Додаток №1 до протоколу
засідання координаційної
ради з питань громадського
бюджету від 26.09.2019
№10

Перелік проектів-переможців у категорії малі проекти
Номер Назва

39

16

48

19

Опис

Наш будинок існує з 1972 року. За цей
довгий час ніякого ремонту не
проводилось. Вікна прийшли в негідність.
Проектом передбачено заміна дерев'яних
блоків на сучасні металопластикові вікна.
Встановлення камер відео спостереження
Відео
біля під’їздів, в під’їздах на першому
спостереженн поверсі, в ліфтах, біля технічного поверху
я 24/7
(горище), а також камери які будуть
«Безпечний направлені на дитячі майданчики за вище
двір»
вказаними адресами з доступом до
мережі інтернет.
Проект спрямований на покращення
естетичного вигляду будинку по вулиці
Тепле
Центральній,4 шляхом заміни старих вікон
віконечко
на нові енергозберігаючі
металопластикові склопакети
Нажаль у нашому дворі, де розташовано 5
багатоповерхівок ( Українська 27, 29, 33,
35, 37) і живе більше 100 дітей різного
віку, дитячий майданчик зовсім
"Дитяча мрія" маленький та зроблен власними руками
на Українскій батьків з того, що знайшли або
залишилось.Здійсніть мрію наших
малюків!Це найкращий засіб направити
невгамовну дитячу енергію в правильне
русло і забезпечити оптимальне
Тепла та
затишна
оселя

Категорія

Район

Адреса

Бюджет

Тип проекту

Кількість
ПІБ автора
голосів

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

1й

бульв. Юності, 7,
Енергодар

198 902

Малий

140

Вороніца
Олександр
Володимирович

Інше

7й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 105, Енергодар

172 698

Малий

127

Щербина
Максим
Олександрович

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

4й

вул. Центральна,
4, Енергодар

197 920

Малий

126

Гамкало Крістіна
Степанівна

Будівництво спортивних та
дитячих майданчиків

3й

вул. Українська
(Радянська), 29,
Енергодар

200 000

Малий

111

Дубкова Юлія
Іванівна
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32
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Музична вітальня - це лекція-концерт на
обрану тему, в 2020 році - це "Зачаруй
мене, музика!". На цьому заході
прозвучить інструментальна, вокальна
музика різних епох та жанрів. Для
проведення даного заходу потрібно нові
музичні інструменти,
спеціальнеобладнання, типографська
Створення здоров'язберігаючого та
інклюзивного освітнього середовища для
дітей дошкільного віку - приорітетний
«Ромашка» - напрямок в діяльності колективу ДНЗ
територія
№10. Але на сьогоднішній день є
творчості,
проблема покращення 14 ігрових
дозвілля та
майданчиків для прогулянок, обладнання
безпеки!
яких не зовсім відповідає сучасним
вимогам щодо організації творчого та
безпечного дозвілля дітей, проведення
активних прогулянок.
Оформлення У зв'язку з реформою початкової
класу
мистецької освіти клас музичномузичнотеоретичних дисциплін повинен бути
теоретичних оснащений спецвальним обладнанням, а
дисциплін
саме: інтерактивна дошка, синтезатори,
ДМШ у
дитячими шумовими інструментами. Для
зв'язку з
кращого освоєння музичного матеріалу
реформою
необхідно придбати комплект портретів
початкової
українськиї композиторів та композиторівмистецької
класиків.
ДУЖЕ
Заміна старих пісочниць на нові, такі що
ГРАТИСЬ
закриваються кришками, встановлення
ХОЧЕТЬСЯ В навісів над пісочницями на дев’яти ігрових
БЕЗПЕЧНІЙ
майданчиках
Музична
вітальня на
тему:
"Зачаруй
мене,
музика!"

