
тис.грн. % Зі сторони 

замовника

Зі сторони 

Команди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 84, "ОСТРІВЕЦЬ ВІЛЬНИХ" - 

Створення майданчику для 

вигулу тварин,  м. Київ 

Шевченківський район, вул. І. 

Турчина, 15, Яцкевич Юлія 

Миколаївна, 380966616897

1. Узгодження технічних вимог та 

календарного плану.                                   

2. Формування технічного завдання 

та проведення процедури закупівлі 

виконання робіт по облаштуванню 

вигульного майданчику, монтаж 

огорожі та 

внутрішньомайданчикових 

елементів.                                              

3. Приймання робіт (підписання акту 

виконаних робіт).                                      

4. Здача об'єкту.

КП "Київська 

міська лікарня 

ветеринарної 

медицини" 

Крученюк Є.О., 

044-366-64-02

ТЗ погоджені у 

березні 2020 р., 

календарний 

план погоджений 

у лютому 2020 р.  

з командою  

автора проєкту

Договір 

підряду № 

03-07-2020-

02 від 

03.07.2020

99,504 Виконуються монтажні роботи 

(підсипка основи щпс, монтаж 

паркану)

0,00 0,00

2 85, "ОСТРІВЕЦЬ ВІЛЬНИХ" - 

Створення майданчику для 

вигулу тварин, м. Київ, вул. 

Данила Щербаківського 

(Щербакова), 51А, Яцкевич 

Юлія Миколаївна, 

380966616897

1. Узгодження технічних вимог та 

календарного плану.                                   

2. Формування технічного завдання 

та проведення процедури закупівлі 

виконання робіт по облаштуванню 

вигульного майданчику, монтаж 

огорожі та 

внутрішньомайданчикових 

елементів.                                              

3. Приймання робіт (підписання акту 

виконаних робіт).                                      

4. Здача об'єкту.

КП "Київська 

міська лікарня 

ветеринарної 

медицини" 

Крученюк Є.О., 

044-366-64-02

ТЗ погоджені у 

березні 2020 р., 

календарний 

план погоджений 

у лютому 2020 р.  

з командою  

автора проєкту

Договір 

підряду № 

03-07-2020-

01 від 

03.07.2020

99,504 Виконуються підготовчі 

роботи

0,00 0,00

Всього: Х Х Х Х 199,008 Х 0,00 0 Х Х

Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент міського благоустрою  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наявність 

договору на 

виконання 

робіт 

(закупівлі 

товарів, 

послуг)     

(дата)

Реалізовані етапи проєкту Проблемні питання

Інформація

про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році 

(станом на 21.07.2020)

№ 

з/п

Проєкт                               (№, 

назва, адреса реалізації, 

Команда)

Замовник 

проєкту та 

відповідальна 

особа від нього                                        

(ПІП, телефон)

Погодження з 

Командою 

технічних 

вимог (ТВ) 

(дата)                     

та 

календарного 

плану (КП) 

(дата)

Стан реалізації проєктуСума 

проєкту  

(тис. грн)

Освоєно

Основні етапи реалізації проєкту


