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aS.ozfuaa хs 277- r'S?D Першому заступнику голови Киiвськоj
MicbKoi державноi адмiнiстрацii
Поворознику М. Ю.

Шановний Миколо Юрiйовичу!

На виконання пункту l протоколу доручень М 47, напрацьованого пiд час
наради щодо пiдведення пiдсумкiв реалiзачii проектiв-переможцiв
громадського бюджеry у I кварталi 2018 року вiд 18.04.2018, повiдомляемо, що
в Управлiннi екологii та природних pecypciB плани дiй з реалiзацiТ ix у 2018
роцi з авторами проектiв узгодженi, зокрема:

- Ns 452 PycaHiBKa - зелений ocTpiB - лютий 2018року;
- JE 670 Вiдновлення дитячого еко - майданчику у Виноградарському

лiсi з боку вул. Косенка - березень 2018 року.
Iнформацiя про хiд реалiзацii громадських проектiв за даними

вiдповiдальних виконавцiв направлена до ,Щепартаменту фiнансiв листом вiд
02.04.2018 М 077-1 153 - додасться.

.Щодаток: на 4 арк. в l прим.

З повагою

Виконувач обов'язкiв начальника А. Мшьований

сiдiченко
Тимошенко 482 44 84 ?1.7-
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виконАвчIй оргАн киiвськоi MICbKoi рАди
(киiвськА MICЬKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцUI)

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIi ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB
вул. Typiвсько,28, м. Кul:в,04080, пел./факс (014) 125-41-91, e-mail:ecodep@lcпda.gov.ua КоdСДРПОУ1l8l94З]

/t а? rиl Xs 27У /7г_( ffиректору .Щепарr,аменr,у фiнансiв
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi

рали (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii)
Репiку В. М.

Шановний Володимире Михайловичу!

На листи ,Щепартаменту фiнансiв вiд 15.03.2018 N9 054-1-3-08i839 та вiд
28.03.2018 J\! 054-1-3-08/991 (лоручення вiд 15.03.2018 Ng 07711684 та вiд
28.03.2018 N9077/1996) щодо стану реа.пiзаuii проектiв за рахунок кошгiв
громадського бюджету MicTa Кисва у 201 8 роцi надаслttl оперативниri зBi t tta
02.04.2018 про стан реалiзаuii проектiв за paxyrloK кош,гiв гроNlадс ьк()г()

бюджету <Ns 452 PycaHiBKa - зелений ocTpiB> та <Ns 670 Вiдновлення дитячого
еко - майданчику у Виноградарському лiсi з боку вул. KoceHKall
пiдпорядкованих пiдприемств КП "Плесо" та ККО <Киiвзеленбуд> за
визЕаченою формою.

Додаток ru З арк. в 1 прим.

З повагою

А. Мальований

сiдiченко
Тимоценко 482 44 84

щ

Виконувач обов'язкiв начацьника



Додаток 5 до Положення про громадський бюджет
Micтa киева

3BiT про стан реалiзацГi проектiв за рахунок коlлтiв громадського бюдlкеry
MicTa Киева у 2018 роцiУправлiння екологiТта природних pecypciB

станом на 0,t.04.2018

Np

з/п
Реестр
номер

Назва проекry,
мiсцерозтаlлування

Етап реалiзацii', заходи з
виконання

Обсяг фiнансування,
тис.rрн Виконанi роботи

Отриманий
результат

план фап

Залиlлок
станом на
початок
звiтноrо
перiоду

найменува
ння робiт

Bapтicтb, тис.
rрн.

план факт

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

1 452

Громадський проекr
Nc452 "PycaHiBKa -
зелений ocтpiB"

(КП "Плесо")

Проведено обстехеення,
складено дефекrний акr,

кочJториси. Оrримано
експертну оцiнку. Проведено
допороговi торги. Пiдписано

договiр з переможцем.

400,00 1,23 з98,8

Експертна
оцiнка

кошторис
ноI

документа
цii

1,23 1 23

2 670

Вiдновлення дитячого
еко - майданчику у
Виноградарському

лiсi з боку
вул. Косенка

(ККО "КиiЬзеленбуд")

Пiдготовка rрафiку
виконання робiт.

