
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Бюджету участі міста Слов'янська"

 станом на 1.01.2019 року 
(відповідний звітний період)

Виконані роботи

План Факт
Вартість, тис. грн.

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

144,222 126,507

придбання малих архітектурних форм (14 од.) 45,600 45,600 не проводилася

1 посадка дерев та кущів 84 од. 27,102 27,102 не проводилася

71,520

53,805 не проводилася

видалення порослі (12м2) 3,600

встановлення малих архітектурних форм (14 од.) 19,920

поточний ремонт дорожнього покриття ( 40м2) 30,285

Всього 144,222 126,507 144,222 126,507

147,891 147,790 147,891 147,790 не проводилася

Всього 147,891 147,790 147,891 147,790

292,113 274,297 292,113 274,297

1 інше 137,3 137,25 137,3 137,25

2 інше 150,0 150,0 127,00 127,00

Встановлення дитячого ігрового майданчика 23,00 23,00

287,30 287,25 287,300 287,250

№ 
з/п

Реєстраційн
ий номер 
проекту/ 

Дата 
надходження 

до 
Координацій

ної ради

Назва проекту, місце 
розташування

Пріоритетні 
напрямки 
проекту

Обсяг фінансування, 
тис.грн.

Посилання 
на тендерну 
закупівлю

Отриманий результат за 
посиланням ( фото реалізованого 

пректу)Найменування робіт, товарів, послуг (з вказаними кількісними 
показниками)

№ 0008/ 
24.04.2018

Алея родинного 
відпочинку 

мікрорайону Хімик, 
мікрорайон Хімик, 
вул. Кутузова, 10

 ремонт 
тротуарів,

 облаштування 
зон відпочинку

https://ibb.co/D8kf3xx

послуги встановлення малих архітектурних форм, фарбування, видалення порослі, 
роботи з поточного ремонту дорожнього покриття, у т.ч. :

https://ibb.co/QrzZ2RD

https://ibb.co/WxRMvsG

№ 0019/ 
27.04.2019

Стерилізація 
безпритульних тварин, 
територія Словянської 
міської ради

відлов тварин, 
щеплення від 
сказу, 
стирилізація, 
повернення до 
місця відлову

відлов тварин, щеплення від сказу, стирилізація, повернення до місця відлову 
(210 тварин)

Всього по розпоряднику коштів - управління 
житлово-комунального господарства:

26.04.2018 № 
16

Спортивний 
майданчик «Воркаут-
парк» (вул.Торгова, 8, 

ЗОШ №15)

Спортивний майданчик у складі: СК Воркаут – 1 шт.; Рукохід – 1 шт.; Лава 
для пресу – 1 шт.; Турнік подвійний металевий – 1 шт.; Орбітрек – 1 шт.; 

Тренажер для пресу – 1 шт.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-03-000040-chttps://www.facebook.com/groups/365071237299856/permalink/584497322023912/

27.04.2018 № 
23

«Щасливе дитинство» 
(обладнання ігрових 

майданчиків) 
вул.Г.Батюка, 34-А, 

ясла-садок №16 
«Рушничок»

Дитячий ігровий майданчик у складі: паровоз – 1 шт.; ігровий комплекс – 1 
шт.; ігровий будиночок – 1 шт.; пісочниця з кришкою – 3 шт.; пісочниця 

«Трансформер» – 2 шт.; ігровий будиночок – 1 шт.; ігровий будиночок – 1 
шт.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-02-001954-chttps://www.facebook.com/altunina.ua/videos/2072234396188163/

Всього по розпоряднику коштів - відділ 
освіти:

https://ibb.co/D8kf3xx
https://ibb.co/QrzZ2RD
https://ibb.co/WxRMvsG
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-03-000040-c
https://www.facebook.com/groups/365071237299856/permalink/584497322023912/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-02-001954-c
https://www.facebook.com/altunina.ua/videos/2072234396188163/
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