
протокол Лb 1

проведення засiдання експертноi KoMiciT з бюджеry участi у м. Щнiпрi

м. Щнiпро, просп. Щ. Яворницького, 75 14 вересня2021 року

Час початку зiсiдання: 15:00
Час завершення засiдання: 17:00

Присутнi на засiданнi 15 членiв експертноi KoMicii. Список на 2 арк.

додасться.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вiдкриття засiдання. Iнформування про кiлькiсть присутнiх членiв KoMiciT

на засiданнi, причини вiдсутностi членiв KoMicii на засiданнi, про порядок
проведення засiдання та питання порядку денного. Iнформування гtРО

ocHoBHi показники бюджету участi у 2021 poui.
2. Обрання експертною комiсiею зi свого складу голови, заступника голови

та секретаря KoMiciI для роботи протягом VI етапу бюджету участi
(вiдкритим голо суванням)

3. Про розгляд peecTpiB позитивно оцiнених просктiв у рамках першого
засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.

4. Про розгляд peccTpiB позитивно iз зауваженням оцiнених проектiв у
рамках першого засiдання експертноi KoMiciT VI етапу бюджету участi.

5. Про розгляд peccTpiB негативно оцiнених просктiв у рамках першоГО

засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюдlкеry участi.
6. IHrrre

7. Пiдбивання пiдсумкiв засiдання

СЛУХАЛИ:
ПАВЛIоК Iолiя. Iнформуе про загальну кiлькiсть поданих про€ктiв та

проекти, що не пройшли попередню модерачiю (вiдповiдно до перелiку):

J\ъ

п/п лъ Назва про€кту Копrентар

l 4з Комп'ютерний клас у КЗУ СЗШ N9l8 Вiдмова автора вiд проекту

2 279 Пiсенний конкурс "!нiпробачення"
a
J l58 музичtIА I]]колА мАЙБут,нього Вiдсутнс письмове

погодження керiвника закладу

4 208 Спортивнлl]чlи зростасмо - здоровими
виростасмо

Задвосння



5 378 Щiти

6 383 HoBi музичнi iнструменти для талановитих
дiтей

7 385 Медiаосвiта для школярiв

8 406 Шкiльне обладнання

9 ||2 Бьютi-студiя з дитячою кiмнатою розвитку Не на територii, що перебувас

у власностi територiальноI
громади, не ОСББ/ЖБК10 226 Найстарiший яхт-клуб з якого почався

вiтрильний спорт MicTa

ll 67 Створення РеабiлiтацiIiного Щентру для дiтей
з вадами руху

|2 lз Тепло дiтям "ЛIДЕРУ" Перелбача€ться суто ремонт
або ремонт сягас понад 20%
кошторису i не може бути
зменшений

13 8l "Хай погляне сонечко у нове вiконечко" СЗШ
J\'963

|4 82 "Хай погляне сонечко у нове вiконечко" СЗШ
J\ъ63

l5 l04 Шкiльному басейну - нове життя

1б l87 Лiнгафонний кабiнет iноземноТ мови в КЗО
"сзшль б" дмр

Третiй проскт за адресою за

наявностi обмежень (бiльше
двох не допускаеться)|7 338 Безпечне житло, Встановлення вiдео

спостереження у булинку 73 по вул, Робочiй.

18 |7l Сучаснi комп'ютери - HoBi можливостi у
навчаннi

У автора присутнiй конфлiкт
iHTepeciB

l9 360 Безпечне покриття дитячого майданчику для
кздо Jфб

z0 36l футбольне поле для КЗДО N96

zI |20 Гостинниl-л Вокзал MicTa Щнiпро Форму i наповнення проекту
не приведено у вiдповiднiсть
до Положення про бюджет

участi !нiпра

22 267 <Замiна BiKoH на енергозберiгаючi в пiд'Тздах
булинку Ns 26 по вулицi
Немировича-Щаltченка

23 з47 "Безпечний двiр, безпечне MicTo"

24 420 Троryари IBaHa Мазепи 49,47,45

25 76 Зупинка напроти ж/м"Щасливий" у напрямку
MicTa. Примiщення для очiкування
ел ектротрансп орry(МАФ)т, щ

26 48 Встановлення адресних таблlrчок Мазепи 50А

27 l05 Улучшение инфраструктуры и населения в

целом.



СЛУХАЛИ:
ПАВЛЮК IОлiя. Про пропозицiю кандидатур та обрання годови,

заступника голови та секретаря експертноi KoMicii, а саме:
На посаду голови KoMiciT - Бутирiну Яну Борисiвну
На посаду заступника голови KoMicii - Мельника Максима Юрiйовича
На посацу секре-гаря KoMicii - Павлюк Юлiю Олександрiвну, директора

департаменту iнновацiйного розвитку !нiпровськоТ MicbKoT ради.

ВИРIШИЛИ:
Голосували: "ЗА" - l5; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0
Визначити головою експертноТ KoMiciT з партиципаторного бюджетування

(бюджету участi) - Бутирiну Яну Борисiвну
Визначити заступником голови KoMicii - Мельника Максима Юрiйовича
Визначити секретарем Павлюк Юлiю Олександрiвну, директора

департаменry iнновацiйного розвитку !нiпровськоТ MicbKoi ради.

СЛУХАЛИ:
БУТИРIНА Яна: Про затвердження порядку денного.
Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував -0
Затвердити порядок денний.

СЛУХАЛИ:
ПАВЛIОК IОлiя. Про необхiднiсть заявити про наявний конфлiкт

iHTepeciB.

