
№ Назва Опис Бюджет ПІБ автора

1

СКЕЙТ - Парк

Скейт-парк – це спортивний майданчик для заняття екстримальними молодіжними 

видами спорту (ролики, скейт-борди, велосипди BMX, MTB, самокати (scooter)). 

Можливість проведення змагань місцевого та національного значення. Спосіб 

популяризації та залучення молоді до  здорового способу життя 300 000

Фартушок Ганна 

Володимирівна

2
Дитячий ігровий комплекс в мікрорайоні міста 

«Солокія»

Мікрорайон міста «Солокія» знаходиться віддалено від центра міста та місць дозвілля 

дітей. Даний мікрорайон молодий в якому проживають переважно сім'ї з малими 

дітьми. Вказаний проект, якщо буде реалізований, покращить дозвілля дітей¬, 

сприятиме розвитку здорової молоді мікрорайону та міста в цілому. 42 000

Левицький Андрій 

Ярославович

3

Облаштування баскетбольних конструкцій в 

спортивному залі ЧЗШ № 12

ЧЗШ №12 є базовою школою для розвитку дитячого баскетболу в місті Червонограді 

.Чотири роки тому було проведено капітальний ремонт спортивного залу ЧЗШ №12 

крім баскетбольних щитів,таким чином ,реалізація даного проекту дасть змогу 

завершити процес реконструкції сучасного залу для найбільш ефективного 

проведення навчально – тренувальної та виховної роботи,а також проведення змагань 

всіх рівнів. 30 000

Федаш Роман

5

Боксерський ринг( розкладний)

Проект призначений для: 

-  Розвитку боксу як  виду спорту; 

-  Залучення юнаків та молоді до занять спортом;

-  Для проведення традиційних міських та обласних змагань;

-  Для проведення навчально-тренувальних занять, підготовці до обласних та 

всеукраїнських змагань; 150 000

Червінський Юрій 

Михайлович

6

Вуличні спортивні тренажери на території 

стадіону ЧСШ №8 та ЧЗШ №9

Облаштування стадіону тренажерами створить сприятливі  умови для зміцнення 

здоров’я; сприятиме підвищенню рівня фізичної культури, вирішуватиме проблему 

незайнятості молоді. Безкоштовні вуличні тренажери – альтернатива сучасним 

дорогим тренажерним залам надасть можливість виконувати спортивні вправи в 

зручний час на відкритому повітрі. Проект розрахований для людей різної вікової 

категорії. 111 800

Стасевич Ольга 

Ярославівна

7

Апарат УЗД для хірургічного відділення

Апарат УЗД потрібний для швидкої діагностики, виявлення можливих ускладнень і 

своєчасного призначення правильного лікування хворим в цілодобовому режимі. 

Наявність апарату дозволить скоротити час для надання допомоги лежачим і 

нетранспортабельним хворим, а також тим пацієнтам, які перебувають в реанімації. 

Також відпаде необхідність викликати спеціалістів з дому. Підготовка персоналу 

завершена. 300 000

Крук Юрій Євгенович

8

BOOK ROOM (сучасна шкільна бібліотека)

Ми прагнемо змін. Ми хочемо, аби в нас була сучасна шкільна бібліотека. Ми дуже 

хочемо створити простір для відпочинку, цікавих зустрічей із затишними куточками для 

читання нової літератури, можливістю отримувати інформацію з мережі Інтернет, щоб 

діти, педагоги та інші користувачі отримали дієві важелі для розвитку своїх талантів і 

знань. 37 000

Палій Наталія 

Богданівна

9

Комплект активної акустики для ЗДО ясла-

садок№12

У ЗДО№12 функціонує 11 груп,які відвідують 250 дітей. У кожній групі проводяться 

тематичні свята, розваги.  Під час проведення  свят працівники використовують 

магнітофони, які не мають достатньої потужності. Придбання акустичної системи 

дозволить проводити масові свята, фізкультурні розваги флешмоби, заходи із 

залученням більшої кількості дітей, батьків, працівників, створить нові можливості. 40 000

