
План Факт
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1 181
"Оновлення баскетбольного 

поля" вул. Солом’янська,33

04.04.2018 Лідер команди 

проекту Чумаченко А.Р.
1016,709 989,946

Капітальний ремонт 

(оновлення 

баскетбольного поля)

1016,709 989,946
 № UA-2018-05-

31-001023-а

Проект реалізовано: 

"Оновлення 

баскетбольного поля" 

вул. Солом’янська,33  

остаточний розрахунок 

відбувся 10.09.2018 

року.

2 333

Відкритий фестеваль 

екстремального спорту "Kyiv 

Extreme Fest" м.Київ 

просп.Перемоги,37

04.04.2018  Лідер 

команди проекту Козак 

Е.М. 

383,000 375,150 383,000 375,150
№ UA -2018-06-

08-001134-а 

Проект реалізовано: 

Фестеваль 

екстремального спорту 

"Kyiv Extreme Fest" 

м.Київ 

просп.Перемоги,37  

відбувся 08.09.2018 

року.
Встановлення сцени та 

звукотехнічного 

обладнання для 

проведення святкових 

урочистостей 

520,000 512,500

Організація концертної 

програми 
410,000 410,000

Організація 

інформаційної компанії
210,000 210,000

Організація підготовчої 

частини концертної 

програми

360,000 360,000

577,600

Обладнання для 

активного та 

спортивного залу

1132,423 389,700

Капітальний ремонт 

спортивного залу
867,576 187,900

1022,700

Обладнання для 

трудового навчання 

учнів

1022,700

Завезено обладнання на 80 %. 12.11.2018 укладано договір на 

закупівлю комп’ютерів  та триває період укладання договору на 

закупівлю меблів.

130,600
Поточний ремонт 

приміщень
130,600  Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.

766,500

Обладнання для 

практичних занять під 

час уроків та 

позашкільних гуртків

1803,180 766,500
Завезено обладнання на 50 %. Торги по закупівлі фотокамер двічі 

не відбулись (відсутні учасники), готується переговорна процедура.

121,3
Поточний ремонт 

приміщень
196,732 121,300  Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.

7 184

"Оновлення футбольного 

поля в сш №43 "Грааль" в 

Солом"янському районі" 

м.Київ, вул. 

Преображенська,17

04.07.2018 Лідер команди 

проекту Чумаченко О.Р.
1998,088 1424,6

Капітальний ремонт 

футбольного поля
1998,088 1424,6 Футбольне поле зроблено. Триває процес виготовлення трибун. 30.11.2018

5

Примітка хід виконання проекту на поточну дату

6 163

"Лабораторія "Відео, дизайну 

та реклами" сш №52" м.Київ, 

вул. М.Донця,16

31.05.2018  Лідер 

команди проекту 

Шевченко Т.М.

Виконані роботи
Обсяг фінансування, 

тис.грн.

874
"SolomaFest 2018 - free open 

air на Солом’янці"

16.06.2018 Лідер команди 

проекту Кравчишин І.
1 500,000

31.05.2018 Лідер команди 

проекту Шевченко В.М.
1999,999

3

87

"Обладнання та ремонт 

актового та спортивного 

залів сш № 52" м .Київ , 

вул.М.Донця,16 

2000,000

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

(відповідний звітний період)

       станом на  19.11.2018 року    

Тривають ремонтні роботи. 01.11.2018 складено акт на частину 

виконаних робіт на суму 187,869 тис. грн.

Обладнання частково завезено. Торги по закупівлі тренажерів двічі 

не відбулись (відсутні учасники). Проводиться повторна закупівля. 

11.11.2018 укладено договір на постачання мультимедійного та 

компютерного обладнання. 14.11.2018 відбувся аукціон на 

закупівлю  меблів, триває процес кваліфікації учасників. 

07.11.2018 відбувся аукціон по закупівлі аудіо- та відео- 

обладнання для актового залу, визначено переможця та триває 

період укладання договору. 

Проект реалізовано: 

"SolomaFest 2018 - free 

open air на Солом’янці" 

відбувся 25.09.2018 

року.