СЛУХАЛИ:
ПАВЛIОК IОлiя. Про проскти бюджеry участi, включенi до ресстру

позитивlrо оцitлених про€ктiв на засiдання KoMiciT (вiдповiдно до перелiку).

ЛЬ п/rI ль Назва

l 2 Свiтло для сцени

z J Iнтерактивнi школи Mpii у Березанiвlti

J 4 Великi можливостi захоплюючого cBiry навчання у НВК М 87

4 5 Сучасне обладнання для навчальних закладiв Березанiвки

5 10
<Подвiр'я щасливого дитинства) малюкам дошкiльного вiддiлення НВО
N9109

6 15 Майданчик для активного вiдпочинку учнiв СЗШ N9l l2

7 |7 HoBi BiKHa в булинку Ns4 на ж/м Тополя-1

8 l8 Чистота понад усе!

9 19 Малятам - сучасне iгрове обладнання

l0 20 Iнтерактивлli дошки для школII J\Ъ l l5



l1 зl Сучасним дiтям - сучаснi комп'ютери (ноутбуки для кабiнету iнформатики
кзо сш "l29 Фмп дмр)

12 35
Вiдновлення асфальтового покриття тротуару. Проспект Мануйлiвський
(кол. Воронцова)

lз зб Комфортне середовище для Bcix

14 з,7 Футбол - це життя, обладнання та iHBeHTap ЩЮСШ J\&2

i5 38 Замiна BiKoH за адресою: ж/пл Топо ля-2, бул.16, п.l -4 у пr.Щнiпро

1б з9 "HoBi BiKHa в булинку J\Гэ36 вул. Немировича-!,анченка"

|7 40 Сучасний бульвар СрпrоловоТ 12 кварталу

18 41 Асфальт 12 кварталу

l9 44 Комп'ютерний клас "СМАРТ"
20 45 Воронцовка. Сучаснi комп'ютернi класи у школах М26, Jф42, J\Ъ55

2l 46 Сучасний спортивний майданчик для вихованцiв ДнЗ Jъ l89 (ж/м Парус-2)

22 4,7 Мiнi-футбольний майданчик на Передовiй,253 (КПнЗ (цхЕТУМu ДМР)
2з 49 Клуб для дiтей

24 5з HoBi меблi для СШ 11 та СШ 108 Самарського району
25 54 Сучаснi комп'ютери для СШ J\Ъ 1l та СШ ЛЬ 108 Самарського району
26 55 Врятуемо Поколiння!

27 58 Щiтям - все найкраще

28 60 Вiд Mpii до реальностi, Сучасний кабiнет iнформатики в НВК N'Q87.

29 62
Сучасний кабiнет iнформатики КЗО "СЗШ Nal8 ДМР" необхiднiсть
успiшного навчання учнiв

30 63 Належнi уl\{ови для Ilавчантiя - запорукll успiху позашкiлtьника

зl 65 Спортивний тренажерний майданчик. Школа Ns42

32 66 Лазурне узбережжя Щнiпра

JJ 68 Парк Мiсячне сяйво

з4 11 Майданчик для вигула собак у парку Сагайдак

35 79
Сучасним здобувачам освiти НВКЛЬ66 - сучасний кабiнет iнформачiйних
технологiй

36 80
Комфортнi умови пересування в багатоповерхiвui та покращення
працездатностi лiфтiв

з7 83 Сучасним дiтяtчt - сучасне обладнання

38 86
Обладнання для кабiнетiв природничого циклу (молернiзацiя кабiнетiв
xiMii та георгафii КЗО СШ J\Ъ129)

39 87 Музичнi iнструменти для найкраш{их дiтей

40 88 Нове технiчне обладнання для розвитку юних талантiв

4l 89 Безпечнилi лiфт

42 9z Робоча 172 без смiттсзвалища
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43 96 у садочках с потреба - iгровий майданчик треба

44 100 кЛабораторiя VR в SТЕАМ-школi IЪмайбутнього 3l >

45 l0l Всевидяче око

46 109
Забезпечення рентгенологiчним дослiдженням в кабiнетi ургентноТ
стоматологiчноI допомоги

47 1l1 <<Зеленi класI{ - вiдкритий освiтнiй простiр.>

48 llз Новий дах на Привокзальнiй, 3

49 l16 Розвинена iнфраструктура - це безпека дорожнього руху

50 ||7 Охайнi квiтучi зеленi зони - лице MicTa

5l ll8 Iнтерактивнi панелi для шкiл JY92l, 78, 80

52 l19
Комп'ютерне забезпечення робочого мiсця лiкаря - стоматолога на
виконання вимог Пмг Нсзу

53 122 Веселе дозвiлля в "KaTpyci" ДНЗ N9404

54 126 Щовгоочiкуваний ремонт

55 127 Гiмназiя J\Гл3: створюсмо IТ-лiцей разомl

56 l28 {iтям Щнiпра свiтле та гучне майбутне!

57 l29 Рiдне MicTo починасться з краси району

58 13l Безпечний житловий масив

59 13з "Сучасне дiагностичне обладнання - запорука якiсного лiкування! "

б0 l36 Сучасним гiмназiям - сучасний кабiнет географiТ

бl lз7 Сучасне обладнання для садочкiв АН.Щ району

62 138 .Щитячому закладу - дитячий майданчик

63 lз9 Асфальтоване подвiр'я будинку 31а по вул. Орловська

64 l40 Асфальтоване подвiр'я будинку 3lб по вул. Орловська

65 |44 Асфальтоване покриття двору I.Мазепи,47

66 l45 Поточний ремонт фасалноi частини першого поверху (цоколя) булинку М2
по вул.Каравасва.

