
плановий, 
 тис.грн.

фактичний, 
 тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 44

РЕМОНТ КОРИДОРІВ 
ШКОЛИ № 1 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ

м. Київ пров. 
Делегатський, 

1/28

Швидун 
Тарас 

Анатолійович

Управління 
містобудуванн
я, архітектури 

та 
землекористув

ання ШРА

3/27/2018 UA-2018-06-22-000166-a 399.9 398.8 Ремонт коридорів школи реалізовано в 
повному обсязі

2 48 Травневі усмішки фестиваль-
концерт ансамблю "Пульс"

м. Київ, вул. 
Січових 

стрільців, 14 
Захід 

проведено в 
ДК НТУУ КПІ

Борсук Н.В. Управління 
освіти  ШРДА лютий 2018

Договори № 203 від 20.04.18 , 
№ 159/1 від 04.04.2018,№163 від 

04.04.2018,№161 від 
04.04.18,№160 від 

04.04.2018,дог164 від 
04.04.2018, №165 від 04.04.2018

400 400.0  Фестиваль-концерт  проведено 
18.05.2018

реалізовано в 
повному обсязі

3 191 СКУЛЬПТУРА ЗАКОХАНІ 
НАРЕЧЕНІ

м. Київ вул. 
Пугачова,17

Ворожко 
Ольга 

Олегівна  

Управління 
містобудуванн
я, архітектури 

та 
землекористув

ання ШРА

3/27/2018 UA-2018-10-12-000922-a 400.0 381.8

Розроблено проект, отримано 
експертний звіт, проведено 
допорогову закупівлю на 
виготовлення та встановлення 
скульптури, договір підписано. 
Виконується виготовлення 
скульптури. Залито фундамент під 
встановлення. Скульптуру 
встановлено

реалізовано в 
повному обсязі

4 211 Radioday free open air в рамках 
святкування дня міста

М. Київ, вул. 
Хрещатик

Барабошко 
Олександр 

Олександрови
ч 

Управління 
культури, 

туризму та 
охорони 

культурної 
спадщини 

ШРДА

3/19/2018 Договір №101 від 01.06.2018 1,470.0 1,462.7
Захід проведено в рамках 
проведення святкування Дня 
Києва 02.06.2018

реалізовано в 
повному обсязі

5 320 Галявина Казок

м. Київ, парк 
«Нивки» 
(західна 

частина), 
проспект 

Перемоги, 84

Фесак 
Володимир 

Володимиров
ич

Комунальне 
підприємство 

по 
утриманню 

зелених 
насаджень 

Шевченківськ
ого району

4/1/2018 UA-2018-06-13-002985-a 400.0 400.0 Виготовлення та встановлення 
декоративних скульптур

реалізовано в 
повному обсязі

Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками  ______ року    

(відповідний звітний період)

№ 
з/п

Номер 
проекту  Назва проекту

Адреса 
реалізації 
проекту

Команда 
проекту 

(ПІП 
лідера 

Команди)

 Замовник 
(розпорядн
ик нижчого 

рівня або 
одержувач 

коштів 
бюджету м. 

Києва)

Погодження 
з лідером 
Команди 
проекту 

тендерної 
документації 
 (технічного 

завдання) 
(дата)

Головний розпорядник бюджетних коштів -Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Посилання на закупівлю 
товарів, робіт чи послуг на 

"Prozorro"

Бюджет проекту
Загальний опис результатів 

проекту, опис робіт та послуг, 
які було проведено та надано, 

їх послідовність

Заходи, які не 
вдалося 

реалізувати, або 
було реалізовано 

іншим чином



6 382
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ 

МАЙДАНЧИК СШ № 61

м. Київ вул. 
Мельникова, 

39

Білоус Юрій 
Володимиров

ич    

Управління 
містобудуванн
я, архітектури 

та 
землекористув

ання ШРА

3/27/2018 UA-2018-07-05-001047-c 1,992.6 1,985.4

Демонтовано огорожу та 
обладнання спортивних 
майданчиків,
проведено роботи з обрізування 
зелених насаджень, на одному із 
майданчиків
 улаштовано  покриття.

реалізовано в 
повному обсязі

7 397

"Сучасне звукове 
обладнання,відеоспостереження, 

 комп'ютерна техніка ТЦ 
"Шевченківець" Філія "Оріон"

м. Київ, вул. 
Січових 

стрільців, 14

Мосякова 
І.Ю.

Управління 
освіти  ШРДА 1/31/2018

Договори № 100 від 
12.03.2018,№ 50 від 
07.02.18,№247 від 
08.05.18,№227 від 
03.05.18,№363 від 
13.07.18,№369 від 16.07.18

400.0 400.0 Все передбачене обладнання 
придбано та встановлено.

