
Список проєктів, які отримали негативну оцінку та недопущені до 

голосування 

№ 

п/п 

Номер 

проєкту 

при 

реєстрації 

 

 

Назва проєкту 

 

 

Причина відмови 
 

1 0021  Благоустрій двору житлового комплексу "Прованс 2" 

Проєкт запланована на 

приватній власності, тому його 

реалізація не входить в межі 

компетенції Ірпінської міської 

ради 

2 0024  Дитяча мрія 

Проєкт запланована на 

земельній ділянці, яка здається 

в довгострокову оренду, тому 

його реалізація не входить в 

межі компетенції Ірпінської 

міської ради  

3 0025 
Асфальтовані дороги в Ірпені - це як правило, а не як 

виняток 

Невідповідність вимогам 

Міської цільової програми 

«Громадський бюджет міста 

Ірпінь на 2020-2023 роки» 

(відповідно до п. 6 V розділу 

Програми не приймаються 

проєкти, які відносяться до 

об’єктів інфраструктури 

пов’язаних з облаштуванням, 

реконструкцією доріг та 

тротуарів загальноміського 

призначення) 

4 0037 
Облагородження невеличкого скверу поблизу чудових 

будинків 

Проєкт запланована на 

земельній ділянці, яка здається 

в довгострокову оренду, тому 

його реалізація не входить в 

межі компетенції Ірпінської 

міської ради 

5 0044 Нове життя мікрорайону Стоянка 

Невідповідність вимогам 

Міської цільової програми 

«Громадський бюджет міста 

Ірпінь на 2020-2023 роки» 

(відповідно до п. 6 V розділу 

Програми не приймаються 

проєкти, які відносяться до 

об’єктів інфраструктури 

пов’язаних з облаштуванням, 

реконструкцією доріг та 

тротуарів загальноміського 

призначення) 

6 0048 Безпечна дорога мікрорайону Стоянка 

Невідповідність вимогам 

Міської цільової програми 

«Громадський бюджет міста 

Ірпінь на 2020-2023 роки» 

(відповідно до п. 6 V розділу 

Програми не приймаються 

проєкти, які відносяться до 

об’єктів інфраструктури 

пов’язаних з облаштуванням, 

реконструкцією доріг та 



тротуарів загальноміського 

призначення) 

7 0053 Безпечний двір 

Порушення принципу 

загальної доступності 

громадського бюджету 

8 0054 Парк для відпочинку "Затишок" 

Проєкт запланована на 

земельній ділянці державної 

власності, тому його реалізація 

не входить в межі компетенції 

Ірпінської міської ради 

9 0055 Танцювальна підлога у Центральному будинку культури 

Невідповідність вимогам 

Міської цільової програми 

«Громадський бюджет міста 

Ірпінь на 2020-2023 роки» 

(відповідно до п. 6 V розділу 

Програми не приймаються 

проєкти, які дублюють 

завдання передбачені іншими 

міськими цільовими 

програмами (на 2021 рік 

заплановоаний капітальний 

ремонт Центрального будинку 

культури)  

10 0059 
Дитячий майданчик для щасливих дітей по вулиці 

Лермонтова 

Проєкт запланована на 

приватній власності, тому його 

реалізація не входить в межі 

компетенції Ірпінської міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