61 l46 Мрiя в нас лише одна - комфортне подвiр'я Каравасва, 2

68 l41 Асфальтове покриття Орловська 44, 46

69 148 Подвiр'я пiд вiдеонаглядом

70 l50 Асфальryвання подвiр'я Мазепи, 21

7| 151 Замiна проводки в домi пр. I.Мазепи, бул,.2|

72 152 "Молодiжка" - зелена зона на caMiciHbKoмy проспектi I.МАЗЕПИ

7з l54 CMiTTcBoMy контейнеру свое мiсце

14 156 Асфальтований тротуар по вулицi Караваева
,75 l57 Територiя культурних подiй - Бiблiотека на Петрозаводськtй

76 l59 Сучасний кабiнет фiзики як простiр для розвитку творчоТ особистостi

71 160 Робоча 172 АТБ 1]4а
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78 16l Проведення поточного ремонту лiфтiв, Робоча, 65, п.3, п,4.

79 162 Спортивний майданчик СЗШ ]ф26

80 163 <Сучасним дiтям - сучасну лiтераryру!>

81 164 модернiзацiя лiфтiв - комфорт та безпека мешканцiв

82 l65 Сучаснi та комфортнi кабiнети для якiсного навчання

8з 169 Зелене довкiлля

84 l70 Сучасне комп'ютерне обладнання для НВК N9 l39 та СЗШ М 63

85 172 Сучасне мультимедiйне обладнання для НВК J\Ъ l39 та СЗШ М 63

86 17з Сучасний комп'ютерний клас HBKNs99

87 1,1б Профото - фото воркшоп для молодi Щнiпра
88 |7,7 Золота хвиля - премiя молода людина року
89 l78 Щитячий сучасний хоровий театр

90 l80 Фестиваль молодiжних суспiльних дiячiв
9l l82 Великий молодiжний Kahoot

92 184 Молодiжний простiр Рел Стоун

9з l85 Асфальтування (благоустрiй) внутри квартальноТ територiI, дороги та
тротуару..

94 186 Акцiя <Майбутнс Украiни тiльки в тверезому та здоровому суспiльствi>

95 l88 Сучасне обладнання для навчально - практичного центру (нпц) <<Калина>>

96 |92 flопоможемо дiтям з цукровим дiабетом разом

97 193
сучасне акустичне i мультимедiйне обладнання для навчання та свят у
ДНЗ Ns293, ДНЗJ\lЬ196 та ДНЗNsl2

98 194 забезпечення витратними матерiалами для iнсулiнових помп дiтей з

цукровим дiабетом

99 l9б Бiблiотека майбутнього

l00 191 Робоча l70, асфальтування двору

101 200 Профiлактичнi тренiнги для молодi "Сходини"

|02 204 Асфальтована дорiжка, з любов"ю до Ваших Hix<oK .

l03 206 Сучасне обладання кабiнеry обслуговуючоТ прачi СЗШ Jф 54

104 207 Врятуй нове життя

l05 209 Молодiжнi шаховi ryрнiри у !нiпрi
l0б 210 ШО ТУТ - фестиваль вуличного мистецтва

l07 2\| Замiна дорожнього покриття у лворi булинку

l08 212 Молодiжна медiашкола

l09 z15 Вiдчуй {нiпро - iсторiя мегаполiсу в мiнiатюрi

1l0 216
Проведення поточIlого ремонту та молернiзачiю лiфтiв за адресою
вул.Робоча, бул,.7З, блоки 1,3,4.

1ll 2|7 ХЕЛПери - волонтери нового поколiння



|12 2l8 воднi битви

llз 219 Молодiжний конкурс мiкропроектiв "Бюджетик участiк"
Il4 22| "Вiд молодi - для молодi" - культурно-освiтницькi заходи

l 15 22z Iнтерактивнi класи у школi l47

llб 22з
Провелення поточного ремонту та молернiзачiю лiфтiв за адресою
вул.Робоча, буд.7З, блоки 2,5

117 224 Наведення ладу у власнiй хатинцi по проспекту Поля 27Щ

118 228 Сучасний iнновацiйний простiр для учнiв КЗО "ССЗШ ЛЬ14l" ДМР
1l9 2з0 Навчальний курс зi створення комп'ютерноТ музики у !{МШ Nч19

120 2з2 Комфорт та затишок актовоТ зали у КЗО "СШ Ne 44" ДМР
|2l 23з Щнiпро Стулент Фест - вiдкрий для себе студенство

|22 235 300 flнiпрянцiв - молодiжна гонка

12з 2зб Система вiдеоспостереження на ж/м Сокiл

I24 237
Молодь Щнiпра на висотi - туристичний похiд найвищими вершинами
Украiни.

|25 2з8 Табiр "Молодь Щнiпра"

l26 24]l Сучасний кабiнет iнформатики для НСЗШ Nbl27

127 246 Безпечний шлях

128 241 Бiблiопростiр !нiпра
I29 248 Пiшохiднi дорiжки на ж / м Парус

130 250 Молодiжний - Колiр Фест

131 252 Молодь-Баржа-!нiпро

1,з2 25з Молодiжно-спортивний день на райончику
lзз 25,7 Безпечна дорога i гарна алея

|з4 258 Комфортне дитинство у !НЗ 400,401,402

l35 26| Безпека та громадський порядок на Перемозi-6

l36 262
Вiдеонагляд по шосе [онецькому 104-108, Крушельницькоi l8,20,
Богомаза |96-204

|з7 26з <Сучасним дiтям - сучаснi меблi!>

l38 264 Музична школа майбутнього

lз9 266 IнтерактивIlе обладнання навчальному закладу КЗО ССЗШ N9 9 ДМР
l40 270 вiльний танцювальний простiр

