МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РЕЄСТР ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ГОЛОСУВАННЯ
11-30 листопада 2016 року
№
п/п

Назва проекту

Опис проекта

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

ПІБ автора
проекту

МАЛІ ПРОЕКТИ ВАРТІСТЮ ВІД 10 ДО 50 ТИС. ГРН.

1.

2.

3.

4.

«Видання дитячого
підручника караїмської
мови «Пусть зазвучит
родной язык!»
«Колясочна" біля входу в
поліклініку на Б.
Хмельницького, 46»
Колясочний паркінг в
дитячій лікарні на Фролова,
21»
«Проведення спільних
заходів Інтеркультурного
музею «Кале» з Відділом
культури»

5.

«Заміна урн для сміття у
центрі міста»

6.

«Мелітополь – місто
відповідальних власників

Видання підручника караїмської мови, який
містить 20 головних розмовних тем, до складу
підручника включено ілюстрації,вірші та пісні

555

10500

Ялпачик Софія
Гельївна

Устаткування колясочної біля головного входу в
дитячу поліклініку (пр. Б.Хмельницького, 46)

504

12369

Фащук Олена
Андріївна

Устаткування колясочної у дворі дитячої лікарні
(вул. Фролова,21)

488

14500

Бугайцова
Оксана
Леонідівна

524

24000

Віслогузова
Наталя
Данилівна

Закупівля обладнання для Відділу культури
Мелітопольської міської ради для проведення
спільних заходів, презентацій з Інтеркультурним
музеєм «Кале»
Встановлення зручних урн для сміття у центрі
міста на (пр. Б.Хмельницького, пл. Перемоги, вул.
Героїв України)
Виділення коштів для придбання 1000
ідентифікаційних жетонів з QRкодом, ID тварини

520

27000

510

35000

Давиденко
Вікторія
Вікторівна
Емельяненко
Катерина

№
п/п

Назва проекту
тварин»

Опис проекта

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

ПІБ автора
проекту

7.

«Клуб людей пенсійного
віку "Енергійні люди"

8.

«Вуличний
спортмайданчик»

та логотипом м. Мелітополя для ідентифікації
зареєстрованих домашніх тварин
Створення клубу для людей похилого віку для
розкриття їх творчого потенціалу, психологічної
адаптації, організації їхнього досуга та
спілкування
Встановлення спортивного майданчика (ЗОШ
№15)

9.

«Діти з особливими
потребами»

Придбання обладнання для психофізичного
розвитку дітей (ДНЗ №5)

521

43440

Благоустрій зупинки біля дитячого садка № 48
(вул. Дружби)

477

45000

Оболєнцева
Ірина Вікторівна

532

45000

Тригуб Аліна
Сергіївна

575

45000

Колодко Михайло
Борисович

481

45000

Єрмалюга Ігор
Миколайович

Облаштування дитячого ігрового майданчика
(вул. Гагаріна)

478

46187

Мамчур Олена
Анатоліївна

Видання повнокольорових Червоної книги фауни
Мелітопольщини (170 стр, 500 екз.)

517

47000

Сурядна Наталія
Миколаївна

«Благоустрій зупинки біля
10. Дитячого саду №48 (Вул.
Дружби)»
«Світлові зебри - безпека
11. пішоходів на дорогах міста
Мелітополя»

12.

«Велопаркування
мікрорайону»

«Здорова молодь, здорова
родина»
«Дитячий майданчик
14. «Радість дитинства» по
вул.Гагаріна»
«Тваринний світ
15. Мелітопольщини у Червоній
книзі України»
13.

