Дані громадські проекти за 2017 рік передані за належністю до Управління екології та природних
ресурсів
Звіт про виконання Громадських проектів протягом 2017 року
1. Громадський проект №327«Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці». Роботи з розчищення берегів від
сміття, встановлення лав, урн для сміття, інформаційних стендів, ремонт містка на озері Горащиха виконані в повному
обсязі, претензій від автора проекту немає.
2. Громадський проект №332 «Очищення та облаштування 10 джерел у Пуща-Водиці». Роботи щодо очищення і
облаштування джерел виконані у повному обсязі, претензій від автора проекту немає.
3. Громадський проект №192 «Освітлення в парку Перемога» реалізований повністю. На території парку «Перемога»
в Дніпровському районі повністю виконано роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення. Встановлено 36 опор
та світильників з лампами, прокладено понад 500 м кабелю тощо. Уже завершено тестові випробування і виконано
підключення до міської мережі.
Узагальнений звіт підпорядкованих комунальних підприємств Департаменту про стан реалізації проектів за
рахунок коштів громадського бюджету міста Києва за 2017 рік
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