14l 272 Молодiжне ком'юнiтi [нiпра
|42 214 Молодiжно-культурний майданчик у Щнiпрi

l43 276 Сучасна школа макетування

|44 2],7
Проведення поточного ремонту та молернiзачiю лiфтiв за адресою
вул.Робоча, l60, блоки 1,2,3.

l45 281 Рекорлнилi диктант пiд вiдкрлrтим небом
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|46 z8з
Проведення поточного ремонту лiфтiв за адресою вул.Богданова l, блоки
|,2,з.

|47 284 Молодiжнi вечiрки 1 00-рiччя

l48 286 Кiновечори у вiддалених куточках !нiпра
|49 288 Чистий двiр

150 289 Життсво необхiднi медичнi засоби iнсулiнозалежним дiтям

151 290
проведення поточного ремонту та молернiзашi лiфтiв за адресою
вул.Робоча, 24А, пiд'iзди: 1 0, 1 2, l 3, l 4

152 291 I-{eHTp для пiдготовки спортсменiв до перегонiв з перешкодами (OCR)

153 292 Сучаснi комп'ютери - HoBi можливостi у навчаннi

|54 295
Якiсна дiагностика - це запорука вдалоТ операцiТ у КЗ <MicbKa клiнiчна
лiкарня Nэ4> ЩМР

155 296
Вiдеоспостереження у дворах бул.23-27 по вул. Терещенкiвськiй, бул. l08,
1 l0 по шосе flонецькому

l56 30l Металопластиковi BiKHa та дверi в буд. 27 по вул. Терещенкiвськiй

|57 з02 Вiдеонагляд по вул. Березинська 2З,25,27 , пров. КрушельницькоТ, 4

158 304 Сучасне лабораторне обстеження маленьких пацiентiв

l59 зl0 Планета щастя КЗо Ns79

l60 зlz "Творчим колективам - нове обличчя"

16l 313 Тренажер для бабусi

|62 3|1 Сучасне обладнання для обстеження серця у дiтей

l63 з20 Гарна алея

|64 32]l Iнтерактивний простiр для учнiв

165 з2з Гарна алея головного проспеку ж/м Приднiпровськ

166 з25 "Зробимо сучасний простiр для особливих дiтей"

l67 з26
Хiрургiчний iнструментарiй майбутнього у КЗ <MicbKa клiнiчна лiкарня
J\b4)) ДМР

l68 з27
Проведення поточного ремонту та модернiзачiю лiфтiв за адресою ж/м
Тополь-3, бул.31,3lА

169 з28 Бiблiотека * простiр нових молсливостей

170 33l Мультипtедiilний простiр "МедiаГАЛАКТИКА ЛIТ НВК 37"

1]1 э5Z Тополя-2 разом ло успiху
|12 JJJ Юним талантам - якiснi iнструменти

|7з зз5 Сучасна природнича лабораторiя

|74 ззб Смарт класи для юних музикантiв

|15 34l Вiльний iнформаuiйний простiр у школi

|76 з44
Впровадження iнформацiйних технологiй в освiтнiй процес КЗО ССЗШ ЛЪ

9 дмр
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|77 з45
Сучасний лiнгафонний кабiнет англiйськоТ мови для талановитих та
креативних учнiв КЗО кСЗШ N954)) ДМР

178 з5l Ми - здоровi, активнi, сильнi, стильнi, позитивнi!

l79 з52 Iнтерактивна актова зала для сучасних учнiв

180 355 Нове музичне та свiтлове обладнення для вихованцiв

l81 з56, Оновлення матерiально-технiчноi бази

l82 з57 IТ-сереловиtце - вимога сучасностi та запорука якостi ocBiTHix послуг

l83 з62 Тренiнги лля учнiвськоi молодi ffнiпра
184 з65 Фестиваль повiтроплавання "Щнiпро Опен Скай"

l85 366 Пiсенний конкурс "!нiпробачення"

186 з69 Сучасний комп'ютерний клас "Smаft-простiр"

187 з10 Проект з дошками Сольфеджiо мас бути сучасним

l88 з1| Захопливi уроки сольфеджiо з iнтерактивною дошкою

189 з72 Ремонт дороги, тротуару, вiдведення зливових вод на Робочiй, 65

190 зlз Молодiжний урбанiстичний форум

l9l 314 Нове вимощення навколо булинку З 1 та 3l А жiм - Тополь 3

|9z з,7 5 Штурм ТV. Перезавантаження 2.0

193 з76 <[омашньому насильству - HI!)

|94 380 Новий дах будинку ВИБОРЗЪКА-33Б

l95 з8l MpieMo про яскраву концертну залу! / HoBi музичнi iнструменти для
талановIlтих дiтей

196 з82 "Сквош-корт" ПЕРШИЙ вуличний корт для сквошу у flнiпрi
|97 388 Огородження для смiттевих контейнерiв вздовж проспекту Гагарiна

l98 390 Сучаснi iнструменти для сучасноТ шtузичноТ школи

l99 391
Вiдеоспостереження у лворi в буд. 188-192 по вул. Богомаза, буа.5-7 пров.
Крушельницькоi

200 з92 Талановитим учням - сучасне звучання улюблених музичних iHcTpyMeHTiB

20l з94 Комфортне та сучасне подвiр'я по просп, Слобожанський 40-Б

202 з95 Безпечне покриття для активного життя

203 396 Сучасна позашкiльна ocBiTa * ue Штурм!