4

Реєстра

ційний 

номер 

проекту

№ 

з/п

Дати погодження 

плану реалізації 

та кошторису із 

Лідером команди 

проекту

Вартість,                                         

              тис. грн.

Отриманий 

результат (фото 

реалізації)

Посилання 

на тендерну 

закупівлю

1492,500
№ UA 2018-07-

03-000852-а

89
Лабораторія "Робототехніки", 

м. Київ, вул. М.Донця,16

31.05.2018  Лідер 

команди проекту 

Громовий О.В.

2000,000

Назва проекту, місце 

розташування
Найменування 

робіт, товарів, 

послуг

План Факт

1999,912

Очікувана 

дата 

реалізації 

проекту 

25.12.2018

25.12.2018

25.12.2018



План Факт

Примітка хід виконання проекту на поточну дату

Виконані роботи
Обсяг фінансування, 

тис.грн.
Реєстра

ційний 

номер 

проекту

№ 

з/п

Дати погодження 

плану реалізації 

та кошторису із 

Лідером команди 

проекту

Вартість,                                         

              тис. грн.

Отриманий 

результат (фото 

реалізації)

Посилання 

на тендерну 

закупівлю

Назва проекту, місце 

розташування
Найменування 

робіт, товарів, 

послуг

План Факт

Очікувана 

дата 

реалізації 

проекту 

8 185

"Нове футбольне поле для 

спеціалізованої школи № 

187" м.Київ, 

вул.Волгоградська,23

11.06.2018 Лідер команди 

проекту Чумаченко О.Р.
1993,510 1914,1

Капітальний ремонт 

футбольного поля
1993,510 1914,1

Проект реалізовано: 

"Нове футбольне поле 

для спеціалізованої 

школи № 187" м.Київ, 

вул.Волгоградська,23  

остаточний  розразунок 

відбувся 30.10.2018 року

9 186

"Зразкова пришкільна 

територія сш №52" м.Київ, 

вул.М.Донця,16

11.06.2018 Лідер команди 

проекту Шевченко В.М.
2000,000 1927,9

Ремонт благоустрою 

території
2000,000 1927,9  Завершено виконання робіт. 30.11.2018

10 194

"Стадіон сш №52 - путівка до 

здорового способу життя" 

м.Київ, вул.М.Донця,16

12.04.2018 Лідер команди 

проекту Шевченко В.М.
2000,000 1871,2

Капітальний ремонт 

футбольного поля
2000,000 1871,2 Основні роботи завершено, залишилось встановити ворота. 23.11.2018

11 331

"Утеплення навчальних 

приміщень гімназії 

"Міленіум" № 318" м.Київ, 

вул. Івана Пулюя, 3-Б

07.05.2018 Лідер команди 

проекту Брідня Д.В.
399,813 15,4 Ремонт приміщень 399,813 15,4

Утеплення 2 навчальних приміщень завершено. Залишилось 1 

приміщення. Ремонтні работи планується завершити до кінця 

тиждня. 09.11.2018 з автором узгоджено технічне завдання на 

проведення додаткових ремонтних робіт на суму економії коштів 

по проекту. Триває тендерна процедура. 

30.11.2018

12 332

"Благоустрій території 

гімназії "Міленіум" № 318" 

м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б

07.05.2018  Лідер 

команди проекту Брідня 

Д.В.

399,910 395,700

Розробка - проектно- 

кошторисної 

документації. 

Благосутрій території.

399,910 395,700  Завершено виконання робіт по благоустрою території. 20.11.2018

Обладнання для 

дитячого майданчика
350,800 331,5

Демонтаж обладнання 49,000

278,1
Обладнання та інвентар 

для харчоблоку
600,520 301,1

По частині обладнання (стелажі – 150,0 тис. грн) 2 рази торги не 

відбулись, триває повторна закупівля.

434,0
Капітальний ремонт 

харчоблоку
1399,479 411,0

Виконується капітальний ремонт харчоблоку, одночасно 

виконується ремонт вентиляції (не за рахунок коштів 

Громадського бюджету). 19.11.2018 готується підписання акту на 

частину виконаних робіт.