Стефанів Наталія 

Лонгінівна

10

Назустріч людям

Створення належних умов для організації дозвілля дітей, занять фізичною культурою 

та спортом для провадження здорового способу життя,   місця відпочинку для людей 

похилого віку по вул.Стуса 7, 9, Сокальській 12,14,16, шляхом будівниьтва  спортивних 

споруд та дитячого спортивного майданчика 92 900

Хайсанова Наталія 

Петрівна

11

Операційна лампа для онкологічного відділення

Метою даного проекту є закупівля якісного світлового обладнання для проведення 

операцій пацієнтам з онкопатологією та передраковими захворюваннями у онкологічно-

диспансерному відділенні Червоноградської центральної міської лікарні.Завданням 

проекту є оснащення операційного блоку у онкологічно диспансерному відділенні 

новою безтіньовою операційною лампою, яка дозволить якісно  проводити операції. 200 000

Жиденко Володимир 

Ілліч

12
Спортивно ігровий майданчик "Здорові діти"

Встановлення ігрових елементів благоустрою дозволить покращити дозвілля та 

виховання наших дітей, а головне щоб вони росли здоровими, бо вони наше майбутнє. 

Місце встановлення вул. Будівельна 9, 5, 5а, 3. 107 416

Лань Ольга Іванівна

13

Кардіомонітор Heaco G3D

Кардіомонітор Heaco G3D - це апарат для постійного контролю стану серцевої 

діяльності і сигналізації тривоги при порушеннях ритму. Монітор забезпечує 

максимальний огляд електрокардіографічних даних, а також основних життєво 

важливих функцій організму.Даний кардіомонітор необхідний для встановлення в 

палаті інтенсивної терапії,де проходять лікування пацієнти з гострим інфарктом 

міокарда.К-сть 5 шт. 240 380

Пелешко Сергій 

Богданович

14
Волейбольна площадка з піщаним покриттям 

№1

Насьогодні є потреба у професійних  волейбольних двох площадок для тренування і 

змагань з пляжного волейболу. Місцева командна виступає на всеукраїнських 

змаганнях, а тренується у Сокальському та Стрийському районі. Ці площадки будуть 

загально доступні  і для всіх мешканців з погодженням балансоутримувачем ДЮСШ-1. 300 000

Гулюк Микола 

Миколайович

15

Волейбольна площадка з піщаним покриттям 

№2

На сьогодні є потреба у професійних волейбольних двох площадок для тренування і 

змагань з пляжного волейболу. Місцева командна виступає на всеукраїнських 

змаганнях, а тренується у Сокальському та Стрийському районі. Ці площадки будуть 

загально доступні і для всіх мешканців з погодженням балансоутримувачем ДЮСШ-1.  

Для проведення змагань необхідно дві спарені площадки 297 482

Шевчук Галина 

Володимирівна

16
Спортивно-ігровий майданчик "Дитяча мрія"

Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дітей різного віку, з метою 

забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території будинку. 74 244

Росточиленко 

Катерина Романівна

17
Забезпечення громадської безпеки, порядку, 

охорони правопорядку на території м. Соснівка

Проект передбачає замовлення послуги  системи відеоспостереження у м. Соснівка, 

яка складатиметься з 5 камер (4 камери оглядові з функцією нічного бачення, 1 

аналітична яка розпізнає в прямому режимі автомобільні знаки). Інформація подається 

у поліцію та у Соснівську міську раду 100 000

Вольський Василь 

Михайлович

18
Встановлення огорожі стадіону та саду ЧЗШ 

№12 та Червоноградської гімназії

Встановлення огорожі стадіону та саду ЧЗШ №12 та Червоноградської гімназії дасть 

можливість усім бажаючим мешканцям міста та учням шкіл займатись спортом в 

комфортних умовах, зберегти  наявне обладнання, чистоту і порядок на території саду 

та стадіону. Доступ усіх мешканців на територію стадіону буде забезпечений через 

встановлення хвірток. 299 940

Свйонтек Уляна 

Павлівна

Зареєстровані проекти на громадський бюджет Червонограда станом на 01.06.19 


