях, 109
Світлана Євгеніївна
неможливою,
Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
1. Відповідно до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від
05.03.2020 року № 3154, не можуть прийматися до розгляду проекти, які передбачають виконання робіт (нове будівництво або реконструкція) за відсутності
документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою з урахуванням особливостей Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» - земельна ділянка не належність до земель комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади.
2. Вартість та обсяги робіт по реалізації даного проєкту (пропозиції) повинно бути визначено на підставі виготовленої проєктно-кошторисної документації
та отриманого експертного звіту, що зазначена документація складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
До складу ПКД на капітальний ремонт проєкту громадського бюджету «Паркан для безпритульних тварин», окрім об’єктів основного призначення,
повинно входити:
здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за капітальним ремонтом об’єкту, проведення експертизи ПКД;
передбачення в ПКД витрат на кошторисний прибуток, покриття адміністративних витрат, ризиків та інфляційних видатків, а також сплату податку на
додану вартість.
З урахуванням вищезазначених витрат вартість даного проєкту збільшиться щонайменше на 25%. Таким чином реалізація проєкту станом на серпень 2021
року становить у межах 450,000 тис.грн. У 2022 році враховуючи «ціноутворення» вартість об’єкта буде більшою.
1

Благоустрій озера
біля школи №8

22.06.2021

242,8

2

3

Острів дитинства

23.06.2021

300,0

Встановлення сучасного дитячоігрового комплексу, гумове
покриття та планування території

пустир перед
будинком по
вул. Родникова,
79

ГУ ЖКГ:
реалізація проєкту є
неможливою
Ішина Ольга
Олександрівна

УКБ:
реалізація проєкту є
неможливою

Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
ГУ ЖКГ: автором проєкту заплановане розташування дитячого майданчика на земельній ділянці поза межами прибудинкової території житлового будинку по
вул. Родникова, 79. Для розміщення на даній земельній ділянці (пустир перед будинком) необхідне отримання містобудівних умов та обмежень, виділення земельної
ділянки в постійне користування. Крім того, дані види робіт відносяться до нового будівництва, тобто виконання робіт не в межах повноважень Головного управління.
УКБ: проєкт неможливо реалізувати, з огляду на відсутність виділеної земельної ділянки у постійне користування комунального підприємства, що не дає змоги
проведенню інженерно-геодезичних вишукувань для отримання вихідних даних, технічних умов для розроблення ПКД та отримання дозволу на проведення
підготовчих та будівельних робіт. Приблизна вартість реалізації проектної пропозиції становить на серпень 2021 року- 613,5 тис. грн.
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«Лісовичок» облаштування
дитячого
майданчика по
вул. Роднікова, 77

24.06.2021

267,0

Облаштування дитячого
майданчика на прибудинковій
території

вул. Роднікова,
77

Будун Наталія
Вікторівна

ГУ ЖКГ:
реалізація проєкту є
неможливою

Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
Земельна ділянка, на якій запланована реалізація проєкту, не належить до переліку територій, на якій міська рада має право реалізувати за кошти громадського бюджету
міста Кропивницького (прибудинкова територія перебуває в управлінні ПП «Кіровоградінвестбуд»)

5

Сучасна
мультимедійна
лабораторія
фізики в
Кіровоградському
медичному
коледжі ім. Є. Й.
Мухіна

29.06.2021

300,0

Створення сучасної
мультимедійної лабораторії з
фізики у Кіровоградський
медичний фаховий коледж ім.
Є.Й.Мухіна

Студентський
бульвар, 16

Фоменко Олена
Володимирівна

Управління освіти:
Реалізація проєкту є
неможливою,

Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є.Й.Мухіна не підпорядковується управлінню освіти Кропивницької міської ради та суперечить п.2.4 Положення про
Громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради від 05.03.21 №3154 (із змінами та доповненнями)

3
Встановлення системи питних
Управління освіти:
фонтанчиків з багаторівневою
Студенстський
Гордієнко Ярослав
6
29.06.2021
288,0
Реалізація проєкту є
системою очистки води у НВК
бульвар 11А
Володимирович
неможливою
ЗОШ №34, ліцей “Сучасник”
Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
Проєктом передбачені витрати на утримання та обслуговування, що суперечить п. 2.6 Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького,
затвердженого рішенням міської ради від 05.03.21 №3154 (із змінами та доповненнями)
вулиця
Кропивницькі
Ливарна,1,
вуличні коти.
Зупинити неконтрольоване
притулок для
ГУ ЖКГ:
Зупинимо масове
розмноження котів на вулицях
тварин
Літвінова Оксана
реалізація проєкту є
7
30.06.2021
280,0
розмноження
нашого міста шляхом їх
громадської
Пименівна
неможливою,
шляхом їх
стерилізації
організації
стерилізації
«Щасливий
Пес»
Пояснення причин неможливості реалізації проєкту
Відповідно до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від
05.03.2020 року № 3154, не можуть прийматися до розгляду проєкти, які суперечать діючим програмам або дублюють завдання, які передбачені цими
програмами.
У даному випадку запропонований проєкт дублює завдання, передбачене Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та
безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 (розділ VI.
пункт 7 додатку 1 Заходів щодо забезпечення Комплексної програми).
Відповідно до Положення про порядок вилову безпритульних тварин м. Кропивницькому, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від
09.08.2016 року № 438, яким передбачено, що вилову підлягають бездоглядні та безпритульні тварини без ознак, що засвідчують перебування її під опікою фізичної
особи.
Відлов здійснюється, відповідно до вищезазначеного Положення, КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» на підставі звернень громадян.
Питні
фонтанчики дітям