15 485

"Реконструкція міні - 

футбольного поля школи № 

159" м.Київ, вул. Генерала 

Тупікова,22

14.06.2018 Лідер команди 

проекту Кравчишин І.О.
1999,161

Капітальний ремонт 

футбольного поля
1999,161

17.10.2018 року укладено договір на виконання робіт. Завершено 

проведення експертизи документації. 19.11.2018 розпочато 

виконання робіт по реконструкції міні-футбольного поля. 

15.12.2018

1999,950

Обладнання для 

майстерні-лабораторії 

учнів школи. Меблі.

1626,850

Торги на закупівлю верстатів з програмним забезпеченням (ЧПУ) 

та лазерного різака 2 рази не відбулись, триває переговорна 

процедура. По 3D принтерам триває процедура повторної закупівлі 

(аукціон 28.11.2018). 05.11.2018 погоджено завдання на закупівлю 

іншого обладнання. Закупівлю блоків живлення, генераторів 

сигналів, паяльних станцій проведено, триває період укладання 

договорів. 

74,5

Розробка - проектно- 

кошторисної 

документації. Ремонт 

приміщень.

373,100 74,5
За результатами закупівлі укладено договір на виконання 

ремонтних робіт від 05.11.2018 . Тривають ремонтні роботи.

17 737

"Лабораторія екологічного 

моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" 

м.Київ, вул. Генерала 

Тупікова,22

21.05.2018; 22.06.2018 

Лідер команди проекту 

Бабан С.М.

400,000 117,40

Матеріали та 

обладнання для 

лабораторії

400,000 117,40

Частину обладнання закуплено (117,4 тис. грн.). На поставку 

частини меблів та обладнання укладено договори. По деяким 

позиціям меблів (аукціон 27.11.2018) та лабораторного обладнання 

триває процес закупівлі.  

25.12.2018

16 496

"FAB LAB у Відрадному: 

відкрита лабораторія 

творчості" м.Київ, 

вул.Генерала Тупікова,22

23.05.2018; 12.04.2018 

Лідер команди проекту 

Мошелюк І.Л.

13

471

"Капітальний ремонт 

харчоблоку ЗНЗ№ 173" 

м.Київ, пр-т Відрадний, 20

405

Обладнання для дитячих майданчиків завезено та встановлено. 

Завершено тендерну процедуру на виконання робіт по демонтажу 

обладнання та 24.10.2018 укладено договір. Планується 

завершення робіт до кінця тижня.

14

399,800 331,5

09.07.2018; 15.05.2018 

Лідер команди проекту  

Мельничук Н.В.

1999,999

"Облаштування дитячого 

майданчику ДНЗ №374" 

м.Київ, вул.Ушинського, 3-А

26.02.2018 Лідер команди 

проекту Нікітіна Г.С.

25.12.2018

25.12.2018

20.11.2018



План Факт

Примітка хід виконання проекту на поточну дату

Виконані роботи
Обсяг фінансування, 

тис.грн.
Реєстра

ційний 

номер 

проекту

№ 

з/п

Дати погодження 

плану реалізації 

та кошторису із 

Лідером команди 

проекту

Вартість,                                         

              тис. грн.

Отриманий 

результат (фото 

реалізації)

Посилання 

на тендерну 

закупівлю

Назва проекту, місце 

розташування
Найменування 

робіт, товарів, 

послуг

План Факт

Очікувана 

дата 

реалізації 

проекту 

18 826

"Сучасний комп"ютерний 

клас у сзш №221" м.Київ, вул. 

Кудряшова, 12/14

07.05.2018; 10.05.2018; 

15.05.2018 Лідер команди 

проекту Ліченко В.М.

303,875 285,700

Комп’ютерне 

обладнання для учнів 

школи.Меблі та інше 

обладнання

303,875 285,700

Проект реалізовано: 

"Сучасний 

комп"ютерний клас у 

сзш №221" м.Київ, вул. 

Кудряшова, 12/14. 

Остаточний  розразунок 

відбувся 07.11.2018 року

24 793,726 14 546,396 24 793,726 14 546,396

Начальник фінансового управління Олена АНІСТРАТЕНКО

Всього по розпоряднику коштів:


