П Р О Т О К О Л №24
засідання Координаційної ради
з питань бюджету участі
6 листопада 2018 року
18:00 год.
У засіданні взяли участь: депутати міської та обласної рад, представники
громадськості, автори проектів та члени Координаційної ради з питань бюджету
участі: 9 членів - від громадськості: Бондарчук О.О. (онлайн), Маньковська О.Ю.,
Намєснік С.М., Ожегова Н.Ф., Петренко Ю.Б., Рафальська О.П., Рошко О.І.,
Шевчук Г.О, Шелестюк А.М. та від виконавчих органів міської ради - Ахмедова
0 . В. та Черниш Є.М.
Головуючий на засіданні: голова Координаційної ради Шелестюк А.М.
Секретар на засіданні: Ахмедова О.В.
Порядок денний
1. Звіт робочих груп по перевірці інформації про порушення під час голосування з
1 по 10 жовтня
2. Розгляд заяв від громадян та авторів.
3. Різне

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюк А.М., який доповів по перевірці
робочої групи, а саме: у Житомирський торговельно-економічний коледж,
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський
державний технологічний університет, Житомирський агроекологічний коледж,
Житомирське вище професійне технологічне училище були направлені листи до
керівництва навчальних закладів та студентів з проханням надати будь-яку
інформацію щодо порушень голосування за проекти бюджету участі з 1 по 10
жовтня. В холах
навчальних закладів та їх гуртожитках були розміщені
оголошення про можливість підтвердити або анулювати свої голоси. Робочі групи
Координаційної ради відвідали навчальні заклади, де спілкувались зі студентами,
керівництвом, викладачами.

Також на сайті міської ради було розміщено звернення до територіальної громади
міста Житомира про надання інформації щодо фактів порушень під час
загальноміського голосування та список осіб, що не зареєстровані у м.Житомирі,
але проголосували за певні проекти бюджету участі онлайн з проханням або
підтвердити, або анулювати свої голоси, якщо вони є в списку, наданий Фондом
Східна Європа.
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Слухали: депутата обласної ради Кропивницького М.В., який звернувся до
директора юридичного департаменту, на сьогоднішній день виявлено 20
студентів, які проголосували онлайн, але їх ніхто не опитував. Чи вважається це
за факт порушення чи тиску. Але на даний момент приймати рішення, що в
термін дня студенти проголосували, що це є порушення, не коректно.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що також
враховуючи усну заяву студентки першого курсу Житомирського торгівельноекономічного коледжу, Яни В., було проведено перевірку голосування студентів
першого курсу. На запит від Координаційної ради керівництво коледжу надало всі
списки студентів першого курсу, що навчаються у коледжі, і могли примусово
голосувати. Результати перевірки показали, що загалом 22 студенти 5 та 9 жовтня
в час з 12.30 до 13.30 проголосували онлайн в основному за проекти №№ 12, 287,
41, 73.
Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., який зауважив, що
згідно Положення про бюджет участі пункт 16.3.
Всі спірні питання, які
виникають в процесі бюджету участі у місті Житомирі, у т.ч. голосування,
вирішуються
Координаційною
радою
колегіально
шляхом
відкритого
голосування. По друге, в Положенні не передбачено підстав, за яких умов
знімається та не знімаються голоси. Також зазначив, що в будь-якому випадку
дане питання залишається на розсуд Координаційної ради.
Слухали: депутата обласної ради Кропивницького М.В., який запитав чи є
порушенням Положення про бюджет участі, коли студент може проголосувати
онлайн?

Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., зауважив, в
Положенні не зазначено, що студенти можуть голосувати офлайн, записано лише
суб’єкти, хто може голосувати, а спосіб голосування не уточнений.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який вніс пропозицію,
якщо зараз Координаційна рада хоче затвердити новий рейтинг по голосування,
то варто було б почати з голосів зі списку незареєстрованих, наданий Фондом
Східна Європа та
розглянути заяви. І тоді будуть вже нові цифри по
голосуванню, а потім можна перейти персонально по кожному проекту.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що по
Житомирському агроекологічному коледжі зауважень не має. Але була інформація, що
звертався автори проекту №43 та №16, щоб студенти проголосували саме за цей проект.
Вважає, що це факти не добросовісної конкуренції, керівництво не надало студентів.
Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.П., яка зауважила, що вона не проти
такої агітації студентів в навчальному закладі, також зазначила, що до деяких проектів є
упереджене ставлення. Агітація за проекти Положенням про бюджет участі не
заборонена.
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Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка зазначила, що чому не можна
розглядати порушення по кожному навчальному закладу, що там є не житомиряни і
зробити аналіз.
Слухали: члена Координаційної ради Рафальську О.П., яка зауважила, могли б
вирішити дане питання на попередньому засіданні, коли б зняли всі голоси
незареєстрованих і надати мешканцям міста ще раз переголосувати, тоді б ця тема була
закрита і не потрібно було б розглядати детально кожен проект.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив, у
Житомирському вищому професійному технологічному училищі (вулиця
С.Параджанова, 72) від керівництва закладу стало відомо, що в училищі був
депутат міської ради з проханням голосувати за проект №62 - «Футбол на
Мар’янівці» під час навчального процесу. Зазначив, що простий автор не міг би
потрапити на територію навчального закладу з агітацією, тому вбачає, Що це була
ознака не доброчесної конкуренції.

Слухали: депутата міської ради Величка О.Ю., який зауважив, що всі проводили
агітацію в начальних закладах і це нормально, також Положення не забороняло це
робити.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив, що
Координаційна рада можливо і ніколи не з’ясує кількісний склад порушень під час
голосування, але маємо приймати рішення, які мають мати певні наслідки.
Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б., яка зазначила, що автор все таки
має право агітувати за свій проект в тому районі, до якого відноситься проект і не не
заборонено, навіть під час навчання.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив, що
направлено листи на департамент освіти та управління охорони здоров’я з
запитом про можливі порушення під час загальноміського голосування за проекти
бюджету участі. Від Координаційної ради було направлено листи на департамент
освіти та управління охорони здоров’я із запитом про можливі порушення під час
загальноміського голосування за проекти бюджету участі. Від департаменту
освіти отримали копії листів з проханням голосувати за проекти №20, 40, 85, 45,
62, 71. Зазначив, що прикро те, що ідея бюджету участі не зазначена, а лише
бачать те, щоб покращити матеріально-технічні базу закладів освіти.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який зазначив, що зараз має на руках
документи з якими не був ознайомлений, тому рекомендує зібратися завтра, а перед цим
детально вивчити подані документи головою Координаційної ради.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який звернувся до Рошка О.І.,
що саме він хотів опрацювати.
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Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який зауважив, що по фактам
порушень та адмінресурсу у навчальних закладах має бути юридичний висновок, і
тільки тоді він буде приймати якесь рішення.
Слухали: депутата міської ради Величка О.Ю., який зазначив, щодо листів з
департаменту освіти, по текстовій частині не правильно сформований лист, а по друге з
приводу впливу, не вбачає в цьому порушень.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який звернувся до Величка О.Ю.,
з питанням, - що на засіданні суспільно-гуманітарній комісії була надана рекомендація
про припинення діяльності Координаційної ради з питань бюджету участі. Якщо зараз
ми не приймемо якесь рішення, тоді ми покажемо, що дійсно не спроможні як
Координаційна рада і тоді буде дуже великий сенс у рекомендації комісії вирішувати
хто буде переможцем бюджету участі, це буде вирішувати робоча група.
Слухали: депутата міської ради Величка О.Ю., зауважив, що має свою позицію, по
останньому засіданні Координаційної ради коли було прийнято ряд переможців, він
підтримує дане рішення і міський голова має це підписати. Вважає, що потрібно
визначити всі помилки, які були, але затвердити зараз результати по голосуванню та
реалізовувати проекти. А на наступний рік врахувати помилки та переписати
Положення про бюджет участі.
Член Координаційної ради Рошко О. І. покинув засідання.
Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б., яка зауважила, що зараз провела
аналіз по проекту №88 і переглянувши заяви, зробила висновок, що студенти голосували
з одного комп’ютера і майже в один і той час. Також зазначила, щоб не були упереджені
до одного якось автора.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив по перегляду
матеріалів камер відеоспостереження за 3.10, 5.10 та 9.10.2018 року для
з’ясування фактів підвозу, отримання коштів та інших можливих порушень під
час загальноміського голосування за проекти бюджету участі можливості немає,
так як такі дані зберігаються не більше 10-15 днів. На момент запиту останній
запис був від 17.10.18 року.

Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка зазначила, що 9.10.2018 року
було звернення усне від Пахольчук Світлани про підкуп мешканців.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Ахмедову О.В., яка
зазначила, що від неї не поступала письмова заява, а усна не розглядалась.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., зауважив, відносно фактів
отримання коштів - та підвозу 03.10.18: проводилось опитування мешканців. Ці
порушення стосуються проектів № 5,6,15,18. (Свідчення усні, від мешканців та
операторів, що працювали 03.10.18р. у міській раді).
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., наголосив, що на даний
момент перелічені проекти, надані випадки порушень і тепер постає питання, що зараз з
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цим робимо. Це спірні питання. Запропонував зняти всі голоси не зареєстрованих у
м.Житомир. Так як це порушує п. 12.5. Положення про бюджет участі.
Попередньо - 1068 голосів. На сьогоднішній день є заяви від мешканців про
підтвердження свого права голосу (студенти та мешканці м.Житомир). На підставі
цих заяв перевіряємо підтвердження голосу і ми його враховуємо. Віднімаємо
лише ті, голоси, які незареєстровані.
Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка зазначила, що наполягала
оприлюднити список з прізвищами незареєстрованих, для того, щоб мешканці могли
побачити чи є там помилка чи ні.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що на даний
момент є 7 заяв по проекту №68, що вони мали право голосувати та 19 заяв - проект
№88. Запропонував знімати голоси з усіх голосів, згідно списків Фонду східна Європа.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що потрібно
приймати якесь рішення і звертати увагу на порушення по проектам, які були виявлені
під час перевірки по навчальним закладам.
Зачитав заяви від авторів проектів №12, №28, №41, 73 та №48 щодо надання
підтвердження порушень під час голосування. Також наголосив, що по цим проектам
вже були певні зауваження, інших вже немає.
Зачитав заяву по проекту №23 від автора проекту Онопрієнко В.В. По даному проекту
зауважень не було.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що надано 26
заяв, тому маємо відняти від загальної кількості по проекту №88 та №68 голоси, а саме:
№88 - було 103 незареєстровані мінус 19 голосів, виходить 84. По проекту №68 для
зняття було 44 голоси мінус 7, виходить - 37.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
зняття голосів незареєстрованих в місті Житомирі - 1068, які надані Фондом Східна
Європа, але врахувати заяви студентів та мешканців - 26. Знімаються - 1042 голоси.
Підключили до онлайн голосування Бондарчука О.О. та Рошка О.І.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Рошко О.І. - «за»
Бондарчук О.О. - «за»
Шевчук Г.О. - «за»
Маньковська О.Ю. - «за»
Намєснік С.М. —«за»
Рафальська О.П. - «за»
Ожегова Н.Ф. - «за»
Петренко Ю.Б. - «за»
Рішення прийнято.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., яки постав на голосування
розглянувши кожен факт порушення по проектам, або факти недобросовісної
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конкуренції окремо, 1 зняти з кожного проекту, відносно якого виявлено дані
факти не менше 10% від загальної кількості голосів.
Підключили до онлайн голосування Бондарчука О.О. та Рошка О.І.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Рошко О.І. - «за»
Бондарчук О.О. - «за»
Ожегова Н.Ф. - «за»
Шевчук Г.О. - «утримався»
Маньковська О.Ю. - «утримався»
Намєснік С.М. - «утримався»
Рафальська О.П. - «утримався»
Петренко Ю.Б. - «проти»
Рішення не прийнято.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який постав на голосування
зняти 5% з проектів у яких виявлено порушення під час голосування
Підключили до онлайн голосування Бондарчука О.О. та Рошка О.І.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Рошко О.І. - «за»

Бондарчук О.О. - «утримався»
Ожегова Н.Ф. - «за»
Шевчук Г.О. —«проти»
Маньковська О.Ю. - «за»
Намєснік С.М. - «за»
Рафальська О.П. - «за»
Петренко Ю.Б. - «проти»
Рішення прийнято.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
зняття 5% з проектів №12, 28, 41, 73.

Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Ожегова Н.Ф. - «утримався»
Шевчук Г.О. - «проти»
Маньковська О.Ю. - «утримався»
Намєснік С.М. - «утримався»
Рафальська О.П. - «утримався»
Петренко Ю.Б. - «проти»

Рішення не прийнято.
6

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
зняття 5% з проектів №5, 6, 15, 18.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Ожегова Н.Ф. - «за»
Шевчук Г.О. - «утримався»
Маньковська О.Ю. - «за»
Намєснік С.М. - «за»
Рафальська О.П. - «за»
Петренко Ю.Б. - «утримався»
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
зняття 5% з проекту №66.
Підключили до онлайн голосування Рошка О.І.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «утримався»
Ожегова Н.Ф. - «утримався»
Шевчук Г.О. - «за»
Рошко О.І. - «проти»
Маньковська О.Ю, - «за»
Намєснік С.М. - «за»
Рафальська О.П, - «за»
Петренко Ю.Б. - «за»

Рішення не прийнято.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
зняття 5% з проектів №20, 40, 45, 62, 71, 85.
Голосували:
Шелестюк А.М. - «за»
Ожегова Н.Ф. - «за»
Шевчук Г.О. - «за»
Маньковська О.Ю. - «за»
Намєснік С.М. - «за»
Рафальська О.П. - «за»
Петренко Ю.Б, - «за»
Рішення прийнято.

У результаті прийнятих рішень рейтингова таблиця виглядає таким чином:
Великі проекти:
7

№ з/п

Номер
проекту

Бюджет

Остаточний
результат

1

23

Каскадні сходи до річки
Кам'янки

Онопрієнко
Валерій
Васильович

1500000

1373

Перший в Житомирській
області «Зелений лабіринт»

Дяченко
Володимир
Васильович

2

48

1435000

1144

3

62

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСІХ НА
МАР'ЯНІВШ

Ничипорчук
Олена Юріївна

1499995

1066

4

11

Міському парку - нові
атракціони

Хренов Матвій
Володимирович

950000

1004

5

21

ВУЛИЧНЕ
ВІЛЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ В
МІКРОРАЙОНІ МАЛІКОВА:
“РАДІ ВАС БАЧИТИ!”

Онопрієнко
Вікторія
Валеріївна

1499150

958

6

41

«Музей каменю
Житомирщини»

Кропивницький
Микола
Петрович

1500000

906

7

88

«ДрагонСіті» - гребля на
човнах «Дракон» у місті
Житомирі

Мороз Дмитро
Михайлович

940500

885

8

68

Європейський сквер на
Крошні!

Ракович Анна
Юріївна

1500000

881

9

5

Благоустрій прибудинкових
територій

Пархомець
Вікторія Ігорівна

1000000

878

10

66

Реставрація літака. Проект
«Крила».

Козловець
Максим
Михайлович

1500000

745

11

56

Багатофункціональний
спортивний майданчик
(Перемоги. 54)

Радченко Богдан
Петрович

1056509

698

12

15

Стоянка біля дому

Лось Іван
Володимрович

1500000

648

Назва проекту

ПІБ автора

8

12

Спорт на Корбутівці

Крижанівська
Лариса
Володимирівна

1500000

601

14

64

“Польський цвинтар’" історико-культурний музейзаповідник у місті Житомир
(частина 2) (європейські
некрополі кінця XVIII та
початку XIX століття!

Глюза Анатолій
Анатолійович

1437000

539

15

45

Модернізація баскетбольного
майданчику біля ліцею №25

Апарін Денис
Миколайович

1344900

428

71

Мультиспортивний
майданчик на базі двох шкіл
№28 та №16 (Друга секція!