Покриття зебр фарбою що світиться вночі, тим
самим підвищуючи безпеку пішоходів у темний
період доби.
Велопаркування мікрорайону – потрібні речі які
прикрасять наше місто! Загальнодоступні місця,
місця найбільшого скуплення народу у межах
мікрорайону: супермаркети, кінотеатр, кафе,
офісні будівлі і т.і.
Облаштування спортивного майданчика (ЗОШ
№14)

Сергіївна

562

36000

482

42665

Деканоідзе Ольга
Владиславівна
Романова Любов
Олександрiвна
Беспалова
Світлана
Георгіївна

№
п/п

Назва проекту

«Дозвіллєвий центр для
16. людей похилого віку
«Активне довголіття»
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Опис проекта
Створення для пенсіонерів міста, дозвільного
клубу для спілкування

Створення короткометражних соціальних роликів
на тему еколого-патріотичного виховання на базі
«MADE IN PODVAL»
дитячо-юнацького клубу «Юність» (вул.
Я.Мудрого, 17)
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
з модним
혛
ᣖ
«Мелітополь - дружній місто сучасним дизайном в стилі [I LOVE MLT] в 6
громадських місцях - різних мікрорайонах
для велосипедистів [I ❤
Мелітополя. Велопарковки розраховані на 4
MLT]»
паркувальних місця
«Затишне місце на Кірова
Обладнання зеленої зони відпочинку за будинком
(за будинком по
(вул. Гетьманській, 14)
Гетьманській,141)»
Установка в мікрорайоні «Авіамістечко» 10
відеокамер цілодобового зовнішнього
спостереження з передачею відеоінформації на
«Безпека в кожен двір»
централізований сервер з можливістю
оперативного доступу для правоохоронних
органів
Створення першого в м. Мелітополі
«Перший безкоштовний 3Dбезкоштовного 3D-кінотеатру "Дитячі мрії" на базі
кінотеатр "Дитячі мрії»
Центральної дитячої бібліотеки "Мальвіна»
«Тренінговий Центр:
Створення безкоштовного тренінгового центру на
найкоротший шлях до
базі ПК ім. Т.Г.Шевченка для навчання молоді,
успіху»
підприємців, менеджерів Мелітополя
«Дитячий майданчик
Облаштування дитячого комплексу (вул. Брів-ла"Дитячі мрії" по вул. БрівГайард № 8А, 12, 14)
ла-Гайард»

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

570

48160

Жадан Наталія
Вікторівна

501

48460

Раскова Наталя
Іванівна

552

49550

Тімофєєв Павло
Анатолійович

529

49700

Денисова Олена
Михайлівна

534

49985

Маслов Михайло
Борисович

404

50000

Глебова Наталя
Іванівна

543

50000

Павлюченко
Світлана
Денисівна

457

50000

Громико Олексій
Сергійович

ПІБ автора
проекту

№
п/п

Назва проекту

«Дозвіллєвий майданчик
24. «Безпечний світ» для дітей
Мікрорайону»
«Спортивний майданчик
25. «Трикутник» в районі
Юровка»
«Комфортний дворик по
26.
вул. Гризодубової 50»
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

Опис проекта

Облаштування дитячого майданчику з
елементами розмітки, перехрестя, дорожніх
знаків, світлофорів та майданчику для агітбригади
Облаштування спортивного майданчика в районі
Юровки (на перетині вулиць Ногайська та В.
Тимошенка)
Благоустрій дворової території (вул.Гризодубової
50) ОСББ "СВІТАНОК Мелітополя"
Облаштування багатофункціонального дитячого
«Майданчик дитячого
майданчика з сучасним ігровим комплексом та
розвитку «Казковий світ»
зоною для тренінгової роботи фахівців (будинку
№ 6 по вул. Я. Мудрого)
«Дитячий майданчик (вул.
Встановлення дитячого майданчику між
Казарцева, 17-19)»
будинками (№17 і №19 вул. Казарцева)
Спорудження «Скверу міжкультурного єднання», у
якому буде створено Європейську алею з
Cквер міжкультурного
інсталяцією кованого залізного дерева та
єднання
встановлення флагштоків з прапорами
європейських країн
«Твій заряд енергії (вуличне Змінити вигляд будівель, парканів, на веселі, живі
графіті)»
картини.
Реставрування стародавнього єврейського
«Реставрування
кладовища у районі "червоної горки"(перетині
єврейського кладовища»
вулиці Челюскінців та провулку Челюскінців)
«Доступність санвузла для
Зробити в одному з капітальних туалетів кабінку
всіх в міському парку»
для маломобільних груп населення
«Щасливе дитинство:
Облаштування дитячого майданчика, установка
облаштування дитячого
вуличних тренажерів і спеціалізованого
майданчика по пр. 50-річчя спортивного комплексу (по пр. 50-річчя Перемоги
Перемоги 31»
31)

