
№ Назва проекту
№ 

проекту

Вартість 

проекту 
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тис.грн.

Ініціатор проекту (фізична або 
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організація)

Мета проекту Напрямок

1

SMART-бібліотека 

«Пазл»  на базі 

Центрально-Міського 

ліцею

35 461,73

Оксана Шепєлєва 

(співавтор Наталія 

Мостєпан)

 SMART-бібліотека відповідатиме останнім тенденціям створення мобільних гнучких 

просторів, з сучасним інтерактивним обладнанням, яке дозволятиме використовувати 

Інтернет-мережу, проводити креативно дозвілля, організовувати творчі зустрічі, 

коворкінги та займатися самоосвітою. 

шкільні 

проекти

2

Дитячий світ без 

обмежень 

(інклюзивний 

спортивно-ігровий 

майданчик для учнів 

КЗШ №28 ) 

60 488,92 Любов Меркульєва
Проєкт передбачає облаштування інклюзивного спортивно- ігрового майданчика на 

території початкової школи.
шкільні 

проекти

3

Перший крок разом з 

Red Rock            

(КЗШ№12)

124 1371,65 Микита Матушко

Упродовж 2021 року перетворити існуючий куточок шкільної территорії в сучасний 

многофункціональний майданчик, який повинен стати магнітом для дітей та підлітків, 

що приверне увагу до спорту, та здорового образу життя.

шкільні 

проекти

4 Екстрим -алея 52 109,60 Тетяна Василенко
Встановлення спеціально виготовлених конструкцій для обладнання сучасного скейт-

парку, що буде розташований на одній із алей парку імені Ю.Гагаріна.
муніципальні 

малі проекти

5

Соціальна майстерня 

ХХІ століття - з 

повагою та турботою 

про людей золотого 

віку 

12 235,76

«Центрально-Міська 

районна організація 

ветеранів м. Кривого 

Рогу» (Олена 

Полякова)

Придбання обладнання для перукарні, швацької, взуттєвої, ремонтної майстерень у 

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги в КУ 

"Територіальний центр соціального обслуговування у Центрально-Міському районі" 

КМР 

соціальні 

проекти

6
Шкільне подвір'я моєї мрії                           

(КЗШ №60)
57 1333,25 Антон Малов

Благоустрій шкільного подвір'я, розширення подвір'я, заміна аварійного асфальтного 

покриття новою тротуарною плиткою шляхом перепланування та організації зон 

відпочинку, озеленення пришкільної території.

шкільні проекти

7

"Planet work and game"           

на базі КПНЗ ЦПО "Зміна" 

КМР
37 490,00 Ірина Хіменко

Реконструкція приміщення центру в залу-трансформер, що надасть можливість 

використовувати новітні ідеї та технології сучасного при проведення занять з 

хореографії, вокалу, акторської і модельної майстерності, вихованців гуртків науково-

технічного напрямку. 

дошкільні та 

позашкільні 

проекти

8

PLAY NON-STOP. 

Облаштування розвивального 

ігрового простору на 

відкритому повітрі у ЗДО №6 

69 480,20

Анна Булатова 

(співавтор Яковлєва 

Олена Миколаївна)

Облаштування розвивального ігрового простору на відкритому повітрі. Перевагою 

проєкту є те, що ігрові конструкції будуть адаптованими, як для фізично здорових 

дітей так і для діток з обмеженими фізичними можливостями. 

дошкільні та 

позашкільні 

проекти

Перелік проектів місцевого розвитку 
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9

Сучасний урбаністичний парк                            

(нові архітектурні форми в 

парку ім. Ф. Мершавцева) 
84 353,14

«Благодійний фонд 

"Громадська ініціатива 

мешканців Кривбасу"» 

(Станіслав 

Соколовський) 

Метою проєкту є створення сучасних, урбаністичних зон відпочинку у парку ім. Ф. 

Мершавцева, так як парк орієнтований на тихий, сімейний відпочинок.
муніципальні малі 

проекти

10

Оновлення екстер'єру на 

площі Визволення навколо 

пам'ятника "Танк Т-34" 
40 1400,00

«ГО "Набат 

Кривбас"»  

(Володимир Бабенко)

Проєкт передбачає собою роботу в два глобальних етапи: I – оновлення освітлення; II – 

оновлення плитки, лавок, урн та озеленення.
муніципальні 

великі проекти


