
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання  

координаційної ради з питань 

впровадження партиципаторного 

бюджетування(бюджету участі) 

від 26.06.2020 №05 

  

 

Перелік 

проєктів-переможців  

Конкурсу бюджету участі 2020 року 

 

Категорія  

"Комунальні заклади, підприємства  

та установи" 

Всього голосів: 17826(50%) 

Категорія  

"Інфраструктура" 

Всього голосів: 7170(20%) 

Категорія  

"Соціальні та спортивні 

прооєкти" 

Всього голосів: 5396(15,5%) 

Категорія  

"Екологія, ІТ та культура" 

Всього голосів: 5028 (14,5%) 

1 місце (2042 голоси), 

Вартість: 198 380,00 грн 

Проєкт №36 "Спортивне майбутнє 

Південного району – розвиток 

спортивної інфраструктури 

мікрорайону"(облаштування 

спортивного майданчика на території 

СЗШ №19), 

автори Бондарь Олександр 

Олександрович, Ненашев Микита 

Юрійович 

1 місце (1511 голосів) 

Вартість: 199 900,00 грн 

Проєкт №46 "Доріжками 

рідного міста в успішне, 

інноваційне майбутнє" 

(облаштування доріжки 

(пішохідна зона по вулиці 

Дорожня), 

автори Боровик  

Катерина Віталіївна,  

Ворона Ольга Матвіївна 

1 місце (1374 голоси) 

Вартість: 191 000,00 грн 

Проєкт №55 "Спортивний 

комплекс "Смуга перешкод" 

(підготовка території, 

закупка і монтаж елементів 

конструкції спортивного 

комплексу), 

автор Гусєв  

Антон Сергійович 

 

1 місце (1402 голоси) 

Вартість: 199 000,00 грн 

Проєкт №2 " Посади 

кисень (посади 

кислород)", (висадка дерев 

(однорічної павловнії)  

на території 5-го 

мікрорайону лівобережжя 

(територія Парку щастя 

та прилеглих дворів), 

автор Круть Артур 

Валерійович 
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Продовження додатка 

Категорія  

"Комунальні заклади, підприємства  

та установи" 

Всього голосів: 17826(50%) 

Категорія  

"Інфраструктура" 

Всього голосів: 7170(20%) 

Категорія  

"Соціальні та спортивні 

прооєкти" 

Всього голосів: 5396(15,5%) 

Категорія  

"Екологія, ІТ та культура" 

Всього голосів: 5028 (14,5%) 

2 місце (1913 голосів) 

Вартість: 199 900,00 грн 

Проєкт №34 "Тренажерний 

майданчик під відкритим небом" 

(облаштування тренажерного 

майданчика на території СЗШ №34), 

автор Боровик  

Катерина Віталіївна 

2 місце (1258 голосів) 

Вартість: 199 065,00 грн 

Проєкт №53 "Дитячий 

майданчик на Парк щастя" 

(встановлення великого 

дитячого ігрового комплексу 

на дитячому майданчику в 

центрі Парку щастя  

(5 мікрорайон), 

автор Круть 

Артур Валерійович 

2 місце (818 голосів) 

Вартість: 200 000,00 грн 

Проєкт №44 "Цифрова освіта: 

відкриття майданчиків 

цифрової грамотності на базі 

публічних бібліотек", 

(проведення курсів з цифрової 

грамотності на базі 

бібліотечної системи),  

автор РевкоЛюдмила 

Анатоліївна 

2 місце (1060 голосів) 

Вартість: 187 000,00 грн 

Проєкт №11 " Щасливе 

Місто (продовження 

благоустрою)", 

(художній розпис фасаду 

будівлі (мурал), 

автор Левченко  

Тимур Олександрович 

3 місце (1384 голоси) 

Вартість: 197 490,00 грн 

Проєкт №56 "Спортивний майданчик 

для гри в баскетбол, волейбол  

і мініфутбол" 

(облаштування спортивного 

майданчика школи №44),  

автор Гусєв  

Антон Сергійович 

3 місце (964 голоси) 

Вартість: 199 089,00 грн 

Проєкт №41 " Комфортний 

шлях", 

(облаштування тротуару на 

вул.Квітів (Дніпробуд), 

автор Сокол 

Наталія Петрівна 

3 місце (732 голоси) 

Вартість: 200 000,00 грн 

Проєкт №110 "Освіта 

починається з вулиці (2 етап)", 

(продовження благоустрою 

території біля технологічного 

коледжу), 

автори Кириченко Ірина 

Вікторівна, 

РадіоновЄгор Олегович 

3 місце (622 голоси) 

Вартість: 199 900,00 грн 

Проєкт №111 "Мурал в 

арці мого будинку: "Світ 

рухається любов'ю", 

(мурал по просп. 

