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• передано             
для аналізу            

до департаментів

51 проект

• позитивний висновок
• негативний висновок 

39 проектів

38 проектів

подано для аналізу 
автор

відмовився від участі
51 проекти

причини відмови 
- буде реалізовано в інший спосіб;
- проект потребує уточнення та буде 
подано наступного року

12 проектів

3 проекти
подано 

54 проекти

причини негативного висновку
- неналежна земельна ділянка;
- не належить до повноважень ЧМР;
- строк реалізації більше 2 років;
- вартість більше 1 млн.грн.;
- вже реалізується в інших програмах

допущено до 
голосування 
39 проектів
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не потрапило на 
голосування

15 проектів

варість 23 млн.грн. варість 18,4 млн.грн.



департамент освіти та гуманітарної політики

департамен житлово-комунального комплексу

департамент архітектури, містобудування та інспектування

департамент охорони здоровя та медичних послуг

департамент організаційного забезпечення

департамент соціальної політики

департамент економіки та розвитку

23
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2

2

1

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ЯКІ БУЛО
ПРОАНАЛІЗОВАНО ДЕПАРТАМЕНТАМИ
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Номер Назва проекту (коротка) Департамент, відповідальний
за аналіз проекту

Остаточний
висновок

департаменту

Сума 
проекту  

(тис.грн.)

0001-2015

Підключення місцевих каналізаційних мереж від 9-ти пов. 
та 2-х адмін. будинків поселення Дахнівського лісництва та 
ДП "Черкаське лісове господарство" до каналізаційних 
мереж м. Черкаси

Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 1000

0002-2015
Переобладнання світильників денного світла на 
світлодіодні без заміни світильника

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 980

0003-2015
Упорядкування дворової території вул. Котовського
43,45,37

відмова, буде подано 
наступного разу відмова автора 300

0004-2015 Благоустрій паркової зони - Соборний сквер

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування негативний 960

0005-2015
Облаштування тротуарною плиткою подвір’я Черкаської 
гімназії №9 ім. О.М.Луценка

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 600

0006-2015

Роздільний збір сміття від населення та підприємств 
(Реконструкція та облаштування майданчиків для 
роздільного збору сміття з придбанням та встановленням 
контейнерів (роздільний збір))

Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 950

0007-2015 Благоустрій парку "Перша Черкаська міська лікарня"
Департамент охорони здоровя
та медичних послуг позитивний 1000

0008-2015
Супровід та проведення "Родинного кола Черкас" із сім’ями 
загиблих героїв АТО - "Погляд в майбутнє"

Департамент соціальної
політики негативний 400

0009-2015
Амбулаторна допомога невиліковно хворим "Хоспіс на 
дому"

Департамент охорони здоровя
та медичних послуг негативний 1100

0010-2015
Пішохідна доріжка вздовж вулиці Б.Хмельницького, що між 
вулицями Гагаріна та Героїв Дніпра

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування позитивний 60

0011-2015 Автономне освітлення вулиць на сонячних батареях
Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 1000
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Номер Назва проекту (коротка) Департамент, відповідальний
за аналіз проекту

Остаточний висновок
департаменту

Сума 
проекту  

(тис.грн.)

0013-2015 Спортивний майданчик по Калініна (№№4,5)

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування позитивний 240

0014-2015 Благоустрій кладовищ.
Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 250

0015-2015 Школа раннього особистісного розвитку ШОР
відмова (раніше подавалися
до деп. освіти) відмова автора 800

0016-2015

Виховання у дітей неупередженого ставлення до людей з
вадами (ДЦП та аутизм) шляхом проведення казкотерапії
на основі надрукованої книги казок

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 130

0017-2015

Розмалюй своє місто! Створення великих малюнків на 
фасадах багатоповерхівок з проведення музичного
фестивалю.

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування позитивний 250

0018-2015

Облаштування місця для збору, відпочинку та надання 
гарячого харчування малозабезпеченим представникам 
місцевої громади

Департамент соціальної
політики позитивний 60

0019-2015 Особливим дітям  - особливі умови!
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 20

0020-2015

Codaline - Освітньо-навчальний центр з розробки
соціальних проектів за допомогою інформаційних
технологій відмова відмова автора 250

0021-2015
Потурбуйтесь про підростаюче покоління - облаштуємо
майданчик для дітей (ДНЗ №18 "Вербиченька")

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 600

0022-2015 Я хочу жити в кращому світі (ДНЗ №59 "Петрушка")
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 150

0023-2015 Поштові скриньки для приватного сектору
Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 100

0024-2015 Домашній улюбленець - член суспільства
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 150
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Номер Назва проекту (коротка) Департамент, відповідальний
за аналіз проекту

Остаточний
висновок

департаменту

Сума 
проекту  

(тис.грн.)