204 з98 ФотоТочка [нiпро
205 з99 Сучасний мистецький простiр "Арт-flебют"

206 400 Кожна дитина мас право на щастя!

207 401 Сучасна школа малюкiв кМагiкум>

208 403 Музичне навчання iз задоволенням. Мотивацiя, Реалiзацiя. Успiх.

209 404 !iлжитал-простiр в музичнiй школi

2l0 405 Благоустрiй подвiр'я по вул.Б.Хмельницького, 7

211 409 Безпечний Червоний Каплiнь
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2l2 410 ТеплО по новомУ (замiна системи опалення в пiдвалах булинкiв по вулицi
Агнii Барто, 2 та З9)

2|з 4lI Безпечний i комфортний двiр Мазепи 50А i 54

2|4 41з Танцювальний баттл - "Тримай Ритм"

2|5 4|4 Сучасний кабiнет iнформатики для школярiв СШ 75

2|6 4lj Безпечна та сучасна дорога для людей пр. IBaHa Мазепи 49 i 47
благоустрiй сходинок lBaHa Мазепи 45

2l7 416 Чемпiонат з автозвуку та тюнiнгу flнiпро Щрайв Фест

218 417 Штурмуемо вершини!

2|9 4l9 Соцiальний симулятор для активноi молодi Щнiпра

220 42| створення тротуару пр. Металургiв вiд вул. Новоорловская до вул.
демократична

22| 422 Сухий i безпечний тротуар для IBaHa Мазепи 49,47,45
222 424 Стежка до знань (СЗШ Jф97, НВк j\ъ106, ДнЗ N933l, ДНЗ Jt404)
22з 425 flорога до насолоди

224 429 Розвиток юних футболiстiв Щнiпра

225 4з1 1 пологовий булинок в трендi

226 447 оновленнЯ хвойниХ зелениХ насадженЬ У парковiй зонi по вулицi
Семафорнiй

ПАВЛIОК IОлiя. Про необхiднiсть членiв експертноТ KoMiciT заявити
самовiдвiд у зв'язку з конфлiктом iHTepeciB.

ПАВЛIоК Iолiя: / повiдомила
КРИВОГУЗ AHacTacii у про€ктах l77,,
173.

БУТИРIНА Яна. Про затвердження ре€стру позитивно оцiнених просктiв
з числа перерахованих, за виключенняМ про€ктiВ |]7, 2l2, l73 щодо яких
наявниЙ конфлiкт, iHTepeciB.

Голосували: "ЗА" - l5; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Затвердити ресстр позитивно оцiнених проектiв, озвучений на
ЗаСiДаНнi Та допус,ги,ги перерахованi цроекти до голосування, за виключенням
просктiв |'77 ,2l2, l7З щодо яких наявний конфлiкт iHTepeciB.

ПРОПОЗИЦIi:
ПАВЛIОК Юлiя. Про розшяд проектiв, щодо яких присутнiй конфлiкт

iHTepeciB, за авторами.

про наявнiсть конфлiкту iHTepeciB у
212, МЕЛЬНИКА Максима у проектi
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БУТИРIНА Яна. Про затвердження проектiв |77, 2|2 в peecTpi
позитивно оцiнених просктiв та допущення iх до голосуваrIня.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: !опустити проекти I77,2t2 до гоJIосування.

БУТИРIНА Яна. Про затвердження проскту l'7З в peecTpi позитивно
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: !опустити проскт 173 до голосування.

ПАВЛIОК IОлiя. Про ре€стр позитивно iз зауваженням оцiнених
просктiв та типовi зауваження до них (вiдповiдно до перелiку)

лъ
п/п

м Назва Примiтка

Щепартамент гуманiта рноТ полiтики ffнiпровськоТ MicbKoT ради

1 315
CBiT знань з
новими меблями

Ко"u е н m ар d е п ар m шrп е н шу :

BapTicTb про€кту нижча за ринкову opicHToBHo
на 20О/о, Рекомендовано внести проскт до
ре€стру просктiв, якi допускаються до
голосування, за умови вiдповiдного збiльшення
бюджету проскту або вiдповiдного зменшення
кiлькостi одиниць товару автором проскту.

Щепартамент молодiжноi полiтики та нацiонально-патрiотичного виховання

ЩнiпровськоТ MicbKoT ради

2 254

Лицарський TypHip
серед молодi

Коменmар d еп арm аменmу :

Вiдповiдно до п. 7 Положення "Про бюджет
участi у м. Щнiпрi", департамент рекомендус
об'сднати проскт Jф 254 iз просктом Nч 418
"Лицарський Турнiр "Степовий Бастiон",

аJ 418

Лицарський
TypHip "Степовий
Бастiон"
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4 зl4 MicTo фафiтi

Коменmар d е п арm амен mу :

Рекомендовано внести проскт до ресстру
проектiв, якi допускаються до голосування за

умови погодження мiсця реалiзацiТ проекту iз
профiльним департаментом MicbKoT ради.

Управлiння з питаI{ь самоорганiзацiТ населення ЩнiпровськоТ MicbKoT ради

5 94
замiна сан тех
систем

Коменmар управлiння:
У локальному кошторисi BapTicTb матерiалiв
нижче ринкових цiн на сьогоднi, тому с ризики
вiдсутностi учасникiв для проведення
публiчних закупiвель та невиконання робiт.

6 305

металопластиковi
BiKHa та дверi в
бул. 198 по вул.
Богомаза

7 306

металопластиковi
BiKHa та дверi в
буд.204 по вул.
Богомаза

8 386
металопластиковi
дверi в бул, 188 по
вул. Богомаза

ПАВЛЮК IОлiя: Про розгляд шроекту 315 "CBiT знань з новими меблями".

