
проспекгi Маяковського 4111>>

Вiдповiдно до Положення про Громадський бюджет MicTa Кие
затвердженого рiшенням КиiЪськоi MicbKoi Ради вiд 22.12.20|6 Ns 787/l79l
редакцii рiшення КиiЪськоi MicbKoi Ради вiд 06.12.2o2o J\b 4/8174, l|.O2.2021
бl47) Управлiн]ням житлово-комун€lльного господарства Щес,нянськоi районноi
MicTi Киевi деt)жавнОi адмiнiСтрацii розглянуто проскт Громадсь*о.о бюджеr
MicTa Киева на 2022 piK NЬ ЛЬ зз0 <<Проект р.*о".rруп:цii та модернi
спортивного мсtйданчика на проспtектi Маяковсъкого 4l / l>>.

За iнформацiею кП <Kep5zlo.Ia компанiя з обслуговування житлоI}о
фО"ДУ !еСНЯНСького раЙону Nt. Киева> 19.04.2021 

- 
пg,оведено комiсiйl

обстеження за y^lacTi предст,авникiв районних теплових мереж к
1ýи'iвтеПлоенергО)), електричних плереж ПрАТ (ДТЕК Киiвсl,кi Електромережi
ПрАТ АК <КиlЬводоконагr>>, КМ<D пАТ <Укртелеком), Фзгмк АТ <КиiЪ
щодо проходження на зазначенiй дiлянцi iнженерних мереж. За результатiам
встановлено, щQ вiдповiдно схеми ПрАТ кЩТЕК КиiЪськi ЕлектромережЬ в зоr

вн()го нчика

реконстр,

!митро АРТЕМЧ

спортивного майданчи,ка проходять мережi, тому роботлt з
спортивного ма.йданчиIiа виконатLI неможливо.

В.о. начальникаL Управл,iння житлово- /\ ,/"
комунЕtльного господарства !еснянськоi ,/А /
районноi в MicTj| Киевi д,ержавноТ адмiнiстр uцrt tl lt'
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Затверджую
Голова робочсп групи,Ц,еснянського

району MicTa Кисва з питаIIь

iро*uд.uкогo бюджету перший .,u:

.bnorl,r [еснянськоi paiicrHHoi в MicTi

лепжавн оi',сfitfrЦ i страu iir] l 
%ринаАЛСКСееНКО
\€б травня 202| р.

Протоко л Ng ýJ--O,//
засiдання робочоi групи ,щеснянського району мiс,га Кисва

з питан]ь громадського бю,цжс:ту

вiд 06.05 .202| року,

головувала на засiдаrrнi: Голова робочот групи .щесняtнського району ,

Киева з питань-aр"rrд"**го бrоджету - першrий заступнZtк голови .I[,еснян

районноi лt MicTi ]Киевi державI{оТ адмiнiстрацiТ - Iрина длскссr:нко,

Прис,утнi: - члени робочоТ ц)упи:
1. Керiлlник апарату j[еснянськот районiноi в Mic:Ti Кисвi держ

адмiнiстрацiТ - ()льга Маlшкiвська.
2. Нача-ltьник Фiнансового управлiння ,ЩеснянськоТ районноI в MicTi

державноi адмiнiстрацii - Валентина Ваврiчина,

3. Начальник вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики, зв'яз

громадськ:iстю та засобами масовоi iнформацiт Деснянськоi районноi в MicTi

державноТ адмiнiстрацiТ - Iрина Тадля.
4. Заступник начальника вiддiлу фiнансiв бюджетни,х програм соцi

культурноi сфери та державного управлiння Фiнансового управлiння Щеснян

районноi lв MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii - Людмила Вас:илиненко,

На rrорядку денному питання:
1. Розгляд протоколу розбiжностей до про€кту J\b зз0 ((

реконстр),кцii та модернiзацii сп|эртивного майдiанчика на проспектi Маяковс

4|lt>.
2. Розгляд звiтiв узгоджених проектiв J\b 979 <РозI}иток iнфрастру

Щентраль,ноi спортивноi аренИ .ЩеснянсЬкогО району>, .IФ 1000 <Спортl

iHBeHTap длJI клуБУ "Марафон" та СК "дтлетизм" у ,Щеснянському

Ns 1431 кМолодiжний простiр "New life").
Псl перш()му питаIIню сл},х€tпи:

l-олову робочоi групи .Щеснянського району MicTa Кисвсt з питань громадс

бюджетyПepшoгoЗaсTyПникaГoЛoBи,ЩеснянськoipайoннoiBшliстi

прOскту J\Ъ 3З0 <П

на прlоспектi Маяковс

державноi адмiнiстрацii Iрину А.псксеенко.
в процесi проведення ек()пертизи громадського

реконструкцii та модернiзацiт спортивного майданчика

4lllt>> було встановJIено, що вiдповiдно д0 схеми Пр,ДТ (ДТ€К Киl
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Електрrэмережi> в зонi спор,гивrлого майданчика проходять мсlрежi, томуреконс]р),кцii спортивного майданчика виконувати неможливо.Вlлрiшl.или:
Пllоек,т j\b 330 кПроект рекс|нструкцii та модернiзацii спортивнOг0 маЙданчна прOс.Пе,ктi х4аЯкOвськOГо 41/lЛ не прийм8ТИ lcr гOлосування.
Го"тlос:)rвали:

кЗа> - 5;
,кП]эо.гlt> - 0;
<Утримагrись>> - 0.
{оручити:
Модератору в електроннiй

проскту М 330 на - <Негаiивний
до зазначеного про€кту.

системi Громадський бюджет змiнити
висновок) та розмiстити Протокол розбi

Т,, ору.ому IIитаI{ню слух€lJtи:

|""J""j* *""'":::: Tl:;l f{еснянського району MicTa Киева з пГРОМаДСЬКОГО бЮДЖе.ТУ * Першого заступнr*u .oio;;'i..;;;;;-fiЖ"J"' ХТ,Киевi державноi адмiнiстрацlт Iрину йu*..u"*о.
Управлiнням у справах молодi та спорту !еснянськоТ рдА проведе

:ffi'#'JЖIr;:::J::_.::"*:1П-13,".фi.lОп".,пуп,ур,щентральrСПОРТИВНОi аРеНИ {еснянського району>, J\b liЙ ;ёЪ}"##;i'l'ffiЦЪ
5#YjJ,;Yy1l:::,^'1,.,!5 ,.. 

","i'n"?''" 
"'v 

Щеснянському районi>, J\b 14

;*TЁH;H J,#y._il: 
* l i f,, }, 

- 

З;, ;;;r,;*ffiffi;;::;J, # ж;; ý, #
I}ирliшtили:

lIo|rТ:. У:a:рurору Громадського бюджету
Гр о м ад с i.* о.о б,о;;;; ; Ь, ; ". Ё Ж. ##;l1,'l 

" 
J# :Н iH. 

".,ХНВисноВок)) Та по?il/riеттл.гr" рi-_л_i -..j л_:_-_висновок)) та розмiстити вiдповiднi звilдн] звlти.
Голосува.гlи:
кЗо - 5;
<Проти> - 0;
<Утримались>> - 0.

Секретар районноiробочоi групи Людмила ВАСИЛИНЕНКО


