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   ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  
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Номер,  
назва проєкту 

Автор проєкту  

Результа 

ти 

голосуван

ня 

(к-ть 

голосів) 

  

Проєкти на отримання гранту в сумі 
до 50 000 грн 

Номер 7 

Облаштування  нового  спортивно-

ігрового  майданчика  

«Наш  сквер» 

Ініціативна група мешканців с. 

Олександрівка 

Керівник проєкту – Матвієнко  
Руслана  Володимирівна 

  

  
764 

Номер 5 

 «Дворик європейського зразка» 

Ініціативна група «Мрія Вись» м. 

Мала Виска  

Керівник проєкту – Субота Альона 
Іванівна 

  

648 
  

Номер 10 

 «Зона  для  відпочинку  в  центрі  селища  
Вишневе» 

Ініціативна група мешканців с-ща 

Вишневе. 

Керівник проєкту - Хомич Олена 
Вікторівна 

  
347 

Номер 12 

 «Облаштування  павільйону для 
відпочинку  дітей дошкільного віку» 

ГО «Майбутнє Паліївки». 

с. Паліївка 

 Керівник проєкту - Панасенко 
Валентина Олексіївна  

  

330 
  

Рейтинг Проєктів  

за результатами голосування (в кожній категорії) 
в рамках конкурсу міні-проєктів Маловисківської міської ради 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2020  році 
 



Номер,  
назва проєкту 

Автор проєкту  

Результа 

ти 

голосуван

ня 

(к-ть 

голосів) 
  

Номер 15 

 «Придбання тіньового павільйону для 

дітей» 

Ініціативна група ДНЗ «Чебурашка», 
місто Мала Виска 
Керівник проєкту – Кирстя Людмила 

Миколаївна  

  
128 

Номер 11 

 «Літній оздоровчий табір для дітей» 

Ініціативна група  
місто Мала Виска 
Керівник проєкту – Селіванов Вячеслав 

Юрійович 

  
104 

  
  
  

Номер 6 

 «Сортувати сміття, щоб не потонути»   

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

Михайлівна 

  
38 

Номер 9 

 «Кіно-простір»   

Ініціативна група мешканців с. 

Олександрівка 
Керівник проєкту –  
Матвієнко Руслана Володимирівна 

  
  

34 
  



Номер,  
назва проєкту 

Автор проєкту  

Результа 

ти 

голосування 

(к-ть голосів) 

  

Проєкти на отримання  гранту в сумі 
від 50 000 до 100 000 грн 

Номер 8 
  
«Подаруй майданчик мрії дітям 

Матусівки» 

Ініціативна група мешканців житлового 

масиву  «Матусівка» 
місто Мала Виска,  
Керівник проєкту –  
Повзун Інна Олександрівна 

  

1825 

Номер 13 

«Парково-меморіальний сквер  пам‛яті  на 

місці старого кладовища  в  центрі  міста» 

ГО «Простір ідей», 
місто Мала Виска 
Керівник проєкту – Коваленко Інна 

Борисівна 

  
349 

Номер 1 

 «Затишна гавань» 

Ініціативна група «Дружні сусіди» 
місто Мала Виска 
Керівник проєкту - Силенко Василь 

Олегович  

  
125 

  

Номер 14 

 «Безпечне місто» 

ГО «Маловисківська міська рада ветеранів 

АТО», 
місто Мала Виска 
Керівник проєкту –  
Разілевич Роман Анатолійович 

  
66 
  

Номер 16 

 «За здоровий спосіб життя» 
  

Ініціативна група молоді ЗШ № 4  
місто Мала Виска,  
Керівник проєкту – Білан Наталя 

Вікторівна 
Автор проєкту –  
Волошин А.А. 

  
52 



Номер,  
назва проєкту 

Автор проєкту  

Результа 

ти 

голосування 

(к-ть голосів) 

  

 

Проєкти на отримання гранту в сумі 
від 100 000 грн 

Номер 2 

 «Freeride» 

  

Ініціативна група  
місто Мала Виска,  
Керівник проєкту -   
Ткач Юлія Сергіївна 
Представник конкурсанта –

Осипчук Ольга Михайлівна 

  
  

1897 

Номер 4 

 «І великим і малим – відпочинок 

буде всім» 

Ініціативна група РОМАШКА. 
місто Мала Виска 
Керівник проєкту – Капустеря 

Ольга Василівна 

 

  
603 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

Проєктів переможців 

в рамках конкурсу  міні-проєктів 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2020 році 

 

№ Назва проєкту 
Реєстраці

йний 
номер 

Кількість 

набраних 
голосів 

Вартість 

проєкту 

 за рахунок 

міського  
бюджету (грн.) 

 

   1 
 

 

«Freeride» 

  
 002 

  

1897 

       

           150 000 

 
   2 

 

«Подаруй майданчик мрії дітям 

Матусівки» 

 
008 

  

1825 

  

            99 890 

    
   3 

Облаштування  нового  

спортивно-ігрового  

майданчика   «Наш  сквер»   

с. Олександрівка  

 
007 

  

764 

                

           48 900                   



Побудова міні скейт-парку «Freeride» 
 O Скейт-парк (SKATEPARK) — спеціально збудована спортивна 

споруда для людей, що займаються екстремальними видами 

спорту, такими як скейтборд, стрітборд, агресив 

ролики, велосипеди ВМХ, самокат, щоб кататися і вдосконалювати 

трюки.  

O Очікуване місце розташування – центральний парк м. Малої Виски 

                                                         Орієнтовні розміри 

                                                                     споруди 10м х 22 м 

 

 

 

 

 

 Орієнтовна кількість 

    спортивного  

    обладнання – 5 од. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4


 

 

 
«Подаруй майданчик мрії дітям Матусівки» 

Створити умови для гармонійного розвитку та комфортного і 

безпечного відпочинку дітей. Облаштувати спортивно-ігровий 

майданчик з елементами спортивно-ігрових споруд  для дітей 

різної  вікової категорії на території  житлового масиву Матусівки 
 

 



Облаштування  нового  спортивно-ігрового  

майданчика   «Наш  сквер»   

с. Олександрівка  
  Створити умови для всебічного  гармонійного  розвитку  дітей,  

ефективного  впровадження  сучасних  програм  і  технологій,  які  

покликані  зберігати  та зміцнювати  здоров`я  підростаючого  

покоління. Модернізувати  вже  існуючу  зону  відпочинку  в  центрі  

села  Олександрівка  та  додатково  встановити  спортивний  комплекс  

із  забезпеченням  відповідного благоустрою  території. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕКАЄМО   

НА  ВАШІ  ПРОЄКТИ  2021 

  
 

 
 

 

 

 

 

   

 

Маловисківської ОТГ 