Обговорення

БУТИРIНА Яна: Про затвердження проекту 315 в peecTpi позитивно
оцiнених та допущення його до голосування.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: lопустити проскт 315 до голосування.

ПАВЛЮК IОлiя: Про розгJIяд просктiв 254 "Лицарський rypнip серед
молодi", 418 "Лицарський Турнiр "Степовий Бастiон".

Обговорення

БУТИРIНА Яна: Про затвердження просктiв 254, 418 в peccTpi позитивно
оцiнених та допущених iх до голосування.
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Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: !опустити проскт 315 до голосування.

БУТИРIНА Яна: Про затвердження в peecTpi позитивно оцiнених та
ДОПУЩених до голосування проектiв 94, 305, 306, 386 за умови отримання
гарантiйногQ листа.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Вiдправити про€кти 94,305,306, 386 на доопрацювання з метою
отримання гарантiйного листа для подальшоТ успiшноi оцiнки.

слухАли

БУТИРIНА Яна: Про перелiк негативно оцiнених виконавчими
оргаtIами про€ктiв (вiдповiдно до списку) почергово.

ль
п

лъ Назва Примiтка

ЩепартамеIIт житлового господарства ЩIriпровськоi MicbKoi ради

l 318

ремонт цоколю та
сходiв булинку за
адресою Робоча
l70

Коме нmар dепарmаленmу :

ffля визначення департаментом господарства !МР коректноi
BapTocTi с необхiднiсть складання кошторисноi документачii
розробленоТ у програмному комплексi з урахуванням
булiвельних коефiцiснтiв, П!В тощо, якi впливають на
кошторисну BapTicTb робiт, якi можуть коливатися як у бiльший,
так i в менший бiк. У зв'язку з цим, при вiдсутностi даних
розрахункiв, департамент житлового господарства flMP не ма€
можливостi розрахувати реальну BapTicTb робiт. Отже реалiзацiя
даного проскту у рамках Бюджету участi можлива при
наявностi кошторисноI документацii.

2 427
Мiй flIМ-моя
фортеця!

J 440
оновлення'
електромреж
булинку j\Ъ 1 18

4 444

Оновлення труб
холодного
водопостачання
Робоча 170
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5 l24

Безпечний лiфт
житловому
булинку на
ГероТв, 48

|Ком е н пшр dеп ар пt аме l t шу :

|обгрунтованi рекомендацii щодо внесення про€кту до ре€стру
lпросктlв, якl допускаються до голосування: негативнi

|обгрунryвання: для визначення департаментом житлового

|госполарства !МР коректноi BapTocTi робiт (капiтальний

|ремонт 
пасажирського лiфта) с необхiднiсть складання

l 
просктно-кошторисноi документацii, розробленоi у
програмнОму комплексi з урахуванням булiвельних
коефiцiснтiв, ПЩВ тощо, якi впливають на кошторисну BapTicTb,
якi можуть коливатися як у бiльший, так i в менший бiк.
оскiлькИ саме проеКтна органiзацiя визНачае склад робiт. якi
необхiдно провести та обладнання, яке буле використано при
виконаннi зазначеного у tlpocкTi капiтального ремонту. Також
необхiдна наявнiсть експертного звiту щодо розгляду
кошторисноi частини просктноi документацiТ.
отже реалiзацiя даного проскту у рамках бюджету участi
можлива при наявностi проектно-кошторисноi документацii та
експертного звiry

щепартапrеIIт екологiчllоi lIолiтики, Щепартамент паркiв та рекреацii Щlriпровсьlсоi
MicbKoi ради

6 244 Не спалюй
полрiбнюй!

|Ком е п п ар d е п ар m алt е н mу е кол о z i ч н ot tl ол i m u к u :

|Не рекомендовано вносити проект до ре€стру просктiв, якi

|лопускаються до голосування, Обцрунryвання: використання

|зазначених у про€ктi ящикiв лля збору гiлок розмiром
l 
120* l20*70 не с доцiльним, так як гiлки мають рiзнi розмiри,

|тому заповнення ящикiв буле неефективним. Бiльш доцiльним е

|накопичення гiлок на майданчиках вiдкритого типу для

|тимчасового iх зберiгання, Також для вирiшення цього питання
необхiдно перелбачити мiсце накопичення переробленот
деревини ло ii реалiзацiт.
Ко.u е н пt ар d е п ар пt ам е l t mу п ар к i в m а р е к р е ац ii :
Проскт суперечить п. 5.13 Положення, а саме: суперечить
нормам чинного законодавства Украiни, Згiдно з державними
нормами, переробка органiчного смiття, яке продукусться
MicToM, повинна вiдбуватися централiзовано на вiдповiдних
пiдприемствах. Пiд час плаIIування розмiщення пiдприсмств
необхiдно ксруватися вимогами, затвердженими Наказом
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд l9.06.1996 р. J\b l73
"Про затвердження [ержавних санiтарних правил планування
та забудови населених пунктiв" (далi - Правила).
Зазначенi у проектi ящики для збору гiлок с джерелом
розмноження ентомо-шкiдникiв, тому це прямо суперечить
вимогам чинного законодавства Укратни щодо ведення зеленого
господарства та Правилам поводження з зеленими
насадженнями в м. !нiпрi, затвердженим рiшснням мiськоi
ради вiд 25.09.2019 NЬ l0З/48.
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7 1з4
Не спалюй
компостуй!