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

ПІБ автора
проекту

471

50000

Монаков
Михайло
Миколайович

479

50000

Устінов Олексій
Сергійович

485

50000

Горб Алла
Іванівна

489

50000

Редько Людмила
Володимирівна

498

50000

Халач Світлана
Аркадіївна

519

50000

Козерятська
Наталія
Михайлівна

527

50000

Станчева Олена
Вікторівна

557

50000

Нілов Борис
Юрійович

564

50000

Туліна Інна
Валеріївна

50000

Рачковська
Наталя
Олексіївна

568

№
п/п

Назва проекту

«Подаруй радість дітям:
34. дитячий майданчик по вул.
Гризодубової 60»
«Щасливе дитинство по
35. вул. Осипенко 92-94
(дитячий майданчик)»
«Спортивний майданчик на
36. території Мелітопольської
ЗОШ №24»
«Здорові діти - здорова
37.
нація»

Опис проекта

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

Установка дитячого майданчика на місці пустиря
між будинками (№60 і №66 по вул. Гризодубової і
№33 і №33а по пр. 50-річчя Перемоги)

566

50000

Порожня Таїсія
Олексіївна

ПІБ автора
проекту

Установка дитячого майданчика, пісочниці, лавок
для жителів (вул.Осипенко 92, 94, 98)

569

50000

Адаменко
Наталя
Дмитрівна

Спортивний майданчик на подвір`ї (ЗОШ №24)

491

50000

Александрова
Юлія Едуардівна

497

50000

Горбова Олена
Валеріївна

50000

Тюріна Олена
Василівна

50000

Кучина Любов
Іванівна

513

51500

Топалова Олеся
Іллівна

542

61440

Кравцов Дмитрий

Створення бігової доріжки та часткова
реконструкція футбольного поля. Забезпечити
функціонування футбольного поля для активних
занять спортом громади мікрорайону (ЗОШ №15)
Реконструкція футбольного майданчика для
заняття активними видами спорту на базі ЗОШ
№23

«Клич друзів - граймо в
38. футбол! Арена для
550
дружньої Громади»
«Літній табір для людей з
Сприяння реалізації прав людей з інвалідністю на
39. інвалідністю «Пізнай свій
573
повноцінний відпочинок
край»
РАЗОМ 39 МАЛИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 1 714 516 ГРН.
ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ ВАРТІСТЮ ВІД 50 ДО 200 ТИС. ГРН.

1.

«Туристичний мобільний
майданчик Мелітополя»

2.

«Тренувальний центр

Створення туристичного мобільного майданчика
для залучення учнівської молоді до участі у
заходах активних видів туризму та апробації
спеціальних туристських програм із залучення
осіб з обмеженими фізичними та психофізичними
можливостями
Створення тренувального центру з надання

№
п/п

3.

4.

Назва проекту
надання першої медичної
допомоги»
«Спортивно-ігровий
майданчик "Мікрорайон
спортивний»
«Брендові вказівники з
назвами вулиць на
роздоріжжях Мелітополя»

Опис проекта

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

першої медичної допомоги
Створення спортивного майданчику (пр-т 50 річчя
Перемоги буд. 37)
Встановлення вказівників з найменуванням
вулиць на основних роздоріжжях Мелітополя, з
особливим дизайном як бренд міста
Проведення на базі «АГАПЕ УКРАЇНА» спільно з
Мелітопольським міським центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді безкоштовних
семінарів, круглі столи, тренінги. з питань, щодо
підготовки молоді до подружнього життя.
Проведення «Фестивалю сім’ї» та свята до
національного дня батька в парку ім.Горького
Створення трьох зон вуличного досугу на
дворових майданчиках в різних мікрорайонах
міста

ПІБ автора
проекту
Викторович

493

86200

Грицило Валерій
Остапович

507

86460

Солов'ян Тетяна
Вікторівна

563

90161

Дем'яненко
Євген
Миколайович

467

98000

Коз'якова Наталя
Володимирівна

5.

