Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
по Шевченківськомі району міста Києва за січень-грудень 2017 року
№ з/п
1

1

2

3

Ресстр. номер
2

Назва проекту, місце
розташування
3

Етап реалізації, заходи з виконання

Виконані роботи
Вартість, тис.грн

Найменування робіт

4

5

6

7

8

9

Проведена процедура тендерної
закупівлі 24.02.17р(А-2017-02-24000426-b);3.укладено договір №87
від 30.03.2017 з ТОВ "НВП
Енглер,сума договору 969,00тис.грн. 19.06.17 на залишок
коштів узгоджено з автором та
проведено закупівлю UA-2017-06-13001518-a на придбання
кондиціонеру для кабінету.
Переможець - ФОП
"СВІТЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ" сума - 13,6 тис.
грн.

983.62

982.6

1.02

Придбано обладнання та облаштувано
інтерактивний кабінет природничих наук

982.6

982.6

Придбано обладнання та
облаштувано інтерактивний
кабінет природничих наук

927.7

908.64

19.06

Монтаж ігрового та спортивного
обладнання, улаштування доріжок ФЕМ,
ремонт ганків

908.64

908.64

Роботи виконано

2.27

В результаті проведеної процедури
утворилась економія в сумі 139,270
тис.грн.,Управління освіти 09.06.17 року
звернулось листом до автора проекту з
проханням надати пропозиції щодо
придбання обладнання на суму
вищевказаної економії. За результатами
переговорів з автором 24.11.2017
оголошено тендерну закупівлю №UA2017-11-24-000933-c на суму 139.0 тис,
грн на закупівлю компютерного
комплексу для школи 199. Торги
проведено 01.12.2017 Переможець ТОВ
"Торговий будинок "Конрад" Сума
136998 грн. Товар поставлено та
установлено

994.81

994.81

Обладнання комп'ютерних
класів придбано та
встановлено

Інтерактивний кабінет
природничих наук
(СШ№101)

94

1. підготовані документи до
процедури тендерної закупівлі; 2.
29.06.2017 опубліковано
оголошення про проведення
Капітальний ремонт та
відкритих торгів UA-2017-06-29благоустрій території
001119-b, початок аукціону спеціалізованої школи I 18.07.17; закупівлю відмінено 3.
III ступенів №49 з
03.08.17 опубліковано оголошення
поглибленим вивченням
про проведення закупівлі UA-2017французької мови на
08-03-000396-c аукціон відбувся
вул. Ярославів Вал,27
15.08.17 Переможець "ТОВ
РЕМКОНТ". Договір укладено
22.08.17. Роботи згідно проекту
розпочато.

1.підготовані документи до
процедури тендерної
закупівлі;2.проведена процедура
тендерної закупівлі 14.03.17р(UАДіти Києва: школа
2017-03-14-001442-a);торги не
життя"(СШ№1,27,49,95,1 відбулись через відсутність
02,163,172)
учасників,була проведена повторна
процедура №ua-2017-05-11-001913b ,завершена,пропозиції
розглянуто,переможець ТОВ ТД
"Конрад" на суму-857,810 тис.грн.

997.08

994.81

План

Отриманий результат

Факт.
10

40

408

Обсяг фінансування тис. грн
Залишок станом на
План
Факт
початок звітного
періоду

11

4

5

1. Зустріч відбулась 28.02.2017,
01.03.2017, 23.03.2017. 03.04.2017
2. План розроблено 3.Розроблені
показники надані до бюджетної
програми 01.03.2017
4.Тендерна документація у стадії
розробки
5. Відкриті торги проведено,
розкриття пропозицій 11.05.2017.
Переможець - ТОВ "Фреш Рентал
Хаус"
6.Підписано та зареєстровано в
Казначействі договір №86 від
24.05.2017 на суму 368 150,00 грн.
7.Фестиваль електронної музики
Radioday free open air проведено
27.05.2017,Послуги сплачено

450

Radioday free open air фестиваль електронної
музики в рамках Дня
Києва

551

Відбулася зустріч з представниками
авторів проекту, підготовлено
розпорядження, отримано
Капітальний ремонт та
експертний звіт по об"єкту,
благоустрій території
підготовані документи до процедури
прилеглої до
тендерної закупівлі; відкриті торги
спеціалізованої школи I UA-2017-06-15-001050-a відмінено,
III ступенів № 61 з
13.07.17 оголошено торги UA-2017поглибленим вивченням
07-13-001819b, проведені 01.08.17.
інформаційних
Переможець - Товариство з
технологій на вул.
обмеженою відповідальністю
Мельникова,39
"Науково-виробнича фірма "ПЛАЙ",
договір укладено 16.08.17 Роботи
згідно проекту розпочато.

370.00

368.15

1.85

Послуги з реалізації громадського
проекту Фестиваль електронної музики
Radioday free open air в рамках
святкування дня міста

368.15

368.15

Фестиваль електронної музики
Radioday free open air
проведено 27.05.2017 на
стадіоні "Старт", в рамках
святкування дня Києва

927

921.4

5.6

Улаштування доріжок ФЕМ

921.4

921.4

Роботи виконано