Наддніпрянський, 22 

(арка), 

автор Ревак 

Олена Анатоліївна 
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Продовження додатка 

Категорія  

"Комунальні заклади, підприємства  

та установи" 

Всього голосів: 17826(50%) 

Категорія  

"Інфраструктура" 

Всього голосів: 7170(20%) 

Категорія  

"Соціальні та спортивні 

прооєкти" 

Всього голосів: 5396(15,5%) 

Категорія  

"Екологія, ІТ та культура" 

Всього голосів: 5028 (14,5%) 

4 місце (1349 голосів) 

Вартість: 200 000,00 грн 

Проєкт №90 "Безпечний рух – твій 

вірний друг" 

(встановлення дитячого майданчика з 

елементами розмітки дорожнього 

руху, знаків та світлофорів), 

автори Комарова Ірина 

Вячеславівна,Повірена Валентина 

Олександрівна 

 

4 місце (670 голосів) 

Вартість: 197 600,00 грн 

Проєкт №87 "Сучасна паркова 

зона по просп. В. Стуса" 

(облаштування території 

тротуарними доріжками, 

встановлення освітлення, 

монтаж спортивного 

(ігрового) майданчика, лавок, 

урн та інших елементів 

благоустрою), 

автори Гальченко Ганна, 

БазоваГанна 

4 місце (516 голосів) 

Вартість: 200 000,00 грн 

Проєкт №79 "Спорт заради 

розвитку", 

(встановлення спортивного 

майданчика по просп. Василя 

Стуса, 6), 

Автори Кочерга  

Анна Вікторівна, 

ПшеничнаДар'я Євгенівна 

4 місце (529 голосів) 

Вартість: 192 000,00 грн 

Проєкт №51 " Життя 

Яскраве", 

(нанесення кольорового 

малюнку (муралу) на фасад 

будівлі), 

автор Саулевич 

Станіслав Валентинович 

 

5 місце (1313 голосів) 

Вартість: 197 000,00 грн 

Проєкт №23 "Безпечний світ 

дитинства" 

(облаштування майданчика для 

вивчення правил дорожнього руху з 

елементами дорожньої розмітки на 

території комунального закладу), 

автор Кирсань 

Олена Мирославівна 

 5 місце (194 голоси) 

Вартість: 60 076,00 грн 

Проєкт №120 "Фестиваль-

змагання з аматорської рибалки 

«День юшки» для дітей та 

дорослих міста 

Кам`янське",(загальнодоступний 

фестиваль «День юшки»),  

автори Корж Валентин 

Миколайович, 

Вергун Олег Юлійович 

 



4 

Продовження додатка 

Категорія  

"Комунальні заклади, підприємства  

та установи" 

Всього голосів: 17826(50%) 

Категорія  

"Інфраструктура" 

Всього голосів: 7170(20%) 

Категорія  

"Соціальні та спортивні 

прооєкти" 

Всього голосів: 5396(15,5%) 

Категорія  

"Екологія, ІТ та культура" 

Всього голосів: 5028 (14,5%) 

6 місце (1105 голосів) 

Вартість: 199 900,00 грн 

Проєкт №26 "Школа, відкрита для 

усіх", (облаштування пандусу, ліфту, 

поручнів та вхідної групи НВК №3), 

автор Нагай Людмила 

Володимирівна 

   

7 місце (806 голосів) 

Вартість: 182 700,00 грн 

Проєкт №83 " Не будь байдужим! 

Допоможи врятувати 

життя",(придбання обладнання в 

Міську лікарню №7 (приліжковий 

монітор та  аспіратор), автор 

Гончаренко Андрій Васильович 

   

 


