
Звіт 

про реалізацію проектів Громадського бюджету 

Заводського, які були реалізовані в 2017 році 

  

В 2017 році було подано 5 проектів вартість яких склала - 308 390 грн. 

Проекти переможці у частині поточних витрат: 

ПРОЕКТ № 1: 

«Золотий пісок посіємо» 

Маючи древні звичаї, обряди, пісні, костюми, притаманні колишньому селу Брисі та 

збереження і популяризацію українського автентичного співу серед населення міста та 

сусідніх населених пунктів в ході реалізації проекту придбано для колективу 

автентичного співу на базі МБК №2 національні жіночі, чоловічі костюми та взуття на 

суму - 86 750,00 грн.  

 

ПРОЕКТ № 2: 

«Організація сучасного предметно-розвивального середовища як запорука 

різнобічного розвитку дітей дошкільного віку» 

Об’єкт проекту – дитячий садок, розміщений в центральній частині житлового масиву. 

Середньорічна чисельність вихованців дошкільного закладу становить 120 дітей віком від 

1,5 до 6 років. 

За поданим проектом придбали для чотирьох груп ДНЗ «Теремок» ігрові осередки: 

«кухню» - шт., «перукарня» - 3 шт., «лікарня – 3 шт., «магазин» - 3 шт., «живий куточок»- 

3 шт., «куточок ряження» - 1 шт., «ляльковий театр» - 1 шт., «будинок для ляльок» - 1 шт., 

лавочки – 15 шт., трибуна з вузькою основою – 1 шт.на суму - 39 680,00грн. 

 

ПРОЕКТ № 3: 

«Створюємо мультфільми разом» 

Створенний Центр анімації в Заводській міській бібліотеці №1 залучить підростаюче 

покоління до активної участі у суспільно – культурному житті міста та пошук нових форм 

творчості, з метою організації дозвілля і культурного відпочинку населення, розкриття їх 

творчого потенціалу. 

Вже проведений майстер клас по створенню мультика. 

Для створення мультфільмів по проекту придбано: фотокамеру -1 шт., комп’ютер – 1 шт., 

штатив – 1 шт. та канцтовари на суму - 30740,98 грн.  

  

 

 



Проекти переможці у частині капітальних витрат: 

ПРОЕКТ № 4: 

«Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і тенісними столами 

«Доступний спорт – запорука здоров’я»  

Облаштування майданчику з вуличними тренажерами та тенісними столами на території 

району «спиртокомбінату»- це можливість залучення мешканців до зайняття спортом та 

пропаганди здорового способу життя. 

По проекту придбано та встановлено: 2 тенісних стола, орбітрек, жим від грудей, маятник-

твістер, розгинач стегна, гребля, бруси, 2 лавочки на суму - 66 685,00 грн. 

 

ПРОЕКТ № 5: 

«Облаштування дитячо-ігрового майданчика «Краплинка»  

Для облаштування майданчика у парку на масиві «цукрозаводу», взамін старого 

зношеного, придбано та встановлено: карусель велика, пісочниця велика, гойдалка 

подвійна на металевих стійках, гойдалка-балансир, лавочка зі спинкою, ігровий комплекс 

«Гномик» на суму - 84 535,00 грн. 