Ракович Юрій
Леонідович

1500000

407

57

Бронзовий пам’ятник
Володимиру Шинкаруку «Іду
у пісню, наче йду у вічність»
на вулиці Михайлівській

Шинкарук Федір
Володимирович

1188000

433

81

Рельєфний Велосипедний
Трек на Майдані Згоди

Папірний
Олександр
Сергійович

920900

302

86

Тенісний корт для всіх

Дехтяренко
Оксана
Валеріївна

1471249

277

13

16

17

18

19

20

31

Сквер імені Князів
Островських

Умінський
Андрій
Володмирович

1300000

293

21

79

"Чиста вода" - встановлення
бювету артезіанської питної
води

Корж Зоя
Віталіївна

1499000

283

22

49

Розвиток спорту та
відпочинку для дітей

Лук'янюк Зінаїда
Григорівна

1467603

224

23

4

Реконструкція спортивного
майданчику Гідропарк

Коханчук
Анастасія
Сергіївна

1416775

231

24

82

Космічне містечко

Дідківська Ольга
Валентинівна

838625

231
9

25

39

Сквер на Мальованці

Сорокопуд
Михайло
Васильович

1500000

216

26

33

Сквер імені Івана Сльоти

Бічук Юлія
Анатоліївна

1253000

201

105

"Маленький Житомир на
Польовій"

Щигрінцова
Тетяна
Володимирівна

598750

186

28

43

Мультиспортивний
майданчик біля будинків
вул.Покровська, 155 та 159

КИСЕЛЬОВА
ІРИНА
Ярославівна

1499999

140

29

84

Спортивне подвір’я по вул.
Київський 59

Шевченко Ірина
Петрівна

1497940

135

ЗО

13

Спортивний майданчик
"Юним футболістам"

Празднікова
Людмила
Борисівна

1153216

135

31

42

Сквер імені Лесі Українки

Бовсуновська
Тетяна Василівна

1498489

132

32

70

Облаштування спортивного
комплексу ( вул.
Домбровського, 24,26,28,30)

Швець Вікторія
Вікторівна

1348175

113

33

34

Каретний сучасний
європейський: Двір без
бордюрів

1499027

105

34

3

Країна мрій, на Бориса Тена
104

Сиротюк Юлія
Володимирівна

1155813

94

35

60

Електронне табло для
електротранспорту

Гетьман Вадим
Валерійович

990000

94

36

92

Олімпійські надії Житомира

Большаков
Олександр
Сергійович

999000

84

27

Г омолач Г алина

Арсенівна

10

35

Каретний сучасний
європейський: Спортивні
островки

Славінська Олена
Станіславівна

1220754

76

90

Бронзовий міні-макет
центральної частини міста
Житомир початку XX
століття

Позняк
Валентина
Леонідівна

1200000

71

54

Капітальний ремонт скверу
по вул.Небесної Сотні від
вул.С.Бандери до вул.Лесі
Українки в м Житомирі

Онищук Галина
Терентїївна

1411600

70

108

Благоустрій прибудинкової
території по
вул.Домбровського, 24, 26,
28. ЗО

Поліщук Тетяна
Сергіївна

1451500

61

41

94

Спортивний дитячий
майданчик «Мрія»

Завадська
Катерина
Андріївна

1429959

54

42

55

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
«ЕКОПРОСТІР»

Бордюг Наталія
Сергіївна

1500000

53

80

Спортивний майданчик на
Шевченка 105

Маковський
Сергій
Анатолійович

1499950

50

37

38

39

40

43

Малі проекти:

Бюджет

Остаточний
результат

Онопрієнко
Валерій
Васильович

500000

1136

69

Благоустрій стежки між
Крошнею та Вільським
Шляхом (колишня
Максютова)

Ракович Анна
Юрїївна

500000

1102

40

Мрії дитини: "Спортляндія
над Кам'янкою"

Габрук Олена
Вікторівна

412900

911

з/п

Номер
проекту

1

24

Алея здоров'я

2

3

№

Назва проекту

ПІБ автора

11

4

6

Спорт Vкожен двір (Бориса
Тена, 104)

