
 

 

Форма реєстрації проєктів, зареєстрованих на участь у Конкурсі «Громадський бюджет м. Борислава»  

у 2019 році 
№ 

п/п 

Дата 

подання 

Представник 

територіальної 

громади/ 

організація, 

контактний 

телефон 

Назва проєкту Місце 

реалізації 

проєкту 

Бюджет 

проєкту, 

грн 

Напрямок 

конкурсу 

Тип проекту 

(малий/велик

ий/проект, 

який має 

додаткове 

співфінан-

сування) 

1. 05.09.2019 Саган  

Ігор 

Володимирович 

Придбання 

проектору та 

екрану для 

перегляду 

фільмів у 

Бориславському 

міському парку 

культури і 

відпочинку. 

м.Борислав 

вул. 

Шевченка, 

37 

39160,0 

(7261,0 – 

співфінан-

сування) 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 

2. 06.09.2019 Бараняк  

Наталія 

Володимирівна 

SMART-

БІБЛІОТЕКА – 

помічник 

«Розумного 

міста» 

м.Борислав 

вул. 

Коваліва, 

32 

49100,0 

(2100,0 – 

співфінан-

сування) 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 

3. 12.09.2019 Підлубна  

Марія 

Богданівна 

(Благодійний 

Фонд «Карітас-

Борислав») 

Літній денний 

екологічний 

табір для дітей з 

сімей в складних 

життєвих 

обставинах 

м.Борислав 

вул. 

Грушев-

ського,26 

 

45824,0 

(22124,0 - 

співфінан-

сування 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 



4. 20.09.2019 Качмарчик 

Надія Ігорівна 

Благоустрій 

подвір’я 

початкової 

школи ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 

(корпус № 2 у 

Бориславському 

міському парку 

культури та 

відпочинку) 

м.Борислав 

вул. 

Шевченка, 

буд.15 

60938,0  благоустрій великий 

5.  26.09.2019 Зелінський 

Марко 

Русланович 

 

(Сидоряк Ольга 

Петрівна – 

співавтор) 

Розумне місто, 

мобільний 

додаток – 

«Простір 

громадської 

творчості 

Борислава» 

 

м.Борислав 100000,0 урбаністика великий 

6. 26.09.2019 Каланик 

Людмила 

Ярославівна 

Встановлення 

велопарковки 

біля входу до 

ДЮСШ 

 

м.Борислав 

 вул. 

Шкільна, 

25 

8970,0 урбаністика малий 

7. 26.09.2019 Багрій Тарас 

Миколайович 

Встановлення 

елементів 

примусового 

зниження 

швидкості по 

вул. 

м.Борислав 

вул. 

Дрогобиць-

ка, 415, 

пішохідний 

перехід до 

60000,0 

(6000,0 

співфінан-

сування) 

 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 



Дрогобицькій 

415, в районі 

розташування 

навчального 

закладу ЗОШ 

№9 

 

ЗОШ №9 

 

8. 26.09.2019 Ільків Марта 

Василівна 

"Здорові діти - 

здорова нація! 

Відновлення  

спортивно-

ігрового  

майданчика  на 

вул. 

Трускавецькій у 

м. Бориславі» 

Земельна 

ділянка яка 

знаходить-

ся за 

адресою: 

Львівська 

область,  м. 

Борислав, 

вул. 

Трускавець

ка, в районі 

буд. №45, 

47, 49, 

51,53, 

55,63,65,67,

69 , ДНЗ 

№14. 

 

 

 

 

 

97000,0 благоустрій великий 



9 26.09.2019 Бараняк Наталя 

Володимирівна 

Капітальний 

ремонт 

зовнішніх сходів 

з 

облаштуванням 

пандусу та 

веранди міської 

бібліотеки для 

дітей 

Бориславської 

МЦБС 

м. 

Борислав 

вул. 

Шевченка, 

60 

90 000,0 благоустрій великий 

10. 27.09.2019 Ключак 

Михайло 

Петрович 

Майданчик мрії м. 

Борислав. 

Територія 

між 

будинками 

по вул. 

Коваліва 

44, 56, 58, 

40. 

47683,0 урбаністика  малий 

11. 27.09.2019 Качмарчик Ела 

Зіновіївна 

Влаштування 

вуличного 

освітлення по 

вул. Петлюри в 

м.Бориславі 

Львівської 

області 

 

м.Борислав, 

вул.Петлюри

, кадастровий 

номер 

кварталу:461

0300000:18:0

47,викопіюва

ння зі схеми  

генплану 

 

 

100000,0 благоустрій великий 



12. 27.09.2019 Валага Оксана 

Зенонівна 

Велопарковка 

при 

Бориславській 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 

 

вул. 

