Протокол № 8
засідання Координаційного комітету
з питань громадського бюджету в м. Херсоні
від 9 серпня 2019 року
Присутні члени Координаційного комітету
з питань громадського бюджету в м. Херсоні:

11.00, малий зал
адмінбудівлі міської ради

БІЛЬ Н., БОРИСЕВИЧ В., БУЛКА В.,
ГОРЛАНОВ І., Д’ЯКОВА О.,
ЄВСТРАТЕНКО О., КУЗЬМЕНКО І., КУЗЬМЕНКО Л. КУЧЕРЕНКО О.,
МЕЖЕРИЦЬКА С., МЕЛЬНИК Л., НІКОЛАЄВА І., РОМАНЮК О. (долучився
до роботи Комітету на 2 питанні порядку денного), РУБАН Р. (долучився до
роботи Комітету на 2 питанні порядку денного), ТРОЩАК Є., ЧУЛКОВА Л.,
ШМИГА Т., ЯКИМЕНКО Т., ЯРИГА О., ЯЛОВЕНКО В. (всього 20).
Відсутні члени Координаційного комітету:
БІЛОКОВИЛЕНКО С., БУРЯК О., ВОЙТЕНКО О., ДМИТРІЄВ А. (відпустка), ,
НАЛИВАЙКО Н., ПІДПЕРИГОРА Р. (службові обов’язки), ПЕТРИЧЕНКО
Ю.(відпустка), РАДЧЕНКО В., САХНО О.(відпустка), УСТИНОВ Є.,
ФЕДОРОВА Т.(звільнилася), ЧЕРНЕНКО О., (службові обов’язки).
Присутні: СОЦЕНКО Т. – координатор громадського бюджету у місті Херсоні,
начальник організаційно-контрольного управління, запрошені ХОЛОДОВ Д,
ЧУШАК В., ІВАНОВ М., МАХМУД О., АЛЕКСЕЄВА Г. - представники
виконавчих органів міської ради – стосовно інформування щодо експертних
висновків; представники ЗМІ та громадськості.
На початку засідання голова Координаційного комітету з питань
громадського бюджету в м. Херсоні (далі – Комітет), КУЗЬМЕНКО Л..
запропонувала затвердити проект Порядку денного засідання (присутні 18
членів Комітету):
1. Про вибори секретаря Координаційного комітету
громадського бюджету у місті Херсоні.

з питань

Доповідає: КУЗЬМЕНКО Л.
2. Про розгляд та
оцінених проектів .

затвердження

реєстрів позитивно та негативно

Доповідають: КУЗЬМЕНКО Л.
СОЦЕНКОТ., начальник організаційноконтрольного управління міської ради
3. Про розгляд та затвердження проектів, які допускаються чи не
допускаються до голосування.
Доповідає: КУЗЬМЕНКО Л.
4. Різне.
Інших пропозицій (змін, доповнень) не надійшло.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: всі — «за» .
Розгляд питань порядку денного:
Питання 1.
СЛУХАЛИ:
КУЗЬМЕНКО Л., яка поінформував, що Федорова Т. звільнилася з посади,
тому необхідно вибрати секретаря Комітету. Запропонувала кандидатуру
ПЕТРИЧЕНКО Ю., яка усно погодилася бути секретарем Комітету. 09.08.2019
вона відсутня на засіданні, так як знаходиться у відпустці.
ВИРІШИЛИ: винести на голосування
Комітету - ПЕТРИЧЕНКО Ю.

кандидатуру

на посаду секретаря

ГОЛОСУВАЛИ: всі — «за» .
Питання 2.
СЛУХАЛИ:
СОЦЕНКО Т. яка інформувала присутніх, що надійшло 77 проектів, з них 2
відкликано, 68 проектів отримали позитивні експертні висновки. Відповідно до
затвердженого Положення про громадський бюджет міста Херсона необхідно
затвердити реєстр проектів, які отримали позитивні експертні висновки та
негативні. Матеріали вислані членам Комітету в електронному вигляді та
роздані в паперовому.
КУЗЬМЕНКО Л. запропонувала почати обговорення з переліку проектів, які
отримали позитивні експертні висновки та заслухати представників управління
капітального будівництва стосовно підстав наданих зауважень до цих проєктів
у експертних висновках.
ХОЛОДОВ Д. – інформував, що управлінням капітального будівництва в
позитивних експертних висновках включені зауваження стосовно відсутності
витрат на топографічну зйомку (яку не можливо вирахувати на сьогодні), у
наданих кошторисах до проєктів можливе збільшення вартості у наступному
році. Висловив думку що є певні ризики стосовно фінансування проектів.
КУЗЬМЕНКО Л. інформувала, що під час проведення тренінгів стосовно
написання проєктів, авторам було рекомендовано включати 20% на проєктні
роботи.
Д’ЯКОВА О. зауважила, що із усіх наданих проєктів, особисто буде голосувати
за креативні проекти, яких мало.
Члени Комітету зауважили, що надано багато проектів у галузі освіти,
можливо це невірно фінансувати проєкти через громадський бюджет, це
повноваження міської ради фінансувати такі заклади.
КУЗЬМЕНКО Л. звернула увагу присутніх, що є проекти, які відносяться до
великих з перевищенням незначної суми, таким проектам треба набирати 500
голосів мінімально і вони не зможуть конкурувати з великими. Після
отримання екерних висновків - механізм вирішити це питання відсутній. Такі