реалізовано в 
повному обсязі

8 468 Дитячий та спортивний 
майданчик "Сирецький яр"

м. Київ, вул. 
Ризька, 73-Г

Дороніна 
Ганна 

Олександрівна

Комунальне 
підприємство 

по 
утриманню 

зелених 
насаджень 

Шевченківськ
ого району

2/1/2018 UA-2018-04-11-000405-c 397.5 391.5 Облаштування дитячого та 
спортивного майданчика

реалізовано в 
повному обсязі

9 486
Заміна дитячого майданчика 

біля будинку по вул. Академіка 
Грекова, 12 А

вул. 
Академіка 

Грекова, 12 А

Лазоренко 
Віта 

Володимирівн
а  

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

ШРДА

7/12/2018 UA-2018-07-17-001340-c 400.0 376.6

Проведена експертиза 
кошторисної документації. 
Виготовлено нові елементи 
майданчика. Проведено 
демонтаж старих елементів, 
планування старої площадки, 
влаштування паркану та 
встановлення нових елементів.

реалізовано в 
повному обсязі

10 501

ОНОВЛЕННЯ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 

СЗОШ № 70 В 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

м. Київ вул. 
Пугачова, 10

Лазоренко 
Віта 

Володимирівн
а  

Управління 
містобудуванн
я, архітектури 

та 
землекористув

ання ШРА

3/27/2018 UA-2018-09-04-000510-b 1,016.7 988.1

Демонтовано старе обладнання та 
штучне покриття,
виконано підготовчі роботи: 
улаштування корита, улаштування 
шару з  піску та щебеню,
улаштування бетонної підготовки 
під штучне покриття, влаштовано 
огорожу спортивного 
майданчику, облаштовано штучне 
покриття майданчика

реалізовано в 
повному обсязі

11 663

"СИРЕЦЬКИЙ ОЛІМП" 
ВСЕСЕЗОННІЙ 

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС В 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ"

м. Київ вул. 
Л. Теліги, 45-

А

Сєніна 
Анастасія 

Олександрівна  

Управління 
містобудуванн
я, архітектури 

та 
землекористув

ання ШРА

6/4/2018 UA-2018-08-02-000891-a 1,991.870 1,933.160

Демонтовано спортивне 
обладнання,
проведено розробку ґрунту під 
основу спортивного майданчика,
виконано підсипку піщаного 
шару, улаштовано бетонну 
підготовку,виконано монтаж 
огорожі майданчика, через 
погодні умови неможливо 
укладання покриття майданчика.

 через погодні 
умови неможливо 
укладання 
покриття 
майданчика



12 692 Облаштування пішохідних 
доріжок в парку "Сирецький яр"

м. Київ, вул. 
Ризька, 73-Г

Студзінська 
Любов 
Юріївна

Комунальне 
підприємство 

по 
утриманню 

зелених 
насаджень 

Шевченківськ
ого району

10/1/2018 UA-2018-10-31-000795-b 399.760 239.500

Станом на 31.12.2018 завершено 
виконання проектно-кошторисної 
документації на роботи з 
облаштування пішохідних 
доріжок в парку “Сирецький яр”, 
отримано позитивний висновок 
експертизи

Будівництво 
доріжок 
(будівельні 
роботи)

13 754 Банк одягу Київ, вул. 
Щусева 34/1

Камишніков 
Юлій 

Віталійович

Управління 
праці та 

соціальнон 
захисту 

населення 
ШРДА

11/1/2018

Договір №49 від 
05.12.20180р., №50 від 
05.12.2018 р.,№51 від 
05.12.2018 р., №56 від 
12.12.2018 р.,№57 від 
12.12.2018 р., №55 від 
12.12.2018 р.

400.000 397.500

26.11.2018 укладено договір 
оренди приміщення для 
розміщення Банку одягу. 
Оголошено закупівлі на 
проведення поточного ремонту 
приміщення для розміщення 
"Банку одягу" (Щусева 34/1) UA-
2018-11-30-001535-a, початок 
аукціону 11.12.1018. Також 
оголошено повторну закупівлю на 
придбання ноутбука в рамках 
реалізації проекту UA-2018-12-04-
000306-c, початок аукціону 
07.12.2018. Закупівлі проведено, 
ремонт приміщення завершено, 
закупівля обладнання проведена.

Основні засоби та 
матеріальні 
цігнності не 
передані в 

користування 

Всього: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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-

-

-

-

-

Причини недотримання термінів та 
відхилення від визначених 

бюджетів



-

-

-

-

-

 через погодні умови неможливо 
укладання покриття майданчика, у 

звязку з підвищення цін на матеріали 
та заробітної плати в будівництві 
збільшилася кошторисна вартість 

об"єкту 



Для завершення проекту до 
бюджетного запиту на 2019 рік подана 

пропозиція щодо додаткового 
фінансування в обсязі 3,0 мл. грн.

Очікується рішення Київської міської 
ради про передачу в безоплатне 
користування основних засобів 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва для реалізації 
громадських проектів-переможців

Х


