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1

 №1290

 «Гетьманські дні в сквері на Польовій 56-

74»

м.Київ,  сквер на Польовій 56-74

 Василь Харченко 

Проведення заходу 

(розважальна програма 

національно-патріотичного 

напрямку у козацькому стилі 

для дітей 6-12 років з 

аніматорами, майстер-

класами,конкурсами,пригощан

ням та врученням грамот та 

призів)

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом̓̓янської РДА 

27.01.2020 - ТВ         

 11.01.2020 - КП
03.03.2020 77,796 UA-2020-02-12-003342-b

2 № 732

Арт-фестиваль «Повидло"

м.Київ,  Проспект Комарова,1 територія 

НАУ, Валентин Майданюк

Проведення заходу ( 

мистецький арт- фестиваль, 

який охоплює види мистецтва: 

музики, літератури, гумору, 

фотографії, тощо.)

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом̓̓янської РДА 

11.01.2020 - КП 412,800

3  №2095

 «SolomaFest 2020»,

 м.Київ, Стадіон НАУ,

Ігор Кравчишин  

Підготовка та  проведення 

заходу (музичний культурно-

масовий open air фестиваль, 

який охоплює різні напрямки: 

від хіп-хопу до електроніки, з 

проведенням майстер-класів, 

розваг для дітей та молоді.)

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом̓̓янської РДА 

11.01.2020 - КП 2050,000

4 № 771 

Музична платформа «ІntoSpace",

м.Київ, вул.Борщагівська,144А,

 Євген Книш

Поставка обладнання ( 

придбання  музичної апаратури 

для ооблаштування музичного 

простору.) 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом̓̓янської РДА 

04.02.2020 - КП 400,000

5 №1322

«КПІ V-Sound» безкоштовний музичний 

простір,

 м.Київ, просп.Перемоги,37, корп..1 

Олексій Дойна

Поставка обладнання 

(придбання  музичної 

апаратури для ооблаштування 

музичного простору.) 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом̓̓янської РДА 

04.02.2020 - КП 192,336

6  №404

 "Проведення відкритого кубку зі 

скелелазіння серед студентів Солом'янського 

району "КРІ Climbing Cup" м.Київ 

вул.Верхньоключова,1/26

 Ковч Тихон Дмитрович   

тел.068 060-45-34

Організація роботи з автором 

проекту щодо підготовки та  

проведення фестиваля 

скелелазіння.
Відділ молоді та спорту 

Солом'янської РДА  

10.01.2020 - КП           

30.01.2020 - ТВ
13.02.2020 99,500   UA-2020-01-31-000241-a 

7 № 1433

"Новітній сучасний відкритий простір для 

дітей, молоді, сімей "SOLOMSPASE"

м.Київ вул. М.Кривоноса,21 Дещенко М.І.

Придбання обладнання для 

облаштування вільного 

простору. 

.Відкриття. Проведення 

майстер-класів, тренінгів, 

заходів відпочинкового 

характеру, семінарів, груп 

взаємопідтримки. 

Центр соц. служб для сім’ї, 

дітей та молоді СРДА
31.01.2020 - КП

24.06.2020 - ТВ
153,549 UA-2020-07-02-002401-a

8 № 406

"Комплекс скелелазних зачіпок для 

олімпійської траси на швидкість 

"SpeedHolds" 

м.Київ, вул. Верхньоключова, 1/26

Євгеній Козак

Проведення процедури 

закупівель.

Придбання комплексних 

скелелазних зачіпок.  

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

58,750

Оперативний щоквартальний звіт 

про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році 

(станом на 01.07.2020)

Стан реалізації проєкту

Профінансовано, тис.грн

Сума проєкту  (тис. 

грн)

Найменування робіт, 

товарів, послуг

№ 

з/п

Проєкт (№, назва, адреса реалізації, 

Команда, лідер Команди)

Замовник проєкту Наявність договору на 

виконання робіт 

(закупівлі товарів, 

послуг)     (дата)

Погодження з Командою 

технічних вимог (ТВ) 

(дата)                     та 

календарного плану (КП) 

(дата)

Альтернативний звіт 

Команди (так/ні)

Фотозвіт результату 

реалізації

Головний розпорядник бюджетних коштів - Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Посилання на тендерну 

закупівлю (відповідно до 

найменування робіт, товарів, 

послуг)



9 № 453

"Молодіжний науковий простір на 

Солом’янці"

мКиїв пров.Індустріальний, 2

Кирилл Немченко

Створення відкритого простору 

для проведення культурно-

освітніх заходів, Придбання 

техніки та меблів для 

проведення заходів.  

