
 Загалом по Шевченківському району було подано 50 проектів
(497 проектів по місту Києву)

 Пройдено оцінку та допущено до голосування 30 проектів
(320 проектів по місту Києву)

 Визначено голосуванням мешканцями міста Києва
переможцями по Шевченківському району – 5 проектів
із загальним бюджетом 4,2 млн. грн.
(по місту Києву переможцями стали 62 проекти)

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

- №40: «Інтерактивний кабінет природничих наук СШ №101» 
- №551: Оновлення покриття біля школи №61»
- №94: «Благоустрій шкільного подвір’я СШ № 49»
- №408: «Діти Києва: Школа життя»
- №450: «Radioday free open air» в рамках святкування дня Києва

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ



Заплановано видатків: 983,6 тис. грн.                  Фактично витрачено: 982,6 тис. грн.

ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ №40
ІНТЕРАКТИВНИЙ КАБІНЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК СШ №101

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Автор Проведені роботи
Початок 

реалізація

Фактичний 

термін 

реалізації

Примітки/проблеми 

виконання

Олександр Степанович 

Семенець

Технічні вимоги щодо закупівлі кабінету погоджено з автором 

проекту,проведена процедура тендерної закупівлі 24.02.17р(А-2017-02-24-

000426-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-2017-06-13-001518-a  на придбання кондиціонеру для 

кабінету. Переможець - ФОП "СВІТЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ" сума - 13,6 тис. грн. Всі товари поставлено та сплачено в 

повному обсязі. 

з 14.04.17 30.07.2017

Придбано обладнання та 

облаштувано інтерактивний 

кабінет природничих наук



БЮДЖЕТ УЧАСТІ
Проект № 551  ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ БІЛЯ ШКОЛИ №61

Заплановано видатків: 927,0 тис. грн.                  Фактично витрачено: 921,4 тис. грн.

Автор Проведені роботи Початок реалізація
Фактичний термін 

реалізації

Примітки/проблеми 

виконання

Айсель Наріман кизи 

Бабакішієва

Підготовлено розпорядження, отримано експертний звіт по об"єкту, укладено договора на 

виготовлення  топозйомки М 1:500, та розробку ПКД стадія "ЕП". 04.08.17 відбулися відкриті 

торги по об"єкту,  визначено переможця - ТОВ НВФ «ПЛАЙ»,  укладено договір № В-99 від 

16.08.2017. Послідовність виконання робіт: 1. демонтаж станих пішохідних доріжок; 2. 

улаштування доріжок ФЕМ 

16.08.2017 28.12.2017 Роботи виконано.



Проект № 94: БЛАГОУСТРІЙ ШКІЛЬНОГО ПОДВІР’Я СШ №49

Автор Проведені роботи Початок реалізація
Фактичний термін 

реалізації

Примітки/проблеми 

виконання

Олексій Сергійович 

Федоров

Підготовлено розпорядження,  укладено договір на виготовлення  топозйомки М 1:500,15.08.17 

проведено  допорогову закупівлю,  визначначено-  переможця ТОВ « РЕМКОНТ» та укладено 

договір № В-101 від 22.08.2017.Послідовність виконання робіт: 1. демонтаж асфальто-бетонного 

покриття; 2. улаштування доріжок ФЕМ; 3. ремонт ганків СШ № 49; 4. монтаж ігрового та 

спортивного обладнання 

22.08.2017 28.12.2017 Роботи виконано.

Заплановано видатків: 927,7 тис. грн.                  Фактично витрачено: 908,7 тис. грн.



Забезпечення інноваційним
апаратно-програмним
комп’ютерним комплексом 
ЗЗСО  №1,27,49,95,102,163,172,199

Проект №408 НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ

Заплановано видатків: 997,1 тис. грн.                  Фактично витрачено: 994,8 тис. грн.

Автор Проведені роботи Початок реалізація
Фактичний термін 

реалізації

Примітки/проблеми 

виконання

Анастасія Павлівна 

Бедзей

Технічні вимоги щодо закупівлі комп’ютерних комплексів погоджено з автором проекту. 

30.05.2017 року відбулись відкриті торги, визначено переможця   ТОВ ТД «Конрад», укладено 

договір від 22.06.2017 р.№215 на суму   857,81 тис. грн., товар поставлено та сплачено згідно з 

договором  в повному обсязі. На суму економії,  яка утворилась після торгів, в розмірі  139, 27 

тис. грн., 24.11.2017 р. було оголошено допорогову процедуру закупівель (погоджено з 

автором проекту), визначено переможця   ТОВ  ТД «Конрад», укладено договір від 06.12.2017 

р. №572 на суму   136, 99 тис. грн., товар поставлено та сплачено в повному обсязі.

05.07.2017 27.12.2017

Обладнання  

комп'ютерних класів 

придбано та 

встановлено



Проект № 450: RADIODAY FREE OPEN AIR В РАМКАХ 
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ КИЄВА

Заплановано видатків: 370,0 тис. грн.                  Фактично витрачено: 368,2 тис. грн.

Автор Проведені роботи Початок реалізація
Фактичний термін 

реалізації

Примітки/проблеми 

виконання

Олександр 

Олександрович 

Барабошко

 Відкриті торги проведено, розкриття пропозицій 11.05.2017.  Переможець - ТОВ "Фреш Рентал Хаус"  Підписано договір 

№86 від 24.05.17 на суму 368 150 грн. Лайнап, локації та інша реклама розміщені в мережі інтернет. 27.05.2017 на стадіоні 

"Старт" проведено фестиваль електронної музики "Radioday free open air"
11.05.2017 28.05.2017

Захід відвідали близько 

20 000 осіб