питання необхідно вирішувати на етапі підготовки експертних висновків
виконавчими органами міської ради.
ЯРИГА О. відмітила, що як приклад, проект № 7 "Енергоощадні заходи і заміна
вікон та дверей", Херсонського навчально-виховного комплексу "Дошкільний
навчальний заклад - ЗОШ І-ІІ ступенів" № 8 найбільш якісно підготовлений,
як і інші проекти освітньої галузі.
БОРИСЕВИЧ В. відмітила, що проекти №42 «Створення зеленого скверу по
вул. Шенгелія "Наш сквер" та № 43 «Створення майданчику спілкування
молодих мам "Острівець", сквер по вул. Дорофєєва,2, отримали негативні
експертні висновки (не зможуть реалізувати за 1 рік), але не розуміє чому.
Інформувала, що там пустирі, колодязь водоканалу не заважає посадити дерева,
протягом двох сесій міської ради можна вирішити питання створення скверів,
вона особисто може винести на сесію це питання.
АЛЕКСЕЄВА Г. висловила зауваження, що біля цих об’єктів проходить
транспортна магістраль, комунікації і є фактор ризику для дітей та мам, там
відсутнє огородження, санітарна зона складає 10м. В цьому місці не можна
знаходитися дітям.
РОМАНЮК О. не погодився із експертом та зауважив, що по вул. Дорофеєва,2
такі ж умови, але є майданчик.
Д’ЯКОВА О, не погодилася із негативним експертним висновком до проекту
№ 39 Регульований пішохідний перехід на Бериславському шосе,11 з
використанням технології "Розумний світлофор", зауважила що перехід на цій
ділянці необхідний.
ІВАНОВ М. пояснив, що мета проекту зрозуміла, але існує перехід по вул.
Сенявіна і Бериславському шосе. Встановлення світлофору на цій ділянці це
небезпечно, треба не світлофор встановлювати, а проектувати мостоперехід
або тунель. Відмітив, що це хибний проект, який заохочуватиме громадян
порушувати безпеку, а за це треба комусь відповідати.
РОМАНЮК О. не погодився, зауважив що в цьому районі є торгова база, кафе
та інші об’єкти. Необхідно встановити огорожу від залізничної колії, а
мешканцям забезпечити безпечний перехід до цих об’єктів.
Членами Комітету висловлені зауваження
висновку до проекту № 58.

до негативного експертного

Надійшла пропозиція від членів Комітету проголосувати за виключення з
переліку негативно оцінених проектів - № 20,39, 42 ,43 58. Залишити в
переліку проекти № 21 та № 70.
Члени КОМІТЕТУ погодилися.
Члени Комітету повернулися до обговорення питання щодо великої кількості
освітніх проектів, зокрема, що деякі з них не призначені для доступу мешканців
територіальної громади.
КУЗЬМЕНКО Л.
зауважила. що
з досвіду інших міст такі проекти
допускаються до голосування у кількості тільки 30%.