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

220,000

10 № 459 

"Відкритий простір "uSpace"

м.Київ, вул. Політехнічна, 37

Олег Альохін

Придбання техніки та меблів 

для проведення заходів для 

проведення змагань, локальних 

заходів, хакатонів та відкритих 

лекцій. 

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

128,000

11 № 772 

Культурно-освітній простір "IntoSpace"

м.Київ, вул. Борщагівська, 144А

Євген Книш

Придбання техніки та меблів 

(створення відкритого простору 

для проведення культурно-

освітніх заходів).

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

400,000

12 №1230

Відкритий молодіжний простір #RTFhub

Катерина Саєнко

Придбання техніки та меблів 

для створення відкритого 

молодіжного простору для 

роботи, відпочинку, зустрічей, 

лекцій, майстер-класів та 

цікавих подій в 

Солом’янському районі.

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

345,000

13 № 2147 

Молодіжний публічний простір "Патіо"

м.Київ, вул.Політехнічна

Анна Мандренко

Проведення процедури 

закупівель. Встановлення лав 

та урн для комфортного 

перебування.

Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

224,400

14 № 2149

Молодіжний лекторій "Патіо"

м.Київ, вул.Політехнічна

Олена Атаманчук

 Закупівля техніки та меблів 

для лекторію 
Об’єднання  підліткових 

клубів за місцем 

проживання "ЛИБІДЬ" 

СРДА 

657,100

15

№ 28

 Дитячий майданчик "Щасливе 

дитинство"ЗДО № 398"

м. Київ, просп. Відрадний, 14/45 А

Німак Л. Г.

Поставка та монтаж 

обладнання (влаштування 

гумового покриття та 

встановлення декількох ігрових 

елементів на майданчику 

середньої групи). 

Управління освіти СРДА
27.01.2020 - ТВ

09.01.2020 - КП 23.03.2020 499,366 UA-2020-02-20-000543-a 463,000

16
№ 2078 

"ЗДО № 295 до нових технологій розвитку 

дитини"

м. Київ, вул. Донця, 17/46

Шевченко В. М.

Поставка обладнання 

(мультімедійним комплексом та 

іншім сучасним обладнанням 

для кращого сприняття 

інформації вихованцями). 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 - КП

04.02.2020 -ТВ
15.04.2020 244,800

 UA-2020-03-25-000518-a

 UA-2020-02-06-000493-a

 UA-2020-03-25-000298-a

99,996

17
№ 40

 "Сучасний кабінет фізики спеціалізованої 

школи №173"

м. Київ, просп. Відрадний, 20

Бушковський Д. Д.

Поставка обладнання, 

навчальних матеріалів (сучасне 

оснащення кабінету фізики 

наочними засобами та 

мульмедійним комплексом). 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 -  КП

09.01.2020 - ТВ
505,809

18

№ 42 

"Сучасний кабінет біології спеціалізованої 

школи № 173"

м. Київ, просп. Відрадний, 20

Бушковський Д. Д.

Поставка обладнання, 

навчальних матеріалів.Сучасне 

оснащення кабінету біології 

наочними засобами та 

мульмедійним комплексом. 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 -КП

09.01.2020 - ТВ
393,720



19 № 294

 "Комп’ютерна техніка для спеціалізованої 

школи №149"

м. Київ, вул. І. Світличного, 1

Крошетецький Р. М.

Поставка обладнання 

(комп’ютерна техніка та 

периферійне обладнання).

Управління освіти СРДА 27.01.2020 - КП

03.03.2020 -  ТВ
28.04.2020 399,525 UA-2020-03-23-003759-b

20 № 809

 "Міні-друкарня гімназії біотехнологій 

№177"

м. Київ, вул. Курська, 12

Рачук Т. І.

Поставка обладнання 

(комп’ютерна  техніка для 

друку  поліграфічної продукції).

Управління освіти СРДА 09.01.2020 - КП

17.02.2020 -ТВ
21.04.2020 282,078 UA-2020-03-10-000203-b

21 № 166

 Облаштування класу технологічного 

профілю у ліцеї №144

м. Київ, просп. Лобановського, 6

Орєхов Д. М.

Поставка обладнання, 

навчальних матеріалів (3D 

пристрої для сучасного 

моделювання). 

