
Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018» 

станом на 05 липня 2018 року 

 Управління молоді та спорту 
 

№ Назва проекту Посада, ПІБ відповідальної Етап реалізації Запланована Фактично Дата початку Очікувана дата 

з\п  особи за реалізацію проекту, проекту сума, грн виконано, проведення завершення 
  тел. для довідок   грн заходів проведення 
       заходів 

1. Фітнес- 

екомістечко на 

Бєляєва 

Старший інструктор-методист 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради 

міста Кропивницького» 

Укладання 

договору з 

виконавцем робіт 

146 276, 00  квітень серпень 

  Аношкін Микола Іванович     

  т.: 24-47-33     

2. Продовження арт- 

інсталяції 

“Umbrella Sky” 

Заступник начальника управління - 
Черкасська Катерина 

Володимирівна 

т.: 24-44-27 

виконано 140 000,00  140 000,00 січень червень 

3. Реконструкція Заступник начальника управління - Виконання робіт, у 

т.ч. за основними 

видами робіт 

150 000,00  90 079,00  січень серпень 

 існуючого Черкасська Катерина     

 дитячого Володимирівна     

 майданчика т.: 24-44-27     

 «Золотий      

 ключик» (Карабас      

 Барабас) з      

 благоустроєм      

 території      

4. Вік живи - вік 

учись 

Начальник відділу сім’ї та молоді - 
Дорохіна Людмила Володимирівна 

Укладання 

договорів з 

80 000,00  квітень грудень 



  т.: 24-44-27 постачальниками 

щодо надання 

послуг 

визначених 

проектом 

    

5. Футбольному старший інструктор-методист Укладання 148 900,00  квітень серпень 
 району – свій комунального закладу договору з    

 стадіон «Комплексна дитячо-юнацька виконавцем робіт    

  спортивна школа № 1 міської ради     

  міста Кропивницького» Аношкін     

  Микола Іванович     

  т.: 24-47-33     

6. Комплекс 

фізичного 

розвитку 

«У здоровому 

тілі-здоровий 

дух» 

Старший інструктор-методист 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради 

міста Кропивницького» Аношкін 

Микола Іванович 

На стадії 

реалізації. Дата 

виконання 

уточнюється 

149 900,00 140 000,00 березень серпень 

  т.: 24-47-33     

7. Створення нового Заступник начальника управління - Реалізовано 47 500,00 47 500,00 березень червень 
 дитячого Черкасська Катерина     

 майданчику на Володимирівна     

 прибудинковій т.: 24-44-27     

 території      

8. Горнятко Начальник відділу сім’ї та молоді - Повторно 
оголошена 
процедура 

проведення 
допорогових 

закупівель  

137 100,00  березень грудень 

  Дорохіна Людмила Володимирівна     

  т.: 24-44-27     



9. Створення нового 

спортивного 

майданчика на 

прибудинковій 

території 

Старший інструктор-методист 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради 

міста Кропивницького» Аношкін 

Микола Іванович 

т.: 24-47-33 

На стадії 

реалізації. Дата 

виконання 

уточнюється 

101 200,00 90 000,00 березень серпень 

10. Закохані ліхтарі Заступник начальника управління - 
Черкасська Катерина 

Володимирівна 

т.: 24-44-27 

Укладання 

договору з 

виконавцем робіт 

93 550,00  березень вересень 

11. Облаштування 

спортивного 

майданчика на 

Кущівці 

Старший інструктор-методист 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради 

міста Кропивницького» Аношкін 

Микола Іванович 

т.: 24-47-33 

На стадії 

реалізації. Дата 

виконання 

уточнюється 

150 000,00 140 000,00 березень серпень 

12. «Фізкультура для 

всіх» - 

обладнання 

спеціального 

спортивного залу 

для занять ЛФК 

Старший інструктор-методист 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради 

міста Кропивницького» Аношкін 

Микола Іванович 

т.: 24-47-33 

Реалізовано, дата 

відкриття 

уточнюється 

80 428,00  80 428,00 березень липень 

13. Гідна робота та 

можливості 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

Дорохіна Людмила Володимирівна 

Оголошено 

процедуру 

відкритих 

торгів 

369 800,00  січень серпень 



 соціалізації – для т.: 24-44-27      

людей з  

особливими  

потребами  

 

 Головне управління житлово-комунального господарства 
 

14. Поточний ремонт Начальник відділу капітального виготовлення 
проектно- 

кошторисної 

документ ації по 
об’єкту 

95 000,00  квітень листопад 
 пішохідного ремонту, реформування та    

 містка через розвитку житлово-комунального    

 річнку Біянка на господарства Головного    

 провулку управління житлово-комунального    

 Катранівський господарства    

  Безродна    

  Світлана Павлівна    

  тел. 24 84 55    

15. Дитячий Начальник відділу капітального З підрядником 
ПП «Чистий 

Єлизаветград» 

укладений 
договір на 

виконання 

будівельних 

робіт 

150 000,00  квітень грудень 
 майданчик та зона ремонту, реформування та    

 відпочинку для розвитку житлово-комунального    

 мешканців біля господарства Головного    

 прибудинкової управління житлово-комунального    

 території господарства    

  Безродна    

  Світлана Павлівна    

  тел. 24 84 55    

16. та спортивний ремонту, реформування та З підрядником 

ПП «Чистий 
Єлизаветград» 

