
Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу  

«Громадський бюджет – 2020» 

(станом на 05 липня 2020 року) 
 

№ 

з\п 

Назва проєкту ПІБ відповідальної особи за 

реалізацію проєкту,  

(тел. для довідок) 

Етап реалізації проєкту Запланована 

сума, грн 

Дата початку 

проведення 

заходів 

Очікувана 

дата 

завершення 

проведення 

заходів 

1 2 3 4 5 6 7 

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

1 
Територія рівних 

можливостей 

Заступник начальника 

управління 

Черкасська К.В., 

тел.: 35-83-12 

- 541 000 
перенесено на 

2021 рік 
 

2 
Активне життя-

запорука довголіття 

Заступник начальника 

управління 

Черкасська К.В., 

тел.: 35-83-12 

Закуплено основні засоби та 

товари на суму 71 800  грн. 

Залишок: 111, 3 тис. грн 
246 300 березень грудень 

3 
Спортивний майданчик 

«Живемо активно» 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури та спорту 

Бєлявська М.А., 

тел.: 24-47-33 

- 250 000 
перенесено на 

2021 рік 
 

4 
Дитячо-спортивний 

майданчик на 101-му 

мікрорайоні 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури та спорту 

Бєлявська М.А., 

тел.: 24-47-33 

 

- 250 000 
перенесено на 

2021 рік 
 

5 

Спортивний майданчик 

«Наша мрія» 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури та спорту 

Бєлявська М.А., 

тел.: 24-47-33 

 

- 250 000 
перенесено на 

2021 рік 
 

6 

Кропивницький 

півмарафон-2020 

Головний спеціаліст відділу 

фізичної культури та спорту 

Бєлявська М.А., 

тел.: 24-47-33 

 

- 250 000 
перенесено на 

2021 рік 
 



УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

7 

Здоров’я понад усе 
Бондар Тетяна Володимирівна 

(тел.: 35-83-16) 

Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 24.04.2020 

№3276 «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 

2019 року №3046 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 

рік» (код бюджету 11201100000)» 

видатки, передбачені на 

реалізацію проекту громадського 

бюджету, спрямовано на заходи 

протидії коронавірусної хвороби. 

249 000 - - 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

8 
Нове будівництво 

об’єкту благоустрою 

(сквер «Жадівський») 

по вул. Героїв України 

Спеціаліст І категорії ПВВ 

УКБ міської ради 

Шварцман М.В. 

(тел.: 35-83-39) 

 

ПКД по обєкту проходить 

експертизу в Кіровоградській 

філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» 

1 500 000 березень грудень 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

9 

Допоможи дитині 

побачити світ 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

(тел.: 35-83-46) 

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
34 500 - - 

10 

ВЕСЕЛКА-велика 

країна спорту 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю.  

(тел.: 35-83-46) 

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
250 000 - - 

11 

Молодіжний центр 

«Sociolla» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю.  

(тел.: 35-83-46) 

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
216 886 - - 



12 

Дивосвіт 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю.  

(тел.: 35-83-46) 

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
250 000 - - 

13 

Осучаснення 

спортивного 

майданчика «Казкова 

фізкультура 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю.  

(тел.: 35-83-46) 

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
188 000 серпень 31.08.2020 

14 

Спортивно-ігрове 

містечко «Ластівка» 

Технік І категорії відділу 

інженерного забезпечення та 

матеріального постачання 

управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького 

Ткаченко О.Ю.  

на 2020 рік не заплановані роботи 

по проєкту 
222 570 - - 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

15 

ВЕЛОКРОП-

облаштування першої у 

місті сучасної 

велосипедної доріжки 

Павлова І.О. – заступник 

начальника відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького 

не перебдачено фінансування 1 500 000 - - 

16 

Сучасний дитячий 

майданчик на провулку 

Кропивницького 

Павлова І.О. – заступник 

начальника відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького 

 

не перебдачено фінансування 250 000 - - 

17 

Дитячо-спортивний 

комплекс «Квіти життя» 

Безродна С.П. – начальник 

відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства  Міської ради 

міста Кропивницького 

(тел.32-13-16) 

не перебдачено фінансування 250 000 - - 



18 

Облаштування 

притулку для 

безпритульних тварин 

«Щасливий пес» 

Безродна С.П. – начальник 

відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку 

житлово-комунального 

господарства  Міської ради 

міста Кропивницького 

(тел.32-13-16) 

Рішенням міської ради міста 

Кропивницького від 26.05.2020 

року №3299 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення міської 

раи від 17 січня 2017 року №763 

«Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального 

господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 

роки» передбачено фінансування 

КП «Унівесал 2005» Міської ради 

міста Кропивницького на 

придбання засобів по проєкту 

250 000 - - 

 

В.о. директора департаменту – начальника управління  

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                      Тетяна ЛОМОВА 