Коменmар dепарmаменшу паркiв mа рекреацi'i Щнiпровськоt
MicbKo'i pada:
Проскт суперечить п. 5.13 Положення, а саме: суперечить
нормам чинного законодавства Украiни. Згiдно з державними
нормами, переробка органiчного смiття, яке продукусться
MicToM, повинна вiдбуватися централiзовано на вiдповiдних
пiдприсмствах. Пiд час планування розмiщення пiдприсмств
необхiдно керуватися вимогами, затвердженими Наказом
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд l9,06.1996 р. J\'9 l73
"Про затвердження Щержавних санiтарних правил планування
та забудови населених пунктiв" (далi - Правила).
Так, згiдно з.Щодатком Jф4 до Правил "CaHiTapHa класифiкацiя,
виробництв та споруд i розмiри санiтарно-захисних зон для
них", пiдприемства з компостування смiття без гною i фекалiй
вiдносяться до III Класу з визначеною санiтарно-захисною
зоною 300 м.

Щодо розмirцення компостерних ящикiв на приватних
присадибних дiлянках, зазначаемо, що власникам необхiдно
керуватися вимогами державних булiвельних норм, а саме: [БН
Б.2.2-12:2019 "Планування та забулова територiй", якими
визначено, що майданчики для компосту, дворовi вбиральнi,
смiттсзбiрник, сховища для добрив та ядохiмiкатiв повиннi бути
розмiщенi не ближче нiж 20 м вiд житлових будинкiв, лiтнiх
кухонь та артсвердловин водопостачання (питних колодязiв).
Отже, переробку органiчного смiття, яке продуку€ться MicToM,
необхiдно виконувати на спецiалiзованих пiдприемствах,

розмiщених на територiях, якi належать до промислових або
комунально-складських зон MicTa. Розмiшення пiдприсмств або
об'ектiв з компостування (майданчики, ящики, ями топдо) на
ландшафтно-рекреацiйних територiях забороняеться.

.Щепартамент паркiв та рекреацii Щнiпровськоi MicbKoi ради

8 l79

Лiс на Пiвнiчному
- легенi MicTa та
здоров'я
населення!

Ко.u е н m ар d е п ар пt ам е l l mу :

Проскт суперечить п. 5.13 Положення про бюджет участi у м.

!нiпрi, а саме: вiдповiдно до Наказу вiд l0.04.2006 NЬ 105 "Про
затвердження Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах УкраIни" для саджанцiв хвойних порiд
регламентусться висота, дiаметр крони, розмiр глиби грунry.
Обов'язковою вимогою с одновершиннiсть i симетричнiсть
крони саджанцiв. Зазначена кiлькiсть води не вiдповiдае Наказу
вiд l0.04.2006 JЮ l05 "Про затвердження Правил утримання
зелених насаджень у населених пунктах Украiни". Первинний
розрахунок майбутнього обслуговування та утримання
висаджених дерев складас приблизно 9l0 000 грн (на 1

висаджене дерево необхiдна кiлькiсть води для поливу складас
1400 л на piK, без урахування додаткових робiт з утримання),
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8 179

Лiс на Пiвнiчному
- легенi MicTa та
здоров'я
населення!

Розрахунок зроблено згiдно з роздiлом 9 Наказу вiд l0,04.2006
Ns l05 "Про затвердження Правил утримання зелених
насаджень у населених пунктах УкраТни". Враховуючи
вищезазначене, Проскт не може бути реалiзовано в рамках
MicbKoi цiльвоi програми "Бюджет участi у м. !нiпрi на
2021-2025 роки".

ffепартамепт iнформацiйних технологiй {lriпровськоi MicbKoi ради

9 4з9
Вiдеоспостережен
ня булинку Ngl 1 8

Коменm ар КП " IНФ О-РДlД-ЩНIПРО " :
Обгрунтуванi рекомендацiТ щодо внесення проекту до ресстру
просктiв, якi допускають до голосування: негативнi.
На даний час автором проскту не надано вiдповiдi на головне
питання - можливостi пiдключення камер та обладнання до
мережi електроживлення, у зв'язку з чим реалiзаuiя даного
проскту, без додаткових узгоджень i технiчного доопрацювання
не можлива.

.ЩепаРтапrент iнформацiйних технологiй, УправлilIня з питань самоорганiзацiТ
населення Щнiпровськоi MicbKoT ради

l0 з46

Безпечне житло,
встановлення
вiдео
спостереження у
бул,,24А по вул.
Робоча,
бл.:4,5,6,10 ,l2,|з,
|4.

В u с н о в о к d е п ар m cu,t е н пlу it t ф орм а ц i й н uх пt ех tt ол о z i й :

Обгрунryвання: КП "IНФО-РАДА-ДНIПРО" в рамках своТх
повноважень згiдно з програмою "Безпечне MicTo" на2021-2025
роки, не мас можливостi встановити камери
вiдеоспостереження у примiщеннях балансоутримувачем яких €

iншi cTpyKTypHi пiдроздiли !нiпровськоi MicbKoT ради або iнmi
rоридичнi особи,
BucHoBoK уtlравлiння з flиилань самоорzанiзацit насепення:
Згiдно з наказом !ержавного KoMiTeTy УкраТни з питань
житлово-комунального господарства J\Гs l 50 вiд 10.08.20 14 "Про
затвердження Примiрного перелiку послуг з утримання
булинкiв i спорул та прибулинкових територiй та послуг з

ремонту примiщень" роботи з встановлення вiдео
спостереження у будинках не вiдноситься до робiт з поточного
ремонту

1l 358

Безпечне житло,
встановлення
вiдео
спостереження у
булинку l по вул.
Богданова.

