
Список проєктів, які отримали позитивну оцінку та  
допущені до голосування 

№ 
п/п

Реєстрацій
ний номер Назва проєкту

Категрія 
малий: 

до 149,9 тис. 
грн. 
великий: 
до 500 тис. 
грн.

1 0001  Велогурток "На велоколесах 17" малий

2 0002  Актова зала Ірпінського ліцею №3 - комфортний 
осередок культурного та освітнього життя мікрорайону

малий

3 0003

Медіапростір Ірпінського ліцею №3 як фактор розвитку 
інтелектуальних і комунікативних здібностей учасників 
навчально-виховного процесу мешканців мікрорайону 
СМУ

великий

4 0005
Стає добрішим світ, коли співають діти (звукове 
устаткування для Ірпінського центру позашкільної 
освіти)

малий

5 0006 Мелодія щасливого дитинства в ДНЗ №1 "Лісова пісня" малий

6 0007 Корисні речі для щасливої малечі в ДНЗ №1 "Лісова 
пісня"

великий

7 0008 Спортивний майданчик "Грін Ярд" малий

8 0009 Дитячий ігровий комплекс "Теремок" малий

9 0010 Шкільний креативний простір малий

10 0011 Сучасна бібліотека-сучасний простір великий

12 0013 Відведемо стихійну воду від наших порогів! великий

13 0014 Майданчик дитячої мрії малий

14 0015 "Здорові діти-щасливі діти" малий

15 0016 Енергію дітей в корисне русло Спортивна сім’я - 
здорова нація

малий

16 0018 Стадіон нашого округу малий

17 0019 Гімнастичний куточок нашого округу великий

18 0020 Спортивно-ігровий майданчик "І великим і малим" великий

19 0021 Безпечне середовище для малят малий

20 0022 Комфорт малий

21 0023 Студія звукозапису великий

22 0024 Естетичне облаштування вул Гуцала, прокладання 
велодоріжок

великий



23 0025 Чисте озеро: "Кар’єр-запорука гарного дозавілля 
жителів Ірпеня!"

малий

24 0026 Арт-скверик "Мистецький ганок" великий

25 0027 Європейський петанк захоплює Ірпінь! малий

26 0028 Соціальна перукарня - краса для людей малий

27 0029 Пам’ятник художнику Володимиру Сидоруку великий

28 0030 Сквер під липами малий

29 0032
Ганнівський центр села Діброва Ірпінської міської 
територіальної громади зі сквером, дитячим 
майданчиком та футбольним полем

великий

30 0033 AirZoom -безпечне повітря Ірпеня малий

31 0034 Нові меблі для дитячого садка-зручно, функцірнально, 
естетично

великий

32 0035
Популяризація міста Ірпеня шляхом видавництва, 
презентації та безкоштовного розповсюдження книги 
А.І. Зборовського "Історія Ірпінського краю в особах"

малий

33 0036 Прибирання та облаштування благоустрою водойми 
Кар’єр СМУ

великий

34 0037 Облаштування сходів до водойми Кар’єр СМУ малий

35 0038 Кіноклуб під соснами малий

36 0039 Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени 
Центрального будинку культури

великий

37 0040 Екологічно-соціальний курс в навчальних закладах 
Ірпеня "Чистий Ірпінь"

малий

38 0041 Спортивний сквер до 30-річчя з Дня Незалежності 
України

великий

39 0042 Крос-світ майданчик на Північній малий

40 0043 Просто неба великий

41 0044 Облаштування захисної зони проїзду до озера на СМУ великий

42 0045 Сосновий бір малий

43 0046 Лавка дружби між українським та азейбарджанським 
народами 

великий

44 0048 Створення мережі вигульних майданчиків для тварин в 
м. Ірпінь 

великий

45 0049 Затишний двір великий

46 0050 Майданчик для вигулу собак в мікрорайоні СМУ великий