Д’ЯКОВА О.
висловила думку, що з досвіду першого року роботи
громадського бюджету, необхідно вносити зміни до його положення.
КУЗЬМЕНКО Л. поставила на голосування затвердження переліку позитивно
оцінених проектів.
Голосували – за – 17, утрималися – 3.
Перелік позитивно оцінених проектів затверджено.
КУЗЬМЕНКО Л. та члени Комітету запропонували голосувати за перелік
негативно оцінених проектів по кожному окремо, враховуючи обговорення
проектів раніше та за необхідністю додатково їх обговорити.
Проєкт № 58 "Мрія кожного" облаштування спортивно-ігрового майданчика
мікрорайону Північного, за адресою: просп. 200 річчя Херсона, буд. 7, корп.
1,2,3,4.
Члени Комітету продовжили його обговорення. Наголосили, що не зрозуміли,
чому за однією адресою проект № 49 "Час футболу", облаштування гідного
сучасного міні-футбольного поля для мікрорайону Північного за адресою:
просп. 200 річчя Херсона, 7 корп. 1,2,3,4, отримав позитивний експертний
висновок, а проект № 58 – негативний. Зауважили, що стосовно будівництва 9ти поверхового житлового будинку на цій ділянці існують рішення сесії, суду,
забудовнику відмовлено.
Пояснень від представників виконавчих органів не отримано.
РУБАН Р. підняв питання по проекту № 20 «Спортивно-ігровий комплекс
"Яскраве дитинство" на розі вулиць Миру та Бериславського шосе, інформував
що там уже справді існує майданчик, мешканці ОСББ самі його впорядкували,
залучили благодійників, опікуються ним, висловив думку, про те чому
неможна упорядкувати його додатково.
Пояснень від представників виконавчих органів не отримано.
Пропозиція від членів Комітету проголосувати за виключення з переліку
негативно оцінених проектів - № 20,39, 42 ,43 58. Залишити в переліку проекти
№ 21 та № 70.
Голосували «за» – одноголосно.
Питання № 3.
КУЗЬМЕНКО Л. поінформувала, що члени Комітету затвердили переліки
позитивно (68 проєкти) та негативно оцінених проектів (2 проєкти). Тепер
необхідно затвердити списки проектів які допускаються до голосування.
Запропонувала усі 68 позитивно оцінених проектів допустити до голосування.
Враховуючи обговорення членами Комітету негативно оцінених проектів
визначитися за результатами голосування по кожному обговореному проекту.
Засідання покинула ЯРИГА О. (підготовка до проведення наради за участю
керівництва). В залі 19 членів Комітету.
Поставила на голосування про допущення до голосування 68 проектів, які
включено до перелік позитивно оцінених:
Голосували за 17 , утрималися -2

КУЗЬМЕНКО Л, поставила на голосування питання - допустити 5 проєктів,
які виключили члени Комітету з реєстру негативно оцінених:
№ 20
«За» – 15 , 3 - утрималися; 1 – не голосував
Проєкт допущено до голосування.
№ 39 , (встановити світлофор).
«За» – 15, 3 - утрималися, 1 - не голосував.
Проєкт допущено до голосування.
№ 42
«За» – 12, утрималися -7.
Проєкт допущено до голосування.
№ 43
За «10», утрималися - 8, 1 - не голосував.
Проєкт допущено до голосування.
№ 58
«За» – 14, утрималися - 4, не голосував - 1.
З негативним експертним висновком до проектів № 21 «Майданчик водного
активного відпочинку Hydro-park» та № 70 «Спортивний та дитячий майданчик
у сквері "Каштан"погодилися.
За результатами голосування до голосування допущено 73 проекти, 2 не
допущено.
Питання 4.
СЛУХАЛИ:
СОЦЕНКО Т., яка інформувала членів Комітету про форму бланку для
голосування в паперовому варіанті, організацію голосування. Звернулася із
проханням визначити
уповноважених за супроводження голосування в
паперовому варіанті посадових осіб організаційно-контрольного управління та
відділу забезпечення депутатської діяльності (відповідно до заходів,
затверджених розпорядженням міського голови), запропонувала членам
Комітету надати пропозиції для складання графіків чергувань членів Комітету
при проведенні голосування. Також звернулася з проханням, у разі великої
скупченості мешканців при голосуванні, дозволити додатково проводити його
у вестибюлі адміністративної будівлі міської ради.
Члени Комітету погодилися.

Головуючий на засіданні Комітету

Людмила КУЗЬМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання Координаційного комітету з питань громадського
бюджету у місті Херсоні від 09.08.2019 № 8

Реєстр проєктів допущених до голосування у 2019 році
№ зп

дата,
№
вид
реєстрац

Назва, адреса

1

15.04.2019
№5-665

твердий

"Безпека та благоустрій для дітей" проект Херсонського навчально-виховного
комплексу Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу-спеціальна 1084894
школа І ступеня " №29 Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. 28 Армії,21

Мирна
Марія
Олександрівна,Миронова
управління освіти
Наталія Романівна

2

19.04.2019
№ 5-708

твердий
малий

"Нові сучасні майданчики в Херсонському дитячому садку № 61" проект
88 000,00
Херсонського дитячого садка № 61 Херсонської міської ради