Пархомець
Вікторія Ігорівна

499977

875

5

28

Територія здоров’я на
Мальованці

Сорокопуд
Михайло
Васильович

500000

838

6

26

Декоративний фонтан на розі
Небесної Сотні та
Лятошинського «Лотос
Небесної Сотні»

Скворцова Аліса
Михайлівна

401063

823

7

73

«Дитяча мрія» облаштування дитячої зони у
Мальованському сквері

Кропивницький
Микола
Петрович

473100

814

8

18

Сучасна зупинка

Лось Іван
Володимирович

499217

790

9

38

Зона відпочинку для мам з
маленькими дітьми

Хренов Матвій
Володимирович

143000

762

8

Архітектурне освітлення
музичної школи №1 ім.Б.
Лятошинського на
Михайлівській

Яремчук Євген
Юрійович

399216

646

11

25

Сонячні дерева для зарядки
мобільних пристроїв у
Гідропарку

Мороз Ігор
Олександрович

294300

550

12

20

«Єдина школа - єдина
платформа»

Рєткова
Анастасія
Вадимівна

217717

532

13

85

Спортивний простір в ЗОШ
№35

Павленко Юлія
Василівна

497903

413

14

72

Будівництво парковки на
Крошні біля шкіл

Ракович Юрій
Леонідович

500000

363

15

93

«Крок назустріч пацієнту»

Лобова Галина
Вікторівна

105250

324

10

12

16

77

Громадський простір на
Богунії

Сідоров Ярослав
Вікторович

499700

275

17

91

Відеопрактикум(відеолекторі
й) «Прості речі рятують
життя»

Замкова Ірина
Юріївна

172250

223

18

53

Створення системи
туристичної міської навігації

Святненко Юлія
Юріївна

435000

218

19

9

Спортивний майданчик
"Будемо здорові!"

Празднікова
Людмила
Борисівна

356400

190

20

32

Місто кераміки "Кераміст"

Кудрік Дар'я
Андріївна

487030

178

83

Коворкінг-центр "Мир на
долоні" для ВПО, учасників
АТО та місцевих громадян

Бурячік Ганна
Сергіївна

446000

146

87

Щасливе дитинство
(облаштування дитячого
майданчика по вул.
Київський 59,63,61)

Шевченко Ірина
Петрівна

494651

146

103

Путівники по місту
(туристична навігація)

Мельничук
Анатолій
Миколайович

496000

150

24

36

Каретний сучасний
європейський: Дитячі
островки

Славінська
Олена
Станіславівна

471612

136

25

61

Дитячий простір на
Шевченка 105

Маковський
Сергій
Анатолійович

499115

132

26

7

Майданчик для зайнять
street-workout

Хлопов Дмитро
Олегович

375000

116

89

Створення дитячого
майданчику та зони
відпочинку у дворі між
будинками 26 та 28 по
вул.Домбровського

Поліщук Тетяна
Сергіївна

499900

111

21

22

23

27

13

28

52

Реконструкція скверу за
адресою «Станишівський
майдан, 1»

Пиріг Тамара
Костянтинівна

456000

114

29

16

Дитячий майданчик вул.
Гранітна, 4/20

Калетинець
Віктор
Романович

266490

105

ЗО

106

Тренажерний майданчик на
Гагаріна

Плис Оксана
Андріївна

497080

97

31

ЗО

Двір в радість всім

Зущик Дмитро
Михайлович

474300

85

32

50

Спортивно-ігровий
майданчик (Івана Гонти 2)

Павлюк
Людмила
Борисівна

325783

78

33

59

Острівок дитячого дозвілля

Поліщук Наталія
Миколаївна

499100

73

34

19

Розміщення охоронних та
анотаційних дощок на
об’єктах культурної
спадщини (пам’ятках)

Кучеренко
Неоніла
Володимирівна

393550

65

35

14

Оновлення дитячого
майданчику

Остапчук Ігор
Олексійович

108576

58

36

17

Дитячий майданчик
"Невгамовні"

Чісліна Наталія
Анатоліївна

495665

50

37

47

Дитячий майданчик по вул.
С. Бандери. 2

Кучинська Юлія
Анатоліївна

492536

38

Г олова Координаційної ради
з питань бюджету участі
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