Виконання проектів переможців ГБ у 2018 році (станом на 1.04.2018)
Найменування
головного
розпорядника
відповідального за
виконання проекту

Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Шевченківської районної
в місті Києві держаної
адміністрації

ID
проекту

Назва проекту

Автор

Знайомство
Автора з
контактними
особами

211

Фестиваль електронної музики
"Radioday free open air" в рамках
святкування дня міста

Олександр
Олександрович
Барабошко

Зустріч
відбулась
28.02.2018

468

Дитячий та спортивний
майданчик "Сирецький яр"

Дороніна Ганна
Олександрівна

320

Галявина Казок

Фесак Володимир
Володимиррвич

Підготовка
тендерної
документації

План розроблено

План узгоджено

Тендерна
документація
розроблена

Відбулось

підготовлено календарний
план реалізації проекту

План узгоджено

тендерна
документація
погоджується з
автором проекту

закупівлю планується оголосити до 6 квітня
2018 року

після укладення
договору за
результатами
тендерної
закупівлі

-

Відбулось

Проводитьсярозробка плану
дій для виконання проекту

після підготовки плану
дій з реалізації

після підготовки
плану дій з
реалізації

закупівлю планується оголосити до 20 квітня
2018 року

після укладення
договору за
результатами
тендерної
закупівлі

-

Територія, на якій
проводиться реалізація
проекту, належить ЖБК
"Восток" та ЖБК
"Транспортник".
Балансоутримувачам
надіслані листи щодо
надання погодження взяти
на баланс та подальше
обслуговування
встановлений майданчик.
Після отримання згоди
будуть проводиться дії
щодо проведення
допорогових електронних
закупівель

Отримання згоди
балансоутримувачів
прибудинкової території,
обговорення та
затвердження кількості
та виду елементів
ігрового майданчика.
Складання дефектного
акту та розробка
кошторисної
документації

в стадії
підготовки

орієнтовно травень - червень 2018 року

після
проведення
допорогової
електронної
закупівлі

план проекту в процесі
реалізації

узгоджено з автором

тендерна
документація
підготована та
погоджена
автором проекту

оголошено процедуру закупівлі з оренди
приміщення для проведення концерту
ансамблю "Пульс" 01.04.2018р. UA-2018-0401-000013-b на суму 140,0 тис.грн.

17-18.05.2018

КП по утриманню
зелених насаджень
Шевченківського району
міста Києва

Управління житловокомунального
господарства ШРДА

Управління освіти
Шевченківської районної
в місті Києві державної
адміністрації

Додаткові стадії
із чіткими
термінами /
Проблеми в ході
реалізації

Узгодження плану дій з
автором проекту

Підготовка плану дій з
реалізації

486

Заміна дитячого майданчика
біля будинку по вул. Академіка
Грекова, 12 А.

Лазоренко Віта
Володимирівна

Знайомство з
представнико
м автора
Павлом
Бірюком
19.02.2018 та
зустріч
12.03.2018

48

"Травневі усмішки" фестивальконцерт ансамблю "Пульс"

Борсук Н.В.

відбулось

Проведення тендерної закупівлі

Початок
реалізації

після укладення
Тендерна закупівля (выдкриті торги)
договору за
оголошена. Закупівля UA-2018-03-19-002269результатами
c. Аукціон
тендерної
очікується
закупівлі
04-04-2018

ШРДА
(Управління
містобудування,
архітектури та
землекористування)

укладено договір з ТОВ"ГрадоСервіс плюс"
від 01.02.2018 р.на послуги з встановлення
системи відеоспостереження на суму-35,4
тис.грн.,оголошено тендерну процедуру
закупівель на придбання звукового
обладнання UA-2018-02-20-001341-b тендерна
20.02.2018р,укладено договір №100 від
документація
12.03.2018з ФОП Паралєва Лілія
підготована та
погоджена
Анатолівна на суму -130,97
автором проекту
тис.грн.,очікується поставка товару;
оголошено тендерну процедуру
закупівель на придбання комп'ютерної
техніки -на суму 226,0 тис.грн.UA-2018-0313-001549-a-13.03.2018 р.- аукціон
02.04.2018 р.-

397

"Сучасне звукове
обладнання,відеоспостереження,
комп'ютерна техніка ТЦ
"Шевченківець" Філія "Оріон"

Мосякова І.Ю.

відбулось

план проекту в процесі
реалізації

узгоджено з автором

44

"РЕМОНТ КОРИДОРІВ
ШКОЛИ № 1
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО
РАЙОНУ"

Швидун Тарас
Анатолійович

2/15/2018

3/27/2018

3/27/2018

в стадії
підготовки

191

Скульптура "Закохані Наречені"

Ворожко Ольга
Олегівна

2/15/2018

3/27/2018

3/27/2018

в стадії
підготовки

Білоус Юрій
Володимирович

2/15/2018

3/27/2018

3/27/2018

в стадії
підготовки

Лазоренко Віта
Володимирівна

2/15/2018

3/27/2018

3/27/2018

в стадії
підготовки

382

501

"БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ
МАЙДАНЧИК СШ № 61"
"ОНОВЛЕННЯ
БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
СЗОШ № 70 В
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ"

2/1/2018