Ніконова Олена Андріївна,
управління освіти
Паландузян Тетяна Сергіївна

3

24.04.2019
№5-716

твердий

4

24.04.2019
№ 5-729

твердий

6

13.05.2019
№ 5-819

твердий
малий

7

14.05.2019
№ 5-822

твердий

8

14.05.2019
№ 5-824

твердий

9

16.05.2019
№ 5-840

твердий
малий

10

16.05.2019
№ 5-841

твердий

11

17.05.2019
№ 5-852

твердий

12

17.05.2019
№ 5-853

твердий

13

21.05.2019
№ 5-866

твердий

14

21.05.2019
№ 5-878

твердий

15

21.05.2019
№ 5-879

твердий
малий

сума грн

"Сучасний пральний блок у закладі дошкільної освіти № 4" проект
Антонівського ясла-свдка № 4 комбінованого типу з логопедичними групами 391 160
Херсонської міської ради
"Безпека дитинства - руками дорослих" заміна старої огорожі у закладі
дошкільної освіти № 9 проект громади північного мікрорайону м. Херсона, 1 064 800
просп. Кутузова,6
Облаштування дитячого майданчика Дорофеєва,16, вул. Дорофеєва,16
"Енергоощадні заходи і заміна вікон та дверей", проект Херсонського
навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІ
ступенів" № 8 херсонської міської ради, вул. А.Головатого,7
"Дитячий інклюзивний майданчик "Місто яскравих мрій", ЗОШ № 4, вул. Кости
Хетагурова,59
"Будівництво спортивного майданчика та оновлення дитячого майданчика на
прибудинковій території житлових будинків № 3 та № 1 для всіх жителів сел.
Інженерне", проект мешканців сел. Інженерне
"Реконструкція дитячих майданчиків для дітей дошкільного віку та будівництво
спортивного майданчика для учнів Жовтневської школи-саду № 86", проект
школи - саду № 86,сел. Інженерне , 9а

79 199

650000
479 661

виконавчий орган до сфери
якого належить повноваження

автори

Цалко Інна Вікторівна

управління освіти

Школа Олена Василівна

управління освіти

Кононенко Надія Юріївна,
департамент
житловоКононенко Віталій Сергійович комунального господарства
Мунтян Марина
Гончаров
Вадимович
Ковальський
Олександрович

Олексіївна,
Олександр управління освіти
Сергій

управління освіти

174 053

Живага Павло Вікторович, Управління
Живага Олена Леонідівна
будівництва

387 379

Живага Олена Леонідівна

управління освіти

"Ремонт пішохідної зони тротуару вздовж гуртожитку № 2 Херсонського
362111
державного університету по вул. Гімназичній,34"

Мандик Юлія Сергіївна

управління
транспортної,
дорожньої інфраструктури і
зв'язку

"Ремонт ділянки асфальтової дороги (від будівлі гуртожитку ХГУ по вул.
439 748
Ливарній,1 до перехрестя з вул. Ладичука"

управління
транспортної,
Кравченко Анастасія Сергіївна дорожньої інфраструктури і
зв'язку

"Безпечна територія дитинства" (нова огорожа та тротуарні доріжки) проект
дошкільного навчального закладу - центру розвитку дитини № 20 "Пірамідка", 420 000
вул. Небесної Сотні, 11а, Суворовський район
"Створення якісних санітарно-гігієнічних умов у дитячому садку - запорука
збереження здоров'я дошкільників", проект Херсонського ясел-садка №18, вул. 600 000
Кутузова,20
"Дитсадок мій дім - буде затишно в нім", проект Херсонського ясел-садка №18,
204 280
вул. Кутузова,20

Вєткова
Олександрівна
Бойчук Оксана
Кривонос
Михайлівна
Фіценко
Миколаївна

Наталя

управління освіти

Анатоліївна,
Людмила управління освіти
Валентина

управління освіти

капітального

16

22.05.2019
№ 5-887

твердий

"Багатофункціональний комплекс "Фаворит", проект членів громади, просп.
Будівельників,9, територія навчально-виховного комплексу "загальноосвітня
1 473 400
школа І ступеня-спеціалізована школа ІІ ступеня-колегіум" №51 ім.
Г.О.Потьомкіна

17

22.05.2019
№ 5-888

твердий
малий

"Місце щасливого дитинства", проект ясел-садка № 76, просп. Ушакова, 24б

18

22.05.2019
№ 5-889

твердий
малий

23.05.2019
№ 5-893
23.05.2019
№ 5-899
27.05.2019
№ 5-908

твердий
малий

19
22
24

твердий
твердий

"Облаштування дитячого майданчика, створення безпечного, розвиваючого та
ігрового простору для дітей дошкільного віку", проект ясел-садка № 76, просп.
Ушакова, 24б
"Безпечна сучасна огорожа", проект ясел-садка № 68, м. Херсон, вул.
Марковича (Урицького) ,1
Модернізація та утеплення фасаду Херсонського ясел-садка № 64 Херсонської
міської ради, проект ясел-садка № 64, вул. Михайлівська,81
Спортивно-ігровий майданчик для Херсонського ясел-садка № 18 Херсонської
міської ради по вул. Кутузова,20"
Розміщення та облаштування естетичних підземних систем з контейнерами
для сортування побутового сміття, проект членів громади, Центр міста (вул.
Воронцовська (біля Планетарію), П.Орлика (навпроти будинка Скарлато),
перехрестя вул. Суворова та Потьомкінської, пров. Успенський (біля маг.
Артеміда)
Вільне дихання - вільне життя. Ендоскопичне обладнання у дитячу поліклініку,
проект членів територіальної громади, вул. Комарова,2, дитяча поліклініка № 1
КМП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних

249 010

104 480

Талаш Людмила Олексіївна

1 406 560

Савельєва Марина Вікторівна управління освіти

305 400

Тимощук Ганна Андріївна

1 500 000

Тоцький
Володимирович

172300

Панченко
Миколаївна

27.05.2019
№ 5-912

твердий

26

27.05.2019
№ 5-916

твердий
малий

27

27.05.2019
№ 5-917

твердий

Здолай свою висоту. Облаштування сектору для стрибків у висоту на
391 000
Херсонському МСК "Кристал" для дітей, юнацтва, вул. Лютеранська,3

28

27.05.2019
№ 5-918

твердий

Капітальний ремонт дитячого майданчика "Нова фортеця" у мікрорайоні
1475700
"Корабел" в районі житлових будинків по вул. Шенгелія,6 та 8 у м. Херсоні

29

28.05.2019
№ 5-923

твердий

Безпечний шлях, проект для Херсонського спеціального дитячого садка № 8,
1477850,00
вул. Айвазовського, 3а

31

28.05.2019
№ 5-924
28.05.2019
№ 5-925

твердий
твердий

Безпечне майбутнє наших дітей, проект Антонівського ясел-садка № 4, шосе
292 270,92
В.Чорновола (Кіндійське шосе), 32а
Модернізація ігрових майданчиків "Клич друзів - граймо разом" проект
296 640
Антонівського ясел-садка № 4, шосе В.Чорновола (Кіндійське шосе), 32а

капітального

Солошенко
Наталія
Романівна,Ковальова Наталія управління освіти
Сергіївна
Краснянська
Наталія
Костянтинівна,
Ремез управління освіти
Катерина Павлівна

66 780

25

30

Беліцька
Дар'я
Сергіївна, управління
Синяков Роман Олегович
будівництва

управління освіти

управління освіти

Віктор департамент
житловокомунального господарства

Людмила

управління охорони здоров'я

Сакович
Микола
Володимирович
Малашенко управління молоді та спорту
Руслан Анатолійович
управління
капітального
Васіна Світлана Віталіївна
будівництва
Ведернікова
Наталія
Василівна, Петренко Вікторія управління освіти
Сергіївна
Цалко Інна Вікторівна
Карамова
Володимирівна

управління освіти
Олена

управління освіти

32

28.05.2019
№ 5-927

твердий
малий

Сонячне Дерево. У парку "Херсонська фортеця"

42 000

Луняко Ольга Анатоліївна

департамент
житловокомунального господарства

33

28.05.2019
№ 5-928

твердий
малий

Лавки зі столами. (у парках скверах, на дитячих майданчиках)

108 400

Луняко Ольга Анатоліївна

департамент
житловокомунального господарства

34

28.05.2019
№ 5-929

твердий
малий

Символ міста "Я люблю Херсон", набережна в районі готелю "Фрегат"

115 000

Луняко Ольга Анатоліївна

департамент
житловокомунального господарства

35

28.05.2019
№ 5-930

твердий
малий

"Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства", проект членів громади,
просп. Святих Кирила та Мефодія,8 (просп. Святих Кирила та Мефодія,8, вул. 174 694
Людвіка Заменгофа,6)

Дерменжи Петро Васильович

департамент
житловокомунального господарства

36

28.05.2019
№ 5-941

твердий

Реконструкція спортивного комплексу та улаштування синтетичного покриття
976 344
стадіону на території "ДНЗ ВПУ №2 м. Херсона, Миколаївське шосе,52

Білик Юрій Юрійович

управління освіти, управління
капітального будівництва

37

28.05.2019
№ 5-942

твердий

Сучасний спортивний майданчик для молоді мікрорайону "Шуменський", вул.
843 588,26
Людвига Заменгофа, 6а, ЗОШ № 54

38

28.05.2019
№ 5-943

твердий

Інклюзивний спортивний майданчик для молоді мікрорайону "Острів", вул.
1 091 196,26
Патона 11,навчально-виховний комплекс № 9