Спiлкування з авторами
проектноi пропозицii з

метою складання
3авдання на

проекryвання.

400,00 0,00 400,0 0 0

Пiдписано
календарний

план
реалiзацiТ
проекгу.

Отримано
вихiднiданi з

метою
пiдготовки

Завдання на
проекryвання.

Всьоrо по rоловному розпоряднику 800,00 1,2з 798,8 1 2з 1,23



li.йм.яуь!.нr rФов!ого

,пло,iiвя про.гr}

ID Пrо(л.ппс т.м.ппоi Дод.ftо.i ФмП Ь чЬ.,мя TpJilrdx / Пробп.,в ,
tолi р.мlФцii

УПРЛ&ЛIНIIЯ
[кологIi тл
природних
PEcyPclB

452 "громддськиR проЕкт 45,
"руслнIвкд _ зЕлIниЙ oc],PIB"

NlдксIм володtlмIров
066 5008tl0

сlчЕнь
20l8

сlчЕнь
20r8

лют}tri
20r8

лю,IIlii
20l8

БЕрЕзЕнь
20lE

KBITI]Hb
20l8

провЕдIllо громАдсьш слухАнцяу
БЕрЕзIII 20l8. отримдно ЕкспЕртнll}-t

висновок у БЕрЕзнI 20l8.
ПРОБЛЕМИ ВЦСУТНI

l,Б 20l8 01.0.r.201



аихон.ниi проекrl, п€реmокФ. rБ у2018 роФ (сrаноб flа 01,iи-2018)

найм.нчвання rоrовhоrо розпорядника
liдпо.iдально.о я.иNонання про.кry

Пiдrотовrа т.нд.рвоi Пров.дення теядерноi
Додатковi Фдii iз чiпими Iермiнамi/Лроблеми в ходi реалi!ацii

ВЦНОВЛ ЕН НЯ ДИТЯ ЧОГО €КФ
МАЙДАНЧИКУ У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ
лlсlз боку 8ул- косЕнм

61о 20,0з,2018 2з.Oз,2018 29,0з.2018
16,04.2018 Ga
про.кryвання)i 20.07,2018

(н. фД.вицгво)

2a,ф.2Оl8 {на

про€ктування); 20,07.2018 (на

будiвяиц@)
28.07,2018

РобФа нарада з РБК,20.0З.2018
Зiт!ердя.няя хапендарноrо пrаhу реалiяц1-1 п ро.кту ,
23,0з.2018.

ЗаI.ердж.ння !вдаяiя на проекwsзнвi _ О4,(Ц,2018
Провёденhя тёвдернних захупiвель на проеmi роботи -

16-04.2018
Зам.оченнi доrоФру яа проектнiробоп _ 2З,@1,2018

Огрrя.ння п роеmФхофря.ноi дохум.*вцii , 22.06,201а

По.одаення про.*rно,хочJторисноiдокуменйцii за!порами
.ромадськоlо проекту _ 29,06.2018

Схсп.рrиФ прфхпо-коцлорисноi доfi yM.fr цii Ю9,07,20t8

Пров.дення тенд€рч на халiйrьний ремоят мйданчtку-
20,07,2018

3амюченнi до.оФрч на вихояаннi DёмоmихDобiт_ 27,07.2018

Проведея{я ремонiних робп _зL08,2018

с.фмн| ,@Bнocd
Пров.д€ння rолохи. ре.Ьлi9цii смiпбваличrа _21.04.2018,

12.05,201а
8iдхрипя майдаrчи{Y
Пробедення змаrань "Найспортивнiший юний мешхан.ць
мiiрорайоNу' _ початоi.еркня
Спiльяi ахтивностi iз гО "Форум ЮА_ВЕТ", Варъ Виноградар_

Подаtня мiсячноi rвiтiфi
Поданвя KMpтanbroi !BITHфi - З1.0З,2018, 30,08,2018,
29.09.2018, 28.12,2018
Подання звiпоФi по проехry s цirому_ 28,12.2018