Управління освіти СРДА 16.01.2020 - КП

07.02.2020 -ТВ
17.04.2020 196,950

UA-2020-02-19-000886-a

UA-2020-02-13-001733-b
178,100

22 № 168

 "Сучасний інтерактивний скеледром 

"12Climb" для  ліцею №144"

м. Київ, просп. Лобановського, 6

Орєхов Д. М.

Поставка та монтаж 

обладнання (встановлення 

інтерактивних скеледромів).

Управління освіти СРДА 29.01.2020 - ТВ

16.01.2020 - КП
25.05.2020 299,500 UA-2020-03-17-002478-a

23 № 317

 "Сучасне мультимедійне обладнання для 

актової зали СШ №71"

м. Київ, пров. Польовий, 10

Липова О. С.

Поставка обладнання.Закупівля 

та монтаж освітлювального та 

мультимедійного обладнання 

для актової залі. 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 - КП

10.03.2020 - ТВ
399,800 UA-2020-04-01-000188-a

24 № 319

 "Сучасний ремонт актової зали № 71"

м. Київ, пров. Польовий, 10

Шитова М. С.

Проведення ремонтних робіт в 

актовій залі, заміна завіси на 

сцені. 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 - КП

17.03.2020 -ТВ
399,500 UA-2020-03-18-001963-a

25

№ 803

 "Моя школа №52- моя зона комфорту

м. Київ, вул. Донця, 17/46

Шевченко В. М.

Поставка обладнання 

(встановлення паркану навколо 

стадіону, відновлення 

зруйнованого асфальтного 

покриття та обладнати простір 

всередині школи). 

Управління освіти СРДА 09.01.2020 - КП

15.03.2020 - ТВ
1303,088

26

№ 1901

 "Медіа простір "SoloMedia" СШ № 159"

м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22

Лохтін Є. О.

Поставка обладнання для медіа 

студії (фото, відео, аудіо, 

програмне обладнання).

Управління освіти СРДА
09.01.2020 - КП 300,939

27 № 2051 

"Інтерактивні уроки"

м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22

Бабан С. М.

Поставка обладнання для 

кабінетів мультимедійними 

проекторами та екранами .

Управління освіти СРДА
09.01.2020 - КП 300,625

28

№ 1257 

"Сучасний актовий зал гімназії Міленіум 

№318"

м. Київ, вул. І. Пулюя, 3-Б

Брідня Д. В.

Поставка обладнання  для 

актової зали (відремонтувати 

сцену, підлогу, провести 

електромонтажні роботи та 

облаштувати залу сучасними 

техніко акустичними засобами).

Управління освіти СРДА
31.01.2020 - КП 687,408

29 № 1144

 "Сучасне обладнання для кабінету праці, 

спеціалізована школа №64"

м. Київ, вул. Ушинського, 32

Бурлак Т. М.

Поставка обладнання 

(матеріалів для трудового 

навчання).

Управління освіти СРДА
09.01.2020 - КП

30.01.2020 - ТВ  05.03.2020   24.03.2020 227,328
UA-2020-02-24-002026-a

UA-2020-02-03-002091-b
12,320



30
№ 779

 "Встановлення спортивного майданчику  

Workout в СЗШ №43"

м. Київ, вул. Преображенська, 17

Лисовой І. С.

Поставка та монтаж 

обладнання. Встановлення 

комплексних  спортивних 

елементів для майданчику.

Управління освіти СРДА 20.02.2020 -КП

24.02.2020 - ТВ
343,862

UA-2020-03-18-000551-a

31 № 967 

"Сучасний скеледром для Політехнічного 

ліцею КПІ"

м. Київ, вул. Виборзька, 57

Козак Є. М.

Поставка та монтаж 

обладнання. Встановлення 

сучасного скеледрому.

Управління освіти СРДА 24.01.2020 - ТВ

24.01.2020 - КП
17.02.2020 149,250

UA-2020-01-27-001027-a
149,250

32

№618

"Школа акустичної безпеки" 

м.Київ вул.А.Янгеля,9/16

Заєць В.

Поставка обладнання, 

навчальних матеріалів 

(шумомір для акустичних 

вимірювань).

Управління освіти СРДА
259,200

33 № 1077

"Лабораторія з мікроелектроніки та 

радіотехніки на Солом’янці" 

м.Київ пров.Індустріальний,2

Пономаренко І.

 Закупівля обладнання для 

створення лабораторії 

електроніки та радіотехніки. 