40

28.05.2019
№ 5-945

твердий

Арт-майданчик "Барвисте дитинство", для Антонівського ясел-садка № 51

400 340

Щербина
Дмитро
Олександрович,
Григор'єва управління освіти
Олена Анатоліївна
Щербина
Дмитро
Олександрович,Григор'єва
управління освіти
Олена Анатоліївна
Шапашнік Тетяна Анатоліївна управління освіти

41

28.05.2019
№ 5-946

твердий

Відкритий майданчик у школі - антонівський артпростір, Антонівська ЗОШ № 18 1 245 000

44

29.05.2019
№ 5-950

м'який

«Kherson Helf Marathon» Проведення проведення напівмарафону у м. Херсоні

45

29.05.2019
№ 5-951

твердий

Дворовий спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного
дитинства "Сяйво", Річпорт в межах вул. Михайлівська - Богородицька, 356 400
Воронцовська - Торгова.

29.05.2019
№ 5-952

твердий
малий

Умови для активного дозвілля дітей на свіжому повітрі у безпечному дворі, вул.
239 700
49 ХГД, двір житлового будинку № 5

47

28.05.2019
№5-932

твердий

48

29.05.2019
№ 5-953

твердий

46

49
50

51

52
53
54

29.05.2019
№ 5-954
29.05.2019
№ 5-955
29.05.2019
№ 5-960
29.05.2019
№ 5-961
29.05.2019
№ 5-962
29.05.2019
№ 5-963

твердий
твердий

твердий

м'який
твердий

Актова зала - місце естетичного виховання учнів у школі, проект ЗОШ № 55,
вул. Лавреньова,9б
"Відновлюємо історичне минуле-будуємо сьогодення та майбутнє Херсона:
ремонт фасаду палацу дитячої та юнацької творчості", вул. Петра
Калнишевського,2, пам'ятник архітектури національного значення
"Час футболу", облаштування гідного сучасного міні-футбольного поля для
мікрорайону Північного за дресою: просп. 200 річчя Херсона, 7 корп. 1,2,3,4
All sports for all people (Спорт для всіх людей), просп. Святих Кирила та
Мефодія,8 ОСББ "Благо"
Інноваційна бібліотека - Креативний громадський простір" для важливої,
соціальної, освітньої та культурної функції, безкоштовний для різних верств
населення",
Центральна
міська
бібліотека
ім.
Л.Українки,
вул.
Потьомкінська,97
Казкова екотерапія, проведення конкурсу по написанню сценаріїв еко-казки
для театрів професійних та аматорських
Бібліотека Європейського типу, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12, вул.
Квіткова,1, Шкільна бібліотека.

м'який

Фестиваль національних культур "Дружба народів"

95 000

Фоміна
Оксана
Олександрівна,
Іванова
Катерина Олександрівна
Соломахіна Юлія Федорівна,
Вертягін Сергій Андрійович
Журба
Сергій
Євгенович,
Коршменюк
Тетяна
Володимирівна
Оленковська
Лариса
Павлівна, Гуранда Наталія
Миколаївна

управління освіти
управління молоді та спорту
управління
будівництва

капітального

департамент
житловокомунального господарства

1 314 600

Печена Галина Петрівна

управління освіти

1 469 835

Вірлич Євгенія Михайлівна

управління
будівництва

капітального

785 000

Морозенко
Василівна

Світлана управління
будівництва
управління
Дерменжи Петро Васильович
будівництва

капітального

1400000

капітального

1 496 562

Гладкий
Владислав
Вадимович, Буренко Любов управління культури
Володимирівна

59 000

Зоря Ірина Анатоліївна

управління культури

370 592

Бабич Ірина Дмитрівна

управління освіти

91 500

Іваненко Юрій Миколайович

управління культури

55

29.05.2019
№ 5-964

твердий

Футбольне поле та комплексний спортивний майданчик, ЗОШ № 46, вул.
705 000
Фрітаун,82

Смоленська
Олексіївна, Ралле
Іванівна

56

29.05.2019
№ 5-965

твердий

реконструкція та облаштування спортивного майданчику "Привокзальний" з
силовими тренажерами та дитячим ігровим комплексом, прибудинкова 1 444 200
територія просп. Ушакова,66,66а,68,78

Качмар Павло Миколайович

управління
будівництва

57

29.05.2019
№ 5-966

м'який

"ЕтноВибух" фестиваль традиційних ремесел і промислів

Храмченко Наталія Сергіївна

управління культури

232 400

Хай народна музика лунає - Україну окриляє. Проект народного художнього
колективу оркестру народних інструментів. Палац дитячої та юнацької 100 000
творчості Херсонської міської ради,, вул. П.Калнишевського,2
Заміна твердого покриття двору та вимощення навколо будівлі, для дитячого
207 118,8
садка № 50сел. Зимівник

