
 

 

Проєкти, зареєстровані на участь у Конкурсі «Громадський бюджет м. Борислава»  

у 2020 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. 17.09.2020 Ридзанич Ольга 

Львівна 

Благоустрій 

шкільного 

подвір’я 

Бориславської 

ЗОШ I-III 

ступенів №3 

м.Борислав 

вул. 

Шкільна, 19 
(Кадастровий 

номер 

4610300000:02

:006:0083) 

49000 благоустрій малий 

2. 23.09.2020 Турецька Надія 

Іванівна 

Придбання та 

встановлення 

дитячих ігрових 

атракціонів на 

території 

мікрорайону 

Мразниця 

м.Борислав 

вул. 

С.Бандери, 

94(територія 

біля 

народного 

дому 

«Просвіта» 

№3. 

99976 урбаністика великий 

3. 24.09.2020 Ланяк Леся 

Іванівна 

Облаштування 

спортивно – 

ігрового 

майданчика на 

території 

м.Борислав 

вул. Січових 

Стрільців, 

28 

99263 урбаністика великий 



Бориславської 

ЗОШ I-III 

ступенів №8 для 

дітей молодшого 

віку з метою 

забезпечення 

здорового, 

комфортного та 

активного 

дозвілля. 

4. 25.09.2020 Савка Любов 

Іванівна 

Благоустрій 

подвір’я 

Бориславської 

державної 

гімназії 

м.Борислав 

вул. 

Грушевсько-

го,29 

49000 благоустрій малий 

5.  26.09.2020 Онисько Надія 

Василівна 

Садова Юлія 

Мирославівна 

Організація 

процесу 

утилізації 

відпрацьованих 

батарейок у  

м. Борислав 

 м.Борислав, 

вул.Івасюка, 

9  (територія  

КП «Еко-

місто») 

 

78280 урбаністика великий 

6. 28.09.2020 Тупичак Віра 

Любомирівна 

Літературна 

стежина 

с.Попелі, 

Дрогобиць-

кий район, 

Львівська 

обл., вул. 

Сонячна, 35.  

 

 

46500 урбаністика малий 



7. 28.09.2020 Ницько Оксана 

Костянтинівна 

Благоустрій 

шкільного 

подвір’я дитячої 

школи мистецтв 

 

 

м.Борислав, 

вул.Тараса 

Шевченка, 

83 
(Кадастровий 

номер 

4610300000:01

:003:0100) 

99977 благоустрій великий 

8. 29.09.2020 Білинська Іванна 

Богданівна 

Безбар’єрний 

доступ людей та 

дітей з 

інвалідністю до 

соціальних 

послуг Карітасу. 

м.Борислав, 

вул.Грушев-

ського,26. 

Місцевий 

Благодійний 

Фонд 

«Карітас-

Борислав» 

 

99112 

(9112,0 

грн. – 
співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

9. 29.09.2020 Криницька 

Христина 

Ярославівна 

Облаштування 

зовнішнього 

освітлення 

вулиці 

Гуцульська в 

місті Бориславі, 

Львівської 

області 

м.Борислав, 

вул. 

Гуцульська 

78725 ,00 

(2000грн. 

– 
співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

10. 29.09.2020 Багрій Тарас 

Миколайович 

Ремонт огорожі 

загальноосвіт-

ньої школи №9 

м.Борислав,  

вул. 

Дрогобиць-

ка 415 

98 000 

(10000- 
співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 



11. 29.09.2020 Бараняк Наталія 

Володимирівна 

Облаштування 

«Компаньйон-

простору» 

бібліотеки-філії 

№ 5, для дітей 

Бориславської 

МЦБС 

м.Борислав, 

вул. 

Коваліва, 32 

100000 урбаністика великий 

12. 30.09.2020 Кахнич Дарія 

Романівна 

Облаштування 

сходів, поручнів 

та пандусу на 

центральній 

площі імені 

І.Франка 

Площа 

І.Франка у 

м.Бориславі 

99981 

(1500 - 
співфінан-

сування) 

 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

13. 

 

30.09.2020 Сенькевич 

Мар’ян Іванович 

Облаштування 

спортивно-

тренажерного 

майданчика на 

пришкільній 

території 

Урізького 

навчально-

виховного 

комплексу I-III 

ступенів 

с.Уріж 

Дрогобиць-

кого району 

Львівської 

області, 

вул. Лесі 

Українки, 

1А. 

99800 

(5000 - 
співфінан-

сування) 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

14. 30.09.2020 Качмарчик Елла 

Зеновіївна 

Влаштування 

вуличного 

освітлення по 

вул. Петлюри в 

м.Бориславі 

м.Борислав, 

вул.Петлю-

ри,(кадастров

ий номер 

кварталу: 

4610300000:18

100000 

(5000 - 
співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 



Львівської 

області 

:047, 

викопіювання 

зі схеми  

генплану) 

15. 30.09.2020 Оринич Лілія 

Володимирівна 

Капітальний 

ремонт 

прибудинкової 

території 

Бориславської 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

(улаштування 

вимощення 

пішохідної 

доріжки з 

бруківки) 

м.Борислав, 

вул. 

Шкільна, 11 

99997 

(5000 - 
співфінан-

сування)  

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

16. 30.09.2020 Смоляк Сергій 

Йосипович 

Відновлення 

бігових доріжок 

на стадіоні 

Бориславської 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

імені С.Коваліва 

м.Борислав, 

вул. Зелена, 

44 

100 000 

(10000 

розмір 

співфінан-

сування) 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

17. 30.09.2020 

 

Каблаш Данута 

Збігнєвна 

Влаштування 

пішохідної зони 

біля ЗОШ №8 по 

вул.Петлюри у 

м.Бориславі 

Львівської 

області 

м.Борислав, 

вул. 

Петлюри. 

99794 

(1000- 
розмір 

співфінан-

сування) 

благоустрій проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 



18. 30.09.2020 Кедьо Тетяна 

Іванівна 

 

Запровадження 

системи 

сортування 

побутових 

відходів у 

закладах 

загальної та 

середньої освіти 

Борислава 

м. Борислав, 

вул. 

Шевченка, 

42 

85000 урбаністика великий 

19. 30.09.2020 Силантьєв 

Сергій 

Володимирович 

Туристична 

локація «Новий 

Світ на 

висипах» 

м.Борислав, 

вул. 

Міцкевича. 

90000 урбаністика великий 

20. 

 

30.09.2020 Хомош Уляна 

Степанівна 

Спортивний 

майданчик з 

тренажерами для 

тренувань на 

прибудинковій 

території будинку 

Коваліва 26 у місті 

Борислав   

Тильний 

двір 

прибудинко-

вої території 

м. Борислав, 

вул. 

Коваліва,26. 

95264 урбаністика великий 

21. 

 

30.09.2020 Хрибетко 

Наталія 

Романівна. 

Когут Микола 

Любомирович. 

Гірняк Лідія 

Федорівна. 

Розвиток 

предметно-

просторового 

середовища на 

пришкільній 

території 

ЗОШ №7 

м.Борислав, 

вул. 

В.Великого 

14. 

 

99996 

(1000- 
розмір 

співфінан-

сування)  

 

урбаністика проєкт, який 

має 

додаткове 

співфінансу-

вання 

 