Шкільна, 

19, м. 

Борислав. 

Кадастро-

вий номер 

4610300000

:02:006:008

3 

 

48 000,0 урбаністика малий 

13. 

 

27.09.2019 Матуріна 

Людмила 

Григорівна 

Вуличне 

освітлення 

ділянки між 

Бориславською 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 та 

Бориславською 

ДЮСШ 

 

вул. 

Шкільна, 

19, м. 

Борислав. 

Кадастро-

вий номер 

4610300000

:02:006:008

3 

 

68 000,0 благоустрій великий 

14. 27.09.2019 Микулич Ірина 

Володимирівна 

Сквер 

духовності та 

релаксації. 

вул. 

Шкільна, 

19, м. 

Борислав. 

Кадастро-

вий номер 

4610300000

:02:006:008

3 

90 000,0 

(9000,0 

співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 



15. 27.09.2019 Комітет 

громадського 

самоврядування 

мікрорайону 

Тустановичі 

Закінчення робіт 

по ремонту даху 

Народного дому 

«Просвіта» 

мікрорайону 

Тустановичі 

 

м.Борислав 

вул. 

Тустано-

вицька, 5. 

64545,0 благоустрій великий 

16. 28.09.2019 Садова Юлія 

Мирославівна 

Громадський 

простір на 

стадіоні 

загальноосвіт-

ньої школи I-III 

ступенів №4 

імені Стефана 

Коваліва 

 

 

м.Борислав 

вул. 

Зелена,44 

14915,0 урбаністика малий 

17. 28.09.2019 Шишко Андрій 

Петрович 

Облаштування 

спортивно-

ігрового 

дитячого 

майданчика по 

вул.Чорновола 

навпроти 

буд.№10 (позаду 

меморіалу 

радянський 

воякам) 

 

м.Борислав 

вул.Чорно-

вола, 

навпроти 

буд.№10 

(позаду 

меморіалу 

радянський 

воякам) 

48900,0 урбаністика малий 



18. 30.09.2019 Богданов 

Олександр 

Євгенійович 

Облаштування 

спортивно-

тренажерної 

зони на 

прибудинковій 

території 

будинку №39 по 

вул.Коваліва в 

м.Борислав 

 

м.Борислав 

прибудин-

кова 

територія 

будинку 

№39 по 

вул.Ковалі-

ва 

40998,0 урбаністика малий 

19 30.09.2019 Струс Ярослав 

Всеволодович 

Реконструкція 

пішохідного 

мосту через 

річку Лошань, 

біля ЗОШ №5 в 

місті Бориславі. 

Існуючий 

металевий 

пішохідний 

міст 

(пішохід-

ний пере-

хід) через 

річку 

Лошань, 

біля ЗОШ 

№5 

95148,0 благоустрій великий 

20. 30.09.2019 Дуб  

Наталія Юріївна 

Розвиток 

живого, сталого, 

безпечного і 

здорового 

міського 

середовища 

щодо надання 

гарантованих 

м.Борислав 

вул.Куліша

41 А, КНП 

«ЦМЛ м. 

Борислава» 

88000,0 урбаністика великий 



державою і 

платних 

медичних 

послуг з 2020 

року 

21. 30.09.2019 Курик Ірина 

Миколаївна 

Придбання та 

встановлення 

дитячих ігрових 

атракціонів на 

пришкільній 

території ЗОШ 

№5 

Пришкіль-

на 

територія 

ЗОШ №5 

м.Борислав 

вул.Труска-

вецька, 124 

98000,00 

(10000 – 

співфінан-

сування) 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінан-

сування 

22. 30.09.2019 Хрибетко 

Наталія 

Романівна 

 

(Когут Микола 

Любомирович - 

співавтор 

 

Гірняк Лідія 

Федорівна – 

співавтор) 

Створення 

дитячо-

юнацького 

освітньо-

відпочинкового 

простору на 

території ЗОШ 

№7 

 

м. Борислав, 

вул. В. 

Великого 14. 

Бориславська 

загальноосвіт

ня  школа  І-

ІІІ ступенів 

№ 7. 

77 950,0 урбаністика великий 

 