0025-2015 Встановлення ліхтарів автономного освітлення
Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 50

0026-2015
Створімо громадою умови для безпеки життєдіяльності
малят у садочку №83 "Лісова казка"

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 860

0027-2015
Тепле приміщення - запорука здоров’я дітей (ДЗ 36, 
Оршанець)

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 280

0028-2015 Спортивний майданчик для ДНЗ № 63 "Тополька"
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 50

0029-2015
Створення Центру соціальної адаптації для осіб, які
опинилися в складних життєвих обставинах

Департамент економіки та 
розвитку негативний 610

0030-2015
Про козацьке минуле пам’ятаємо - про своє майбутнє
дбаємо! (ДНЗ №83 "Віночок")

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 900

0031-2015 Чиста вода - ЗДОРОВЕ МІСТО!
Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 400

0032-2015
Патріотичне інформаційно-аналітичне суспільне 
телебачення "Живе ТВ"

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 990

0033-2015 Центр організації дозвілля мікрорайону "Калиновий"
Департамент організаційного 
забезпечення позитивний 490

0034-2015
Капітальний ремонт пішохідної алеї вул. Вербовецького до 
вул. Берегова

Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 900

0035-2015 Школа розвитку "Велика гра"
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 720

0036-2015 Сучасний Дитячий Навчальний Заклад (ДНЗ №35)
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 930

0037-2015
Комфортне місто - візуалізація руху громадського 
транспорту в м. Черкаси

Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 250

0038-2015
Будівництво спортивного майданчика зі штучним 
покриттям для гри у футбол та хокей на траві

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 1000
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Номер Назва проекту (коротка)
Департамент, 

відповідальний за аналіз
проекту

Остаточний висновок
департаменту

Сума 
проекту  

(тис.грн.)

0039-2015
Облаштування спортивного майданчику ДНЗ 69  по вул. 
Смаглія, буд 4, мікрорайон Луначарського

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 50

0040-2015 Дитячо-спортивний майданчик «Перемога»

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування позитивний 90

0041-2015
Благоустрій дитячого майданчика у прибудинковій 
території будинків 1-21 вул. Смірнова

Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 400

0042-2015 Облаштування території ДНЗ 33 "Супутник"
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 20

0043-2015 Спортивний зал імені Сергія Амброса
Департамент організаційного 
забезпечення позитивний 1000

0044-2015 Жіночий центр "Фемінарія"
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 50

0045-2015 Освітлення з присутністю
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 700

0046-2015 Дитячий військово-патріотичний табір
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 400

0047-2015 Тротуарчик

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування позитивний 440

0048-2015 Спортивний майданчик "Наші діти" (ДНЗ №62 "Казка")
Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 50

0049-2015 Набережна моєї мрії

Департамент архітектури, 
містобудування та 
інспектування негативний 1000

0050-2015

Облаштування парку замість пустирю на Митниці (між
Гагаріна 21 та с-та Жужоми 6) (уточнено на Благоустрій
парку "Європейський" по вул.Гагаріна)

Департамен житлово-
комунального комплексу позитивний 950
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Номер Назва проекту (коротка) Департамент, відповідальний
за аналіз проекту

Остаточний
висновок

департаменту

Сума 
проекту  

(тис.грн.)

0051-2015
Соціально спортивно-розважальний проект для дітей міста
"Ранкова зарядка із тигренятком"

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 210

0052-2015
Побудова вело доріжок по вул. Рябоконя  для безпечного
руху авто та вело любителів

Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 4000

0053-2015

Розробка проектно-кошторисної документації для розвитку 
велосипедного руху в місті Черкаси (уточнено Велосипедні 
доріжки на вулицях Ільїна і Благовісна)

Департамен житлово-
комунального комплексу негативний 2244

0054-2015

Проведення відкритого міського інтеграційного
театрального фестивалю для молоді з інвалідністю "Театр 
без меж"

Департамен освіти та 
гуманітарної політики позитивний 100
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голосування за проекти відбудеться 
1 грудня - 14 грудня 2015 року

електронне голосування
сайт Черкаської міської ради
http://www.rada.cherkassy.ua/ua/sections.
php?s=34

паперове голосування
приміщення Черкаської міської ради
м. Черкаси, вул. Б Вишневецького, 36
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