Інше

1й

просп.
Будівельників,
23, Енергодар

199 975

Малий

103

Бородіна
Євдокія
Михайлівна

Будівництво спортивних та
дитячих майданчиків

3й

вул. Курчатова,
30, Енергодар

200 000

Малий

86

Макаренко Раїса
Гаріфулловна

Інше

1й

просп.
Будівельників,
23, Енергодар

199 826

Малий

84

Боровик
Марина
Вікторівна

Інше

1й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 21, Енергодар

198 300

Малий

82

Брекатніна
Тетяна
Олександрівна
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Тротуарна
доріжка
проспект
Енергетиків
10

24

Мурал в
пам'ять
Володимира
Манзулі

65

Збережемо
тепло нашого
дому по
Набережній 4

14

Національне
боксерське
шоу
«Чоловіки в
рингу»

Прошу Вас роздивитись можливість
прокладання пішохідної алеї поблизу
прибудинкової території будинку пр.
Енергетиків 10. Відсутність прибудинкової
алеї, призводить до ускладнення
пересування пішоходів і наражає на
небезпеку при пересуванні
автомобільною дорогою.
В нашому місті жив та тренував видатний
тренер України з боксу В.Р. Манзуля. Його
досягнуті результати, як тренера,
вражають. Сьогодні Енергодарська школа
боксу носить ім'я В. Манзулі, а його учні
продовжують справу свого вчителя. Тому
з’явилась ідея створення муралу на честь
Манзулі з зображенням його портрету на
стіні будинку по вул. Придніпровській,8
який знаходиться біля школи боксу та
ДЮСШ.
Відомо, що тепло будинку, і кожної
квартири окремо, на 20% залежить від
якості вікон. Якщо старі вікна, деякі без
скла, замінити новими – це допоможе
зберігти тепло всередині будинку
«Чоловіки в рингу» - це змагання сильних
духом чоловіків, яке є справжнім
прикладом того, що нічого неможливого
немає. Вони не є майстрами спорту та
навіть першорозрядниками, але вони
люблять бокс і старанно тренуються в залі
в вільний, від своєї основної роботи,
годину.
«Чоловіки в рингу» - це приклад
здорового способу життя як для нашої
молоді, так і для чоловіків старшого віку.

2й

просп.
Енергетиків, 10,
Енергодар

199 620

Малий

75

Данілащик
Андрій
Вікторович

Естетичне облаштування
міста

1й

вул.
Придніпровська,
8, Енергодар

200 000

Малий

73

Тимошенко
Юлія Василівна

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

4й

вул. Набережна,
4, Енергодар

199 590

Малий

71

Ларін Андрій
Миколайович

Інше

2й

Енергодар,
Запорізька
область, Україна

111 900

Малий

67

Спартесний
Сергій
Леонідович

Облаштування тротуарів
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Безпечна
пісочниця

4

Зона
відпочинку на
Центральній,
4

23

45

60

Встановлення пісочниць з кришками для
дітей дошкільного навчального закладу
«Горобинка» №14

Інше

Проект спрямований на облаштування
території по вулиці Центральній біля
Естетичне облаштування
будинку 4 лавками-перголами та урнами міста
для сміття
Пропонуємо, щоб фахівці з розвитку
Неформальне креативної культури України приїхали до
навчання
нашого міста та провели навчання
"Розвиток
активним громадянам. Задля подальшого
креативної
Інше
плану дій щодо осучаснення культурних
культури в
послуг в нашому місті, креативного
місті
підходу до проведення міських заходів,
Енергодар" фестивалів, конкурсів, залучення
інвестицій в галузі культури.
"Сила і Честь
У секції Хортингу займаються діти віком 6 юного
16 років. Ці заняття спортивно,
Українця"
оздоровчого та патріотичного виховання
створення
походять в малій спортивній залі ЗОШ №2.
умов для
Для зручності та безпечності дітей ми
Інше
занять
Національни хочемо у рамках проекту провести ремонт
окремого входу, також постелити м'яке
м видом
покриття в залі, придбати інвентар і
спорту
відремонтувати окремий санвузол.
України Хортинг!
Благоустрій теріторії на якій проходять
Зелена
Облаштування зон
регулярні заняття йогою, та яка по факту є
Набережна та
відпочинку та
громадським простором. Облаштування
вуличний
упорядкування
сцени для вуличного лекторію та зони
лекторій
прибережних смуг водойм
громадського відпочинку. Посадка газону.