укладений 

договір на 
виконання 

будівельних 

робіт 

150 000,00  квітень грудень 
 майданчик розвитку житлово-комунального    

 «Дитячі мрії» господарства Головного    

  управління житлово-комунального    

  господарства    

  Безродна    

  Світлана Павлівна    

  тел. 24 84 55    

      



17. Дитячий Начальник відділу капітального З підрядником 
ПП «Чистий 

Єлизаветград» 

на стадії 

укладання 
договір на 

виконання 

будівельних 
робіт 

146 587,00  квітень грудень 
 спортивно- ремонту, реформування та    

 ігровий розвитку житлово-комунального    

 майданчик господарства Головного    

 «Гарантик» по управління житлово-комунального    

 вул Жадова, господарства    

 28, корп. 2 Безродна    

  Світлана Павлівна    

  тел. 24 84 55    

18. Благоустрій та Заступник начальника відділу виготовлення 
проектно- 

кошторисна 

документація 

Договір на 
стадії 

укладання 

138 600,00  квітень грудень 
 озеленення по будівництва та благоустрою    

 вул. Головного управління житлово-    

 Бобринецький комунального господарства    

 шлях, 2 Павлова    

  Ірина Олександрівна    

  тел. 24 85 93    

19. Облаштування Заступник начальника відділу Виготовлена 

проектно- 

кошторисна 
документації по 

об’єкту.  З 

підрядником 

ТОВ «Енерго-
люкс-Плюс» 

149 000,00  квітень грудень 
 дитячого ігрового будівництва та благоустрою    

 майданчику Головного управління житлово-    

 «Завадівський» комунального господарства    

  Павлова    

  Ірина Олександрівна    

  тел. 24 85 93    

20. Сквер Начальник відділу капітального Виготовляється 

проектно-
кошторисна 

документація 

100 000,00  квітень грудень 
 «Молодіжний ремонту, реформування та    

 громадський розвитку житлово-комунального    

 простір» між господарства Головного    

 вулицями управління житлово-комунального    

 Генерала Жадова і господарства    

 Космонавта Безродна    

 Попова Світлана Павлівна    

  тел. 24 84 55    
 

 Управління капітального будівництва 
 



21. Встановлення та 

облаштування 

глядатськх трибун 

на бейсбольному 

стадіоні «Юність» 

начальник спецбюджетного 

відділу управління капітального 

будівництва 

Сурнін Сергій Васильович 

тел. 24 49 57 

Проводяться дії по 

підготовці 

передпроектних 

робіт. Складання 

технічного 

завдання на 

проектування 

150 000,00  квітень грудень 

22. Реконструкція 

Наабережної р. 

Інгул 

заступник начальника управління 

капітального будівництва 

Білокінь Сергій валентинович 

тел. 24 89 13 

Проводяться 

засідання 
робочої групи з 

вивчення 

питання щодо 
комплексної 

3 998 057,00  квітень грудень 

   реконструкції    

   набережної р. Інгул    

   на відрізку від    

   вул. Михайлівської    

   до    

   вул. Київської в м.    

   Кропивницькому. 
Розроблено 
завдання на 

проектування 

   

23. Місту – начальник спецбюджетного Укладений договір 1 000 000,00  24 168,00 квітень грудень 
 «Амфітеатр» відділу управління капітального на розробку    

 (сучасний будівництва проекту    

 концертний Сурнін Сергій Васильович Отримані 

містобудівні умови 

   

 комплекс) тел. 24 49 57     

24. Багатофункціона- заступник начальника управління Проводяться 
заходи по 
підготовці 

передпроектних 
робіт та 

складання 
технічного 
завдання на 

проектування 

990 000,00  квітень грудень 
 льний капітального будівництва    

 громадський Білокінь Сергій валентинович    

 простір «Зелений тел. 24 89 13    

 театр»     

      

      

      

      

25. Молодіжний заступник начальника управління Укладений 

договір 

392 000,00  128 800,00 квітень листопад 
 центр «Сильні капітального будівництва  



 духом» Білокінь Сергій валентинович підряду,проводят

ься роботи з 

капітального 

ремонту 

 

  тел. 24 89 13  

    

  

 Управління освіти 

 
26. Створення 

дитячого літнього 

павільойону для 

дошкільного 

навчального 

закладу при КЗ 
«НВО «33» 

Технік відділу інженерного 

забезпечення та матеріального 

постачання освіти, Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Закуплено 

обладнання 

150000,00   квітень серпень 

27. Благоустрій Технік відділу інженерного виконано 150000,00  квітень липень 
 дитячих забезпечення та матеріального     

 майданчиків у постачання освіти, Ткаченко О.Ю.     

 ДНЗ №22 т. 24 29 07     

 «Оленка»      

 

 Відділ культури і туризму 

 
28. Туристично- головний спеціаліст відділу Туристично-

інформаційні 
вказівники 

виготовлені. Їх 
встановлення буде 

здійснюватися після 
заключного 
погодження 
управлінням 

містобудування і 
архітектури місць 

розташування 
вказівників 

(управлінню 
містобудування та 

149 400,00 149 400,00 квітень серпень 
 Інформаційні 

вказівники 
культури і туризму - Петринська 
Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70 

 
 

   



архітектури 
направлено лист від 

18.06.2018 № 01-
23/292) 

 


