
Інформація  

про реалізацію проектів громадського бюджету м. Києва у 2019 році 

по Печерському району  

(станом на 01.04.2019) 
 

№ 

з/п 

Назва 

проекту 

№ 

проекту 

Адреса 

реалізації проекту 

Автор 

проекту 

(П.І.Б., 

тел.) 

Замовник Погодження 

з автором 

проекту 

технічних 

вимог (дата) 

Погодження 

з автором 

проекту 

календарного 

плану 

реалізації 

(дата) 

Наявність 

договору 

на 

виконання 

робіт  

(закупівлі 

товарів, 

послуг) 

(дата) 

Стан реалізації проекту 

Сума 

проекту 

(тис. 

грн.) 

Які 

основні 

етапи 

проекту 

виконано 

Освоєно Профінансовано 
Проблемні 

питання 

тис. 

грн. 
% тис. грн. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Головний розпорядник бюджетних коштів – Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  

1 Громадський 
бюджет діти у 

школі 117 

(EVORANK) 
 

578 вул. Лютеранська, 10 Басовський 
Володимир 

 

Управління 
освіти та 

інноваційного 

розвитку  

квітень 04.02.2019  143,0      Не виходить 
на контакт  

2 Громадський 

бюджет діти у 
школі 75 

(EVORANK) 
 

590 пров. Бутишев, 11 Басовський 

Володимир 
 

Управління 

освіти та 
інноваційного 

розвитку 

квітень 04.02.2019  143,0      Не виходить 

на контакт  

3 Громадський 

бюджет діти у 

школі 51 
(EVORANK) 
 

556 вул.Пилипа Орлика, 13 Басовський 

Володимир 
 

Управління 

освіти та 

інноваційного 
розвитку 

квітень 04.02.2019  193,0      Не виходить 

на контакт  

4 Проведення 
тренінгів з 

дитячої безпеки 

у 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 
 

35 Загальноосвітні 
навчальні заклади 

району 

Падучак 
Олександра 

 

Управління 
освіти та 

інноваційного 

розвитку 

лютий 04.02.2019 Договір №ТГ-
8053 від  

28.03.2019   на 

проведення 
тренінгів.  

Договір  № АІ 

-07 від 
06.03.2019 

канцтовари. 

Договір №ТГ-

28 від 

27.03.2019  

друкарські 
послуги.  

55,44  2,2     

5 Облаштування 

класу APPLE 
LEARNING 

CENTRE СШ 

№80 

1082 б-р Дружби Народів, 

12-Б 

Буквич 

Наталія 
 

 

Управління 

освіти та 
інноваційного 

розвитку 

березень 04.02.2019  768,59      Погодження 

умов  
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6 Дитячий 

майданчик з 

інклюзивними 
елементами за 

адресою вул. 

Предславинська, 
38 
 

1014 вул..Предславинська, 

38 

Філінський 

микита  

 

Управління 

житлово-

комунального 
господарства 

та 

будівництва 

Лютий-

березень 

Січень   467,76       

7 Зелений 

бульвар 
 

427 б-р Лесі Українки, 

14,16,16А,18А,20,20/22 

Філінський 

микита  
 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства 
та 

будівництва 

Лютий-

березень 

Січень  499,0       

8 Сучасний 

сервіс в Шостій 

київській 

державній 

нотаріальній 
конторі! 

Відремонтуємо 

контору разом! 

123 вул. Інститутська, 13-

А 

Андріянова 

Альона 
 

    952,0      Проект 

потребує 

врегулювання 

майнових 

питань. Не 
житлове 

приміщення 

знаходиться 
на балансі 

КП Керуюча 

компанія 
Печерського 

району та 

перебуває в 
оренді 

установи 

державної 

форми 

власності. 

 Всього: Х Х Х Х Х Х Х 3221,79 Х     Х 

 

 

Начальник фінансового управління        Олена Новікова 
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