«Щаслива родина- міцна
країна»

6.

«ДВІР -«Давай Разом
Організуємо Радість»

7.

«Спорт для всіх в
Авіамістечку»

Встановлення спортивних тренажерів та
озеленення території в Авіамістечку

565

106200

Корнієнко
Катерина
Олександрівна

8.

«Окультурити
Інтеркультурну:
облаштування аварійної
ділянки на вулиці
Інтеркультурній №82 №84»

Демонтаж напівзруйнованої підпірної стіниогорожі, (вул. Інтеркультурна між домами №82 і
№84) та облаштування озелененого дворика на її
місці та прилеглій ділянці

511

109000

Андрющенко
Юрій
Олексійович

9.

«Мелітопольський
годинник»

Встановлення годинника з деревом
інтеркультурності на циферблаті на центральній
арці Мелітополя

487

115000

Луценко Сергій
Олександрович

№
п/п
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Назва проекту

Вартість
проекта

515

130000

Трубкін Євген
Андрійович

505

150000

Шестопалова
Данута Збігнєвна

Створення спортивно-ігрового майданчику для
мешканців мікрорайона (Піщана ЗО№ 8)

468

160000

Ахрємєнко Лілія
Вікторівна

Створення лікувального парку (куточки
аромотерапії та рефлексотерапії) у дворі, на
території дитячої лікарні ( вул. Фролова, 21)

494

177000

Зеленська Лілія
Олександрівна

Опис проекта

ПІБ автора
проекту

«Students Fighting
Championship»
«Благоустрій території
загальноосвітньої школи №
17»
«Cпортивно-ігровий
майданчик в мікрорайоні
Піщана на території школи
№ 8»
"Одужую граючись майданчик на свіжому
повітрі в дитячій лікарні"
«Ігротека " Лікування грою"
в стаціонарі Дитячої
лікарні»

Проведення першого регіонального турніру зі
змішанних єдиноборств між студентами 4 ВНЗ
Відремонтувати дорогу (від вул. Робочої до буд.
ЗОШ №17) та покриття дитячих майданчиків
перед входом в школу штучною травою

Створення ігрової кімнати на базі Дитячої лікарні

500

183000

«Сквер "3D" (досвід,
дитинство, драйв)»

Створення скверу сквер між трьома навчальними
закладами( ЗОШ№7, ДНЗ №39, Клуб "Факел")

484

184884

495

186000

Громак Людмила
Іванівна

559

186000

Набокова Анна
Сергіївна

514

194068

Міняйло Дмитро
Вікторович

199790

Безменова
Наталя
Дмитрівна

16. «Святкове подвір’я!»
«Тротуарна вишиванка
Івана Франка»
«Громадський медіа-центр майданчик для відкритого
18.
діалогу городян, влади і
ЗМІ»
«По вулиці Гетьманській
19. кинемо клич: Створимо в
нас Мелітопольську Січ»
17.

Реєстр.
номер
проекту

Метою даного проекту є створення сучасного
середовища для проведення різноманітних
заходів мікрорайону Авіамістечка.
Дозакінчити покинуті ремонтні роботи тротуара у
вигляді вишиванки (на вул. І. Франка )
Створення на базі ПК Шевченко медіа-центру
«Діалог» для зустрічей громадськості, влади та
ЗМІ
Створення спортивно-оздоровчого комплексу
«Мелітопольська Січ» на території (СШ №25)

531

Єреметова
Світлана
В'ячеславівна
Абдултаірова
Ельмаз
Русланівна

№
п/п

Назва проекту

«Міні-футбольний
майданчик на
20.
прибудинковій території –
безпека та здоров’я дітей»

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Опис проекта
Будівництво міні-футбольного майданчику (на
прибудинковій території будинку № 85 по пр.
Богдана Хмельницького)

