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УВАГА: КОНКУРС!

АНКЕТА 
(продовження)

ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ В РАМКАх КОНКУРСУ МІНІ-ПРОЕКТІВ 
“МАйБУТНє ГРОМАДИ В НАшИх РУКАх” 

КАТЕГОРІЯ 3: ПРОЕКТИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ  В СУМІ ДО 50000 ГРН.

МЕТА ПРОЕКТУАВТОРИ 
ПРОЕКТІВ

БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТУ (грн)
запитувана сума з
міського бюджету/
загальний бюджет

проекту

НОМЕР,
НАЗВА 

ПРОЕКТУ

МІСЦЕ
ДЛЯ 

ГОЛОСУ-
ВАННЯ

Створити сучасну та поліпшену зону
пересування всіх мешканців мікрорайону.
Підвищити естетичний рівень благо-
устрою мікрорайону та міста в цілому.
Заміна асфальтного покриття на пішо-
хідних доріжках від вулиці Шевченка до бу-
динку № 1, біля під'їздів та між ними, на
сучасну тротуарну плитку

Організація змістовного дозвілля
для дітей дошкільного віку під час ігор
на майданчику. Встановлення павіль-
ойону для дітей.

Створення  безпечних умов для  пе-
ребування дошкільнят на свіжому по-
вітрі. Влаштування павільойону для
дітей.

Оздоровлення дітей, розвиток лю-
бові та почуття патріотизму до землі
на якій живемо, формування особисто-
сті та навичок до самостійного
життя. Створення мобільного наме-
тового  містечка.

Створення комфортної  зони відпочину
для  жителів селища Вишневе,  гостей,
всієї  родини, молоді  та  підлітків ишля-
хом виготовлення  та  встановлення
альтанки зі столиком та лавочками в
центрі селища Вишневе,  на території
Вишневського сільського клубу;   встанов-
лення  лавочок біля альтанки.

Облаштування  вуличного  кіноте-
атру  та мультифункційного  динаміч-
ного  простору  для  комфортного
перебування  та відпочинку  мешканців
шляхом  проведення  масових  заходів
та  перегляду цікавих  фільмів

Облаштування  майданчика  сучас-
ними  спортивними  елементами: мо-
дернізувати  вже  існуючу  зону
відпочинку  в  центрі  села  Олександ-
рівка  та  додатково  встановити  спор-
тивний  комплекс  із  забезпеченням
відповідного благоустрою  території.

Проект спрямований на розповсюдження ін-
формації про сортування сміття, показати
приклад правильного сортування сміття.,
Облаштування ділянки під сміттєві контей-
нери для роздільного сортування сміття.: це-
ментування, огородження ділянки,
встановлення сміттєвих контейнерів за ад-
ресою м. Мала Виска вул Центральна,64

Ініціативна група
«Мрія Вись»,
місто Мала Виска. 
Керівник проекту –
Субота Альона 
Іванівна

Ініціативна група
ДНЗ «Чебурашка»,
місто Мала Виска.
Керівник проекту –
Кирстя Людмила
Миколаївна 

ГО «Майбутнє 
Паліївки», 
село Паліївка.
Керівник проекту - 
Панасенко Валентина
Олексіївна 

Ініціативна група 
місто Мала Виска
Керівник проєкту –
Селіванов Вячеслав
Юрійович

Ініціативна група
мешканців селища
Вишневе.
Керівник проекту -
Хомич Олена 
Вікторівна

Ініціативна група
мешканців села
Олександрівка.
Керівник проекту – 
Матвієнко Руслана
Володимирівна

Ініціативна група
мешканців села
Олександрівка.
Керівник проекту –
Матвієнко Руслана
Володимирівна

Ініціативна група
«Центр»,
місто Мала Виска.
Керівник проєкту -
Ценцура Оксана 
Михайлівна

50 000,00 /
82 600,00

44 275,00

50 000,00 /
55 000,00

50 000,00

47 300,00 /
51 700,00

45 708,00

48 900,00

49 970,60 /
54 499,60

Номер 5

«Дворик 
європейського

зразка»

Номер 15

«Придбання
тіньового 

павільйону для
дітей»

Номер 12

«Облаштування
павільйону для

відпочинку  дітей
дошкільного

віку»

Номер 11

«Літній оздо-
ровчий табір

для дітей»

Номер 10

«Зона  для  
відпочинку  в

центрі  селища
Вишневе»

Номер 9

«Кіно-простір»

Номер 7

Облаштування
нового  спор-

тивно-ігрового
майданчика 

«Наш  сквер»

Номер 6

«Сортувати
сміття, щоб не

потонути» 