Наталя
Наталія управління освіти

59

29.05.2019
№ 5-968

твердий

60

29.05.2019
№ 5-969

твердий
малий

61

29.05.2019
№ 5- 970

твердий

Здорова дитина, щаслива родина - успішна країна, майданчики ігрові та
483 000
спортивні по вул. Перекопській 193а та мешканців навколишнії будинків

62

29.05.2019
№ 5-971

твердий
малий

"ЕтноЛ" - креативний простір вивчення, популяризації етнічних легенд Херсона,
133 392
Центральна міська бібліотека ім. Л.Українки, вул. Потьомкінська,97

63

29.05.2019
№ 5-972

твердий

Встановлення спортивно-гімнастичного комплексу "Юнга", на території закладу
280 000
ХДЩЦ "Юнга" Херсонської міської ради, вул. Дорофеєва,32

Молявко Олександра Іванівна,
управління освіти
Вовк Ольга Сергіївна

64

29.05.2019
№ 5-975

твердий

Гумєнюк
Олександрівна

65

29.05.2019
№ 5-977

м'який

66

29.05.2019
№ 5-978

твердий

"Дитячий майданчик, з турботою про майбутнє покоління", у дворі будинка вул.
278 470
Богородицька,101
Екологічне виховання : "Захистимо родючі землі Херсонщини від отруєння
важкими металами шляхом вилучення батарейок з викидів",
вул
36 000
Університетська, 27, Херсонський
державний університет, медичний
факультет, кафедра хімії та фармації
"Безпека та благоустрій для дітей", проект дитячого садка № 17, вул.
920 000
Рішельєвська,18

капітального

Журавель Оксана Василівна,
управління освіти
Путіло Світлана Миколаївна
Обуховський
Дмитро
Олександрович
Нечипоренко
Валентина
Михайлівна, Бачурин Олексій
Вікторович
Рагульський
Володимир
Сергійович, Буренко Любов
Володимирівна

управління освіти
департамент
житловокомунального господарства
управління культури

Світлана департамент
житловокомунального господарства

Волкова Світлана Андріївна, департамент
житловоПилипчук Ігор Васильович
комунального господарства
Курчій Ірина В'ячеславівна

управління освіти

67

29.05.2019
№ 5- 979

твердий
малий

"Сміття за життя", екологічне виховання громадян Херсону, Шевченківський
170 770
парк
"Дитячий спортивно-оздоровичй майданчик", всередені скверу житлового
масиву в межах вулиць: просп. Ушакова, вул. Гмирьова, вул. Потьомкінська, 159 000
пров. Пугачова

68

29.05.2019
№ 5-980

твердий
малий

69

29.05.2019
№ 5-981

твердий

Створення креативного простору "Zabalka
мешканців мікрорайону Забалка та всіх охочих

71

29.05.2019
№ 5-983

твердий
малий

Ігровий майданчик для дітей дошкільного віку на штучному покритті, територія
125 800
садка № 17, вул.Рішельєвська,18

Лугіна Марина Миколаївна

Демченко Ольга Василівна,
департамент
житловоПедченко
Володимир
комунального господарства
Васильович

Creative

Spase

(ZCS)",

для

1 498 025,06

Єременко
Юлія
Олегівна, департамент
житловоНікітєнкова Еліна Аркадіївна
комунального господарства
Охременко Олена Миколаївна

департамент
житловокомунального господарства

Сурхаєва
Олександра
управління
Олександрівна, Уланова Дар'я
будівництва
Олексіївна

капітального

управління освіти

72

29.05.2019
№ 5-984

м'який

"ІІ міський ЕкоФестиваль до Всесвітнього Дня Землі", у парках міста Херсона

73

29.05.2019
№ 5-985

твердий

Інтернет портал "Цифровий простір відповідальних власників". Он- лайн
платформа для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 253600
мешканців"

Пасенко
Костянтинівна

74

29.05.2019
№ 5-986

твердий

Заміна асфальтового покриття, облаштування пішохідних тротуарів музею під
відкритим небом "Стара пошта" в історичній частині міста, частина вулиці 932 867
Поштової (Поштова - Грецька)

Бебко Вікторія В'ячеславівна

управління
транспортної,
дорожньої інфраструктури і
зв'язку

твердий

Громадський баскетбольно-волейбольний майданчик у парку "Херсонська
1 334 952
фортеця"

Сергєєв Сергій Сергійович

департамент
житловокомунального господарства

твердий

Встановлення паркану навколо ЗОШ № 32 м. Херсона, Перекопська,165

твердий
малий

EKO Stapt увімкніть реальність. Екологічний проект (безпечний вигул та
125 000
тренування тварин