Управління освіти СРДА
165,000

34
№ 2388

 "Сучасний гімнастичний комплекс", м.Київ 

вул. Смоленська, 5/1,

 Оксана Заремба  

Облаштування спортивного 

майданчика (гімнастичиний 

комплекс із кільцями, 

перекладиною, драбиною тощо)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

24.02.2020-КП

20.04.2020 - ТВ
52,800

35
№ 767

 "Новий дитячий майданчик по вул. 

Генерала Геннадія Воробйова, 10", м.Київ, 

вул. Генерала Генадія Воробйова, 10,

 Олександр Чумаченко 

Облаштування дитячого 

(ігрового) майданчика з гіркою, 

лавами, пісочницею, 

гойдалками.

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

28.02.2020-КП

14.04.2020- ТВ
113,779

36 № 769

 "Новий дитячий майданчик по вул. 

Єреванська, 29" 

м.Київ, вул. Єреванська, 29, Олександр 

Чумаченко

Облаштування дитячого 

(ігрового) майданчиказ гіркою, 

лавами, пісочницею, 

гойдалками.

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

26.02.2020-КП

21.04.2020 -ТВ
113,779

37

№ 770

 "Облаштування комплексного спортивного 

майданчика біля будинку №3-а по вул. 

Олексіївська" м.Київ, вул. Олексіївська, 3-А,

 Іван Лісовий 

Облаштування спортивного 

майданчика (заміна покриття, 

заміна огорожі встановлення 

футбольних воріт і 

баскетбольних щитів, 

нанесення розмітки)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

28.02.2020-КП

13.05.2020 -ТВ
852,216 UA-2020-05-28-001990-b

38
№ 1094

 "Реконструкція баскетбольного та 

футбольного майданчиків 

"Резинка")))"м.Київ,  вул. Патріарха 

Мстислава Скрипника (Островського), 40, 

Сергій Праворенко  

Облаштування комплексного 

спортивного майданчика 

(відновлення покриття та 

огорожі, ремонт воріт та 

баскетбольних щитів)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

20.02.2020-КП

17.04.2020 -ТВ
730,000

39

№ 1256

 "Чисті вулиці Турецького Містечка" м-н. 

Турецьке містечко, Дмитро Брідня  

Закупівля спец. техніки 

(трактор, гідравлічний відвал, 

машина для розкидання піску, 

універсальна щітка)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

27.02.2020-КП

23.04.2020 -ТВ
678,120

40
№ 776

 "Облаштування зони відпочинку" м.Київ, 

вул. Левка Мацієвича (Соціалістична), 2/4, 

Іван Лісовий 

Облаштування зони відпочинку 

(доріжки з ФЕМ, лави та урни, 

озеленення).

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

17.02.2020 -КП

10.04.2020 - ТВ
1 603,100
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№ 760

 "Капітальний ремонт баскетбольного 

майданчику в СЗШ № 187 по вул. 

Волгоградська, 23" м.Київ, вул. 

Волгоградська, 23, 

Іван Лісовий

Капітальний ремонт 

баскетбольного майданчику 

зміна покриття, втановлення 

огорожі, встановлення 

баскетбольного обладнання, 

нанесення розмітки)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

18.02.2020 - КП

15.04.2020 - ТВ
1710,000

42

№ 1258 

"Сучасний спортивний зал гімназії Міленіум 

№318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б, 

Дмитро Брідня

Капітальний ремонт спортивної 

зали (ремонт підлоги, стін та 

стелі, заміна освітлення)

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

28.02.2020-КП

14.04.2020- ТВ
687,168

43

№ 1085

 "Сучасна їдальня, школа № 64" м.Київ, вул. 

Ушинського, 32, Бурлак Т.М.

Капітальний ремонт їдальні 

(штукатурні, малярні, роботи, 

заміна дверей, сантехніки, 

електромонтажні роботи, 

створення тематичного муралу 

в загальному залі їдальні.

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

24.02.2020-КП

04.03.2020 - ТВ
645,982 UA-2020-04-03-001292-a

44

№ 296

 "Ремонт санітарно-технічних приміщень у 

спеціалізованої школи № 149 м.Києва" вул. 

Івана Світличного, 1, 

Крошетецький Роман

Капітальний ремонт жіночих 

вбиралень (туалетів):  монтаж 

сучасної сантехніки, 

змішувачів, які дозволяють 

економити воду, оздоблювальні 

роботи, монтаж нових 

енергозберігаючих світильників 

і автоматичного 

вентиляційного устаткування.