3й

Курчатова
вулиця,
Енергодар,
Запорізька
область, Україна

172 500

Малий

62

Терентьєва
Олена
Анатоліївна

4й

вул. Центральна,
4, Енергодар

191 900

Малий

59

Терещенко Інна
Юріївна

4й

вул. Набережна,
6, Енергодар

196 000

Малий

58

Політов
Олександр
Сергійович

2й

просп.
Енергетиків, 6,
Енергодар

166 400

Малий

57

Мазепа Лариса
Миколаївна

4й

вул. Набережна,
9, Енергодар

55 500

Малий

55

Ященко Павло
Андрійович

Страница 4 из 8

61

17
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Проект передбачає відкриття STEM-центру
«Smart Land» на базі ПНЗ "ЦДЮТ" для
молодших школярів міста та прилеглих
населених пунктів. Lego WeDo 2.0, на
STEM-центр якому буде проходити навчання, – це
«Smart Land» робототехнічна платформа нового
покоління, яка допоможе дітям
перетворити нудну і абстрактну теорію з
підручників в яскраву і захоплюючу
експериментальну діяльність.
Проект "Безпечний пляж - безпечний
«Безпечний відпочинок" - це приведення міського
пляж пляжу в належний, доглянутий, та
безпечний
безпечний вигляд, шляхом придбання
відпочинок!» спеціальної самохідної машинки для
чищення піску від всіх видів сміття.
Заміна
міжповерхов Під’їзди - тут температура має бути не
нижчою за 16 градусів тепла, інакше тепло
их вікон в
з квартир викачуватиметься через стіни в
під’їздах
під’їзди. Заміна вікон в під’їзді на
будинку за
енергозберігаючі дозволить знизити
адресою:
тепловтрати дому через вікна більш ніж у
проспект
Будівельників 2 рази.
38
Встановлення в нових місцях та часткова
заміна старих лавок на нові сучасні лавки
Лавочки
малої архітектурної форми, біля зупинки
малої
громадського транспорту, а також біля
архітектурної
будинків за адресами: вул. Молодіжна
форми
105, вул. Скіфська 26, 28, 30; бульвар
Каштанова 5, 9, 7.

Інше

4й

вул. Лісова, 8,
Енергодар

178 400

Малий

49

Балагутрак Ніна
Юріївна

Облаштування зон
відпочинку та
упорядкування
прибережних смуг водойм

1й

Енергодар,
Запорізька
область, Україна

199 000

Малий

47

Загорулько
Олеся
Валеріївна

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

3й

просп.
Будівельників,
38, Енергодар

198 793

Малий

44

Третьяков
Костянтин
Борисович

Облаштування зон
відпочинку та
упорядкування
прибережних смуг водойм

7й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 105, Енергодар

178 476

Малий

42

Король Світлана
Іванівна
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Безпечні
арочні
переходи на Освітлення проходів між будинками по
вул.Централь вулиці Центральній 4, Центральній 8 та
проспекту Будівельників 27.
ній та
пр.Будівельн
иків

Естетичне облаштування
міста

4й

вул. Центральна,
4, Енергодар

54 200

Малий

40

Вахтєрова Марія
Віталіївна

20

Тепле
віконечко в
домі

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел

7й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 105, Енергодар

198 436

Малий

38

Якецов
Олександр
Петрович

Облаштування тротуарів

2й

просп.
Будівельників,
42, Енергодар

198 325

Малий

30

Годін Сергій
Сергійович

Будівництво спортивних та
дитячих майданчиків

4й

вул. Набережна,
14, Енергодар

199 900

Малий

28

Барановський
Дмитро
Павлович

Будівництво спортивних та
дитячих майданчиків

3й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 59, Енергодар

199 999

Малий

28

Болжаларский
Сергей
Сергійович

Будівництво спортивних та
дитячих майданчиків

4й

вул. Лісова, 15,
Енергодар

199 955

Малий

21

Мілінчук
Катерина
Олександрівна

62

Файне та
сучасне
подвір'я

36

Площадка
для STREET
WORKOUT

46

Молодіжні
тренажери у
подвір'ї вул.
Молодіжної
59

21

Сучасному
суспільствусучасний
спортивний
простір!

Встановлення енергозберігаючих вікон в
під’їздах.
Облаштування тротуарів такою ж
тротуарною плиткою як і по проспекту
Будівельників, що гармонізує навколишнє
середовище. Також відновлення паркану
та входу в під’їзди, що естетично
прикрасить проспект Будівельників.
Метою проекту - є створення, комфортних
умов для дитячого дозвілля, їх фізичного і
психологічного розвитку, шляхом
установки спортивних комплексів - на
ігровому майданчику
по вул. Набережна 16, що також
дозволить дітям проводити більше часу на
свіжому повітрі, який є корисним для
Для сприяння спортивного розвитку дітей
планується встановити рукохід Сфера
Шість елементів, вуличну мультіфітнесстанцію. Також збільшити кількість критих
лавок для відпочинку дітей та батьків, які
захищатимуть від негоди та сонця.
Пропозиція щодо встановлення у дворі
житлових будинків спортивного
майданчика для заняття спортом різних
вікових груп населення.
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52

53

Облаштуванн
я дитячого
майданчика
тротуарною
плиткою по
вул.
Набережна
20, Лісова 25,
Курчатова 2.

Основною метою проекту є створення
безпечних і комфортних умов для
переміщення жителів вул. Набережна,
Лісова, Курчатова і батьків з дітьми
Облаштування тротуарів
шляхом облаштування територій
тротуарною плиткою на дитячих
майданчиках та заміна піску для веселого
дозвілля дітей.

Своєчасна допомога правоохоронним
органам по фіксації та передачі знятих
Безпека
відео та контроль мешканцями за своїми
будинків по
будинками з мобільного додатку.
вул.
Встановлення відеоспостереження
Молодіжна
допоможе зафіксувати:
53,55,57
Інше
-порушення на прибудинкових
шляхом
автомобільних стоянках
встановлення
-несанкціонований вхід в підвальне і
відеоспостер
горищне приміщення осіб без певного
еження.
місця проживання або наркоманів
-усунути антисанітарію у ліфтах і під'їздах.
У дворі багато дітей які займаються на
дворовому стадіоні фізичними вправами,
Огорожа
а найчастіше грають у футбол. В наслідок
дворового
чого вся огорожа виконана з сітки рабіци
стадіону по
Будівництво спортивних та
вже вийшла з ладу та представляє собою
вулиці
дитячих майданчиків
загрозу для дітвори. Сторчать загостренні
Молодіжна
проволоки об які можливо пошкодитись.
49,51,55
Необхідно виконати повну заміну огорожі
з надійних матеріалів.

4й

вул. Набережна,
20, Енергодар

200 000

Малий

19

Марієнко
Наталія
Василівна

3й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 53, Енергодар

160 156

Малий

17

Мінков Олексій
Юрійович

3й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 49, Енергодар

200 000

Малий

16

Бажан Альона
Миколаївна
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55

Розширення
проїзної
частини
вздовж
будинку
вул.Молодіж
на 55

66

«Краса та
тепло нашого
будинку» –
заощадження
коштів для
мешканців
будинку 31
по вул.
Молодіжній.

43

Теплий дім.
Заощадження
коштів для
мешканців
будинку№8
по
вул.Українськ
ій під'їзд

Вздовж будинку по вулиці Молодіжна 55 у
час пік дуже проблематично проїхати на
автомобілі, т.я. ширина прибудинкової
дороги не розрахована на проїзд двох
автомобілів одночасно. Необхідно
виконати розширення проїзної частини
дороги з асфальтобетону, при цьому
встановити два лежачих поліцейських та
пересадити кущі , які ростуть вздовж
прибудинкової дороги.
Під’їзди – вікна в під’їздах змонтовані при
передачі будинка в експлуатацію. За
довгий час термін користування деякі
вікна не зачиняються, а температура має
бути не нижчою за 16 градусів тепла.
Розпочати можна з малого: замінити вікна
в під’їзді на енергозберігаючі. Це дасть
можливість заощаджувати тепло у місцях
загального користування, адже 20%
теплоенергії втрачається саме через вікна.
Під'їзди - тут температура має бути не
нижче 16 градусів тепла. Розпочати можна
з малого, замінити старі стіклоблоки на
металопластиковівікна. Це дасть
можливість заощадити тепло і
електроенергію в місцях загального
користування.

Дороги

3й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 55, Енергодар

200 000

Малий

15

Аллабергєнов
Довлет
Атаханович

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

2й

вул. Молодіжна
(Комсомольська)
, 31, Енергодар

191 400

Малий

15

Рябуха Ольга
Сергіївна

2й

вул. Українська
(Радянська), 8,
Енергодар

Малий

14

Шпак Марина
Вікторівна

Заходи з
енергозбереження
(використання
відновлювальних джерел
енергії)

199500

На загальну суму: 6 017 571,00
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