
БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 
Громадський бюджет (бюджет участі) у  Заводській міській територіальній громаді на 2022 рік. 

У ЧАСТИНІ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ № 
         Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території Заводської громади, досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, 

може проголосувати тільки 1 (один) раз і обрати 1 (одну) пропозицію (проект) щодо великих проектів, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) в Заводській міській територіальній громаді  у 2022 році. 

З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Заводської міської ради за адресою: http://zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html 
 (розділ «Громадянам», «Громадський бюджет»). 

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті «для голосування» за проект, який Ви обираєте. 

УВАГА! У разі незаповнення жодного з квадратів «для голосування» або заповнення більше одного квадрату, а також незазначення особистих даних 

бланк не є дійсним. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові             ____________________________________________________ 

 

Серія та номер паспорту                   

 

Е-пошта                                              _____________________________________________________ 

 

Адреса реєстрації                             _____________________________________________________ 

 

Дата народження                             _____________________________________________________ 

 

 

Термін голосування: в період з 15 по 30 вересня  2021 року (включно) 
 

Для 
голосу

вання 

Реєстра 

ційний 

№ 

 

Назва проєкту 
Вартість, 

грн. 

  

 

 

3 

Назва проєкту:«Футбол для всіх (встановлення сучасних трибун для глядачів на 

міському стадіоні)» 

Автор проєкту: Сергій Лапіга 

Місце реалізації: м. Заводське, вул. Матросова, 15а (міський стадіон) 

Короткий опис: Проєктом пропонується вирішення проблеми якісної організації футбольних 

матчів на міському стадіоні по вулиці Матросова, 15а. Облаштування футбольного поля 

двохрядними трибунами (44  сидіння) та стільцями для запасних гравців (20 штук) створять 

комфортні умови для вболівальників футболу та гравців. 

178 180,00 

  

 

 

 

4 

 

Назва проєкту: «Заміна підлоги в глядацькій залі в Міському будинку культури №1» 

Автори проєкту: Ірина Михлик, Наталія Онасенко 

Місце реалізації: м. Заводське вул. Матросова, 15                                                               

Короткий опис: Капітальний ремонт підлоги в глядацькій залі центрального Будинку 

культури  громади, що знаходиться в м. Заводське по вул. Матросова, 15. Стара підлога не 

змінювалася ще за часів існування закладу. Проєкт по заміні підлоги значно покращить 

існуючий  аварійний стан глядацької зали, зменшить ймовірність травмування, створить 

комфорт і затишок глядачів в період перебування в закладі культури. 

 

 

 

 

 292 310,00 
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Назва проєкту: «КОМФОРТНИЙ  ПРОСТІР  ДЛЯ  КОЖНОГО»: створення зон 

відпочинку, емоційного розвантаження, творчого простору учнів в шкільних коридорах 

Автор проєкту: Наталія Дробязко 

Місце реалізації:  м.Заводське вул. Шкільна,1 

Короткий опис: Простір школи, який буде мотивувати учнів до навчання та творчості, 

допоможе зняти перенавантаження, створить позитивний настрій. Такий простір необхідно 

облаштувати зручними меблями, настільними іграми, книгами, інтерактивною дошкою. М'які 

меблі емоційно розряджають дітей. Такий простір у коридорі можна зонально виділити 

кольорами, додати сучасні дитячі стелажі для книг та мотивуючі наклейки. 

119 800,00 
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Назва проєкту:  «Створення ефективної моделі сучасної медіатеки читацького залу 

шкільної бібліотеки в умовах впровадження концепції НУШ» 

Автор проєкту: Оксана Ковтун  

Місце реалізації:  м.Заводське вул. Ватутіна, 46 

Короткий опис: Новий  бібліотечний простір – це невід’ємна частина оновлення нової 

української школи, сучасно обладнаний простір нового типу та створений за європейськими 

стандартами, в якому використовуються  різноманітні ресурси. Медіатека- це фонд книг, 

навчальних і методичних посібників, відеофільмів і відеозаписів, навчальних  комп’ютерних  

презентацій.  Перетворення бібліотеки в сучасну медіатеку, шляхом облаштування зон, 

придбання та встановлення меблів, технічного обладнання,  дає можливість для створення 

комфортних умов для саморозвитку учнів. Проведення аудіо та відео конференцій, круглі 

столи, майстер – класи, кінопокази та інші корисні для школи заходи. 

 

116 950,00 

http://zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html
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Назва проєкту:«Створення привабливого інтерактивного простору бібліотеки за 

допомогою сучасних інформаційних технологій» 

Автори проєкту: Ніна Лисенко 

Місце реалізації:  м.Заводське вул. Академіка Пономаренка, 1а/39а 

Короткий опис: Проєкт полягає в придбанні інтерактивного дисплею, який поєднує в собі 

величезну кількість функцій і відкриває нові можливості інтерактивної взаємодії панелі з 

користувачами. Дисплей ідеально підходить для створення інтерактивного простору та для 

комфортного використання його в бібліотеці при проведенні різноманітних заходів, що 

сприятиме кращому засвоєнню інформації. 

180 000,00 

  

 

10 

Назва проєкту: «Міні – скансен «Українське село в мініатюрі (селянський двір) кінець 

ХІХ перша  половина ХХ століття» 

Автор проєкту: Оксана Кулініч  

Місце реалізації:  с. Бодаква  

Короткий опис проєкту: Проєкт стане розділом експозиції музею народознавства, що 

знаходиться поруч. В ньому буде розміщено макети селянської хати, топтаного хліва, 

плетених клуні,  хліва, курника, дерев’яного сажа, земляного льоху, копанки, пасіки. 

Територію  скансена обмежуватиме ліса з перелазами. Планується дві інформаційні дошки та 

вказівник музею. До комплекту входитиме зупинка у стилізованому вигляді та лавки для 

відпочинку.          

110 000,00 

 

Надаю згоду на використання моїх особистих персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI 

 

 

Дата, підпис    