\2 364

Безпечне житло.
встановлення
Вiдео
спостереження у
булинку 160 по
вул. Робоча.
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ЩепартамеtIт fyмaHiTapHoi полiтики Щнiпровськоi MicbKoi ради

13 27l Вейк-парк
Кодацький

Коменmар dепарmаменmу:
Необхiдно булувати новий об'скт, видiляти земельну дiлянку та
створювати нову бюлжетну установу, що заборонено вiдповiдно
до Положення про бюджет участi у м. Щнiпрi.
Вiдповiдно до пункту 5.13 Положення про бюджет участi у м.

flнiпрi не розгJIядаються проскти, якi стосуються створення
нових бюджетних установ (органiзацiй) або збiльшення штатноi
чисельностi праuiвникiв iснуючих бюджетних установ
(органiзацiй) та спрямованi на комерuiйну, полiтичну чи
виборчу дiяльнiсть.

|4 з24
Сенсорна KiMHaTa

для Вас малята

Ком е н m ар в id у п р а вл i н ня о с в iпt u d е п а р пl ал, е н mу zyM at t i пl ар t t oi'
полimuкu:
Проект суперечить чинному законодавству УкраТни в частинi
надання ocBiTHix послуг закладом освiти. Вiдповiдно до
Порядку органiзацiI дiяльностi iнклюзивtlих груп у закладах
дошкiльноТ освiти, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB вiд 01.04.20l9 Ns 530 перелбачено облаштування

ресурсноi кiмнати для проведення психолого-педагогiчних та
корекцiйно-розвиткових занять (згiдно з вимогами !ержавних
булiвельних норм ДБН В,2.2-4:2018 "Будинки та споруди.
Заклади дошкiльноТ освiти", затвердженими наказом
MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва та
житлово-комунального го сподарства Украiни ыд 2 5,0 4 .20 l 8 Ns
107).
Картка аналiзу негативна. Не рекомендовано вносити проскт до
ресстру проектiв, якi допускають до голосування, у зв'язку з

невiдповiднiстю чинному законодавству Украiни та такого, який
суперечить п. 5.9 Положення Бюджету участi.

[епартамеIIт молодiжlrоi полiтики та нацiоllалыIо-патрiоти.llrого виховаIIня

15 91

Молодiжний хаб
"OcBiTa та успiх
для молодi"

Ком ен m ар d е пар mаме нmу :

Картка аrlалiзу негативна та не рекомендована до внесення
проскту до реестру проектiв, якi допускаються до голосування.
Обгрунryвання: вiдповiдно до п. 5.8. положення "Про бюджет

участi у м. Щнiпрi", реалiзацiя проскту мас бути здiйснена на
об'ектах, що належать до комунальноi власностi !нiпровськоi
MicbKoT територiальноI громади.
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f{епартапrент благоустро ю та iнфраструктури Щrliпровськоi м icbKoi ради

16 4зз
Благоустрiй двору
за адресою:
Робоча, l68

Коменmар dепарmаменmу :

Запропонований проскт не вiдповiда€ чинному законодавству, в

тому числi рiшенням .Щнiпровськоi MicbKoi ради. Статтею l 5. 15

Правил дорожнього руху на проТзнiй частинi забороняеться
встановлення предметiв, що перешкоджають проiзду. Також
згiдно !БН проiзди мiж будинками повиннi забезпечити рух
аварiйних служб.

ПАВЛЮК Юлiя. Про розгляд проскту 427 "Мiй !IМ-моя фортеця!"

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про виключення з ресстру негативно оцiнених просктiв,
затвердження в pe€cTpi позитивно оцiцених та допущення до голосування
проекту 427.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Щопустити про€кт 42'7 до голосування.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення просктiв 318,440, 444 до голосування
та Тх вiдправлення на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: Затвердити проскти 318, 440, 444 в peecTpi негативно оцiнених
проектiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недоцущення про€кry l24 до голосування та
вiдправлення проскту на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: Вiдправити проскт I24 на доопрацювання.

Обговоре}Iня.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення про€кту 244, 1З4 до голосування та
затвердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.
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вирIшИЛИ: Затвердити проскти 244,134 в peccTpi негативно оцiнених
проектiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про недопущення проскту l79 до голосування та
затвердженнi в peecTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.
вирIшИЛИ: Затвердити проскт 179 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про недопущення про€кту 439 до голосування та
затвердження в peccTpi негативно оцiнених проектiв у зв'язку з технiчною
неможливiстю реалiзувати проект.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРоти" -0; Не голосував - 1.
вирIшИЛИ: ЗатВердити проскт 439 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIНА Яна: Про недопущення проектiв 346, з58, 3б4 до голосування
та затвердження в peecTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.

вирIшИЛИ: ЗатВердитИ проектИ 346,358,364 в peccTpi негативно оцiнених
проектiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проекту 27l до голосування та
затвердження в peecTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: Затвердити проскт 271 в peecTpi негативно оцiнених просктiв,

Обговорення.

БУТИРIНА Яrrа: Про недопущення проскry 324 до голосування та
вiдправлення проекту на доопрацювання.

Голосували: О'ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не гоJIосував - 1.
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ВИРIШИЛИ: Вiдправити проскт 324 на доопрацювання.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 91 до голосування та
затвердження в peecTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" -0; Не голосував - l.
ВИРIШИЛИ: Затвердити проект 91 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 4З3 до голосування та
вiдправлення про€кту на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.

ВИРIШИЛИ: Вiдправити проект 433 на доопрацювання.

заключне слово

голова koMicii Яна
БутирIнА

Секретар Юлiя
пАвлюк
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