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

20.02.2020-КП

05.05.2020 - ТВ
998,750

45

№ 1135

 "Сучасний простір закладу дошкільної 

освіти № 347 (Капітальний ремонт коридорів 

та сходових клітин)", м.Київ, вул. 

Ушинського, 3-А, 

Ганна Нікітіна 

Капітальний ремонт 

приміщення (місць загального 

користування): Встановлення 

енергозберігаючих дверей, 

заміна віконних блоків на 

сучасні енергозберігаючі 

пакети.

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

24.01.2020-КП

10.04.2020 - ТВ
670,000

46

№ 777

"Встановлення спортивного майданчика у 

парку "Юність"" м.Київ, вул. Пилипа 

Козицького

 Олександр Чумаченко

 

 Будівництво фундаменту під 

альтанки.

 Виготовлення альтанок (3шт.).

Монтажні роботи по 

встановленню альтанок.

КП УЗН Солом'янського р-

ну м. Києва
12.02.2020 - ТВ

12.02.2020 - КП

№ 92/2020-П від 

03.06.2020
124,406 UA-2020-04-14-002942-а

47

№ 746

"Газебо на Поляні"

м.Київ, вул. Академіка Янгеля

 Даниіл Яремчук 

 

 Будівництво фундаменту під 

газебо.

 Виготовлення газебо.

 Монтажні роботи по 

встановленню газебо.

КП УЗН Солом'янського р-

ну м. Києва 299,000

48 № 780

"Спортивно-боксерський майданчик у парку 

"Супутник""

м.Київ, вул. Уманська, 31

 Олександр Чумаченко

  Облаштування спортивного 

майданчика.

 Монтаж рингу з накриттям.
КП УЗН Солом'янського р-

ну м. Києва
12.02.2020 - ТВ

12.02.2020 - КП
393,244 №UA-2020-06-18-000270-в-а
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№744

"Облаштування зони відпочинку" м.Київ, 

вул. Академіка Янгеля

 Даниіл Яремчук

 Закупівля спортивного 

обладнання.

 Монтаж спортивного 

обладнання та облаштування 

майданчика.

КП УЗН Солом'янського р-

ну м. Києва 299,000

Всього: Х Х Х Х 22748,323 Х 902,666 0,00 Х Х

1

№ 539

 "Безпечні тротуари "Турецького містечка" 

(ДНЗ "Золотий Ключик", ДНЗ № 63, гімназія 

"Міленіум" № 318)" вул. Івана Пулюя, 3, 3-а, 

5, 5-а, 5-б та вул.Кадетський гай, 3, 5,11, 

Дмитро Брідня 

Налагодження системи 

автоматичного керування 

підігріву тротуару.

Вирішення питання щодо 

сплати за спожиту 

електроенергію. 

Не профінансовано видатки в 

сумі 103,200 тис.грн., які  

будуть передбачені в бюджеті 

2020.  

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА 

26.02.2019 - КП  06.11.2019 103,200 UA-2019-06-11-001679-a

2

№ 667

"Smart Yart (ЗОШ № 159)", вул. Генерала 

Тупикова, 22, 

Ілона Мошелюк 

Проєкт реалізовано у 2019р. в 

повному обсязі. 

Не профінансовано видатки в 

сумі 53,089 тис.грн., які  будуть 

передбачені в бюджеті 2020.  

Управління житлово - 

комунального 

господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 - КП 08.08.2019 53,089 UA-2019-05-16-001828-a

3

№ 34 

Центр денного перебування та навчання 

професії для молоді з інвалідністю "Горнятко 

Доброти"

м.Київ вул. М.Шепелєва, 14

Посівнич О. 0984254618

Капітальний ремонт Центру 

денного перебування та 

навчання професії для молоді з 

інвалідністю "Горнятко 

Доброти" 

КП Керуюча компанія 

СРДА 20.11.2019 - КП  1395,241 UA-2019-09-20-000688-a

4

№ 84

Чисті тротуари Солом’янки

м.Київ просп.Перемоги, 37 

Рибалко В.

Придбання трактора

КП УЗН Солом'янського р-

ну м. Києва
27.02.2019 - КП 218,771 UA-2019-09-17-001148-а

Всього x x Х Х 1770,30 Х 1064,24 0,00 Х Х

Начальник фінансового управління Олена АНІСТРАТЕНКО

Інформація

про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва  2020 року  (Громадські проекти , які не реалізовано у 2019році (ГБ-3))