75
76
77

29.05.2019
№ 5-987
29.05.2019
№ 5-989
29.05.2019
№ 5-997

116 040

715 000

Наталія відділ
інформаційного
програмного забезпечення

та

Педченко
Володимир
управління освіти
Васильович
Кривий
Владислав
департамент
житловоВалерійович, Федорова Аліна
комунального господарства
Валентинівна

Проєкти, які отримали негативні експертні висновки та допущені до голосування

20

39

42

43

23.05.2019
№ 5-894

28.05.2019
№ 5-944

28.05.2019
№ 5-947

28.05.2019
№ 5-948

твердий
малий

Спортивно-ігровий комплекс "Яскраве дитинство" на розі вулиць Миру та
Бериславського шосе, проект членів громади Бериславське шосе,12
Зауваження та пропозиції громадських слухань: Експерт від департаменту ЖКГ
- запитав про подальше утримання комплексу, зауважив, що на території 249 910
багато комунікацій. Автор: комунікації під об'єктом відсутні, утримання візьме
на себе ОСББ. Експертні висновки: Земельна ділянка в охоронній зоні, ісує
поряд майданчик.

Набока Тетяна Сергіївна

департамент
житловокомунального господарства

твердий

Регульований пішохідний перехід на Бериславському шосе,11 з використанням
технології "Розумний світлофор". Зауваження громадських слухань: експерт від
управління - на відстані 230 м встановлений світлофор (норма 300м).,
505 000
порушення безпеки на залізничних коліях. Експертний висновок: 1. місце
розташування не відповідає чинному законодаству; 2. Необхідно проектувати
та будувати мостовий перехід в цьому районі або тунель.

Помпєєва
Володимирівна

управління
транспортної
дорожньої інфраструктури і
зв'язку

твердий

Створення зеленого скверу по вул. Шенгелія "Наш сквер", вул. Шенгелія,11.
Зауваження громадських слухань: земля знаходиться у комунальній власності,
на ній розташований об'єкт Херсонського водоканалу. Якщо створюється сквер,
720 000
то необхідно закріпити статус та передати на баланс КП "Парки Херсона".
Експертний висновок: необхідінсть розробки містобудівної документації, за рік
це неможливо.

Литвиненко
Вадим
департамент
житловоМиколайович, Кумпан Олеся
комунального господарства
Володимирівна

твердий

Створення майданчику спілкування молодих мам "Острівець", сквер по вул.
Дорофєєва,2. Зауваження громадських слухань: підтримано управлінням
економічного розвитку, зауваження експрета від департаменту ЖКГ 357 600
майданчик вже існує. Експертний висновок: за інформацією департаменту
містобудування та землекористування в наведеній зоні містобудівною
документаціє. не передбачено розміщення дитячих майданчиків.

Литвиненко
Вадим
департамент
житловоМиколайович, Кумпан Олеся
комунального господарства
Володимирівна

Альона

58

29.05.2019
№ 5-967

твердий
малий

"Мрія кожного" облаштування спортивно-ігрового майданчика мікрорайону
Північного, за адресою: просп. 200 річчя Херсона, буд. 7, корп. 1,2,3,4
226 340
Експертний висновок: земельна ділянка запроектована під будівництво 9-ти
поверхового житлового будинку з мансардним поверхом та паркінгом.

Чорнобай
Борисович

Олександр департамент
житловокомунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання Координаційного комітету з питань
громадського бюджету у місті Херсоні
від
09.08.2019 № 8

Реєстр негативно оцінених проектів 2019
№ зп

дата,
№
тип
реєстрац

Назва, адреса

автори

етап
проекту

21

23.05.2019
№ 5-898

твердий

Майданчик водного активного відпочинку Hydro-park, проект членів
громади, вул. Марії Форту,3 Зауваження, пропозиції громадськиї слухань:
доступ повинен бути вільний, формування ціни за прокат повинно бути 1 500 000
зрозумілим. Експертний висновок: проект планується впровадити для
отримання прибутку підприємством.

Шашков Юрій Вікторович

департамент
22.07.2019 експертний житлововисновок негативний
комунального
господарства

70

29.05.2019
№ 5-982

твердий

Спортивний та дитячий майданчик у сквері "Каштан", вул. Карбишева та
просп. 200 річчя Херсона, за магазином "Фреш" Автор: майданчик
321 440
утримують мешканці. Експертний висновок: земельна ділянка перебуває
в оренді приватного підприємця до 10.10.2020 .

Ніколаєнко
Григорівна

сума

проходження

виконавчий орган

департамент
Анастасія 16.07.2019 експертний житлововисновок негативний
комунального
господарства