Придбання та встановлення на площі Перемоги
інформаційного LED-екрану із звуковою
апаратурою, на якому буде транслюватись
«Інформаційний екран
інформація про загальноміські заходи, концерти,
громади Мелітополя»
події, які будуть організовані громадськими
організаціями міста, важливі оголошення для
громади
Благоустрій скверу біля ЕГФ ЗНУ, встановлення
«Родинний сквер на Кірова» дитячого та спортивного майданчиків,
облаштування зони відпочинку
Облаштувати відкритий інтегральний дитячий
«Відкритий інтегрований
майданчик на якому свій вільний час можуть
дитячий майданчик
разом проводити діти з інвалідністю та здорові
«Граймося разом»"
діти на території (Мелітопольського інституту
екології та соціальних технологій)
Сучасне освітлення для
Оснащення головної сцени ПК Шевченко
палацу культури ім.Т.Г
сучасним світлодіодним (LED)освітлення
Шевченко
«Коворкінг-центр: затишний Створення на базі бібліотеки ім. Горького
простір для реалізації
коворкинг-центру для спільних робіт активних
загальноміських проектів»
мелітопольців
Установка «Сонячне дерево» - пристрій на
СОНЯЧНЕ ДЕРЕВО сонячних батареях, яке виробляє електрику з
пристрій для підзарядки
сонячного світла і дає можливість заряджати
мобільних телефонів»
мобільні телефони та інші гаджети
«Алея Срібного дощу в
Придбання та встановлення світлової інсталяції

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

ПІБ автора
проекту

539

199925

Серьожкіна
Ольга
Олександрівна

540

199999

Сінделі Ірина
Миколаївна

528

200000

Адоньєв Євген
Олександрович

522

200000

Рябицька Тетяна
Іванівна

432

200000

Бараненко
Олексій
Миколайович

461

200000

Леонтьєва Ольга
Олександрівна

469

200000

Славова Ірина
Михайлівна

473

200000

Швець Світлана

№
п/п

28.

Назва проекту

Опис проекта

парку культури і відпочинку
ім. Горького»

«Срібний дощ» з підвісними парасольками на
центральній алеї Парку культури і відпочинку ім.
Горького
Облаштування території біля пам`ятнику Б.
Хмельницькому - встановлення дитячого
майданчику із сучасним обладнанням
Створення скверу на мікрорайоні та його
облаштуванням для всіх вікових категорій
Створення майданчику для безкоштовної
трансляції кінопоказів різних напрямків з
залученням фахівців та обговоренням актуальних
питань.
Благоустрій території скверу розташованого
поблизу головного корпусу ( МДПУ ім. Богдана
Хмельницького)

«Батьківщина дитячих
мрій»

29. «Сквер Дружби»

30.

«Кінотеатр під відкритим
небом» у міському парку»

31. «Студентський сквер»

32.

«Спортивний майданчик
для дітей мікрорайону»

Створення унікального мультиспортивного
майданчика для дітей на території мікрорайону

Реєстр.
номер
проекту

Вартість
проекта

ПІБ автора
проекту
Олександрівна

474

200000

Шостак Дмитро
Юрійович

480

200000

Славов Сергей
Петрович

486

200000

Звєрєва Ольга
Анатоліївна

526

200000

579

200000

«Спортивно-ігровий
Створення спортивно-ігрового майданчика на
33. майданчик мікрорайону
490
200000
території (ЗОШ №6)
ЗОШ №6»
«Реконструкція
34. футбольного стадіону НВК
Оновлення стадіону НВК №16
492
200000
№16»
«Майданчик здоров’я на
Створення спортивно-оздоровчого простору на
35.
512
200000
подвір'ї ЗОШ №13»
базі (ЗОШ №13)
РАЗОМ 35 ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 5 754 627 ГРН.
ВЦІЛОМУ 74 ВЕЛИКИХ ТА МАЛИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 7 469 143 ГРН.

Туровцева
Наталя
Миколаївна
Черевко
Анастасія
Олександрівна
Вовк Людмила
Володимирівна
Мажура Юлія
Юріївна
Фендич Анатолій
Олександрович

