
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Бюджету участі міста Слов'янська"
       станом на 1.10.2019 року    

(відповідний звітний період)

Виконані роботи

План Факт

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 148,350

Всього 148,350 0,000 0,000 0,000

2 150,000

Всього 150,000 0,000 0,000 0,000

3 150,000 41,000

попередня оплата

150,000

41,000

Всього 150,000 41,000 150,000 41,000

№ 
з/п

Реєстраційн
ий номер 
проекту/ 
Дата 

надходженн
я 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)

Вартість,                               
          тис. грн.

№ 1/ 
31.01.2019

Вуличний спортивний 
майданчик "Територія 

здоров'я", 
пров.Вчительський, 1

встановлення 
тренажерів, лавок, урн

№6/ 
18.02.2019

Допомога 
безпритульним 

тваринам, територія 
міста Слов'янська

відлов тварин, обробка 
проти екто- та 

ендопаразитів,щепленн
я від сказу, 
стирилізація, 
біркування

№12/ 
27.02.2019 

Сквер родинного 
відпочинку, вул. 
Кутузова,10

облаштування зон 
відпочинку 



4 150,000 63,000 150,000

63,000

Всього 150,000 63,000 150,000 63,000

Всього по розпоряднику коштів УЖКГ: 598,350 104,000 300,000 104,000

1 інше 149,952 2,2 107,79 107,79

2 інше 51,698 0

Всього по розпоряднику коштів відділ освіти: 201,65 2,2 107,79 107,79

№17/ 
27.02.2019

Скульптурний парк 
"АРТ-ХУТОРОК", 
вул.Пушкіна,5

облаштування зон 
відпочинку, естетичне 
облаштування міста 

 попередня оплата на встановлення 
скульптур - 3 од.

попередня оплата на встановлення 
вхідної групи  - 1 од.

 № 10
26.02.2019

"Мотузкове містечко 
"LaZanka"  (вул.8 

Березня, ЗОШ №16)

1. Встановлено комплект мотузкового 
обладнання на 8 етапів  на деревах та 
3 штучних опорах  – 1 од.; 
встановлено вуличний світильник - 2 
од.; встановлена система 
відеоспостереження  – 1 од. 

 UA-2019-09-
13-001634-b; 
UA-2019-09-05-
001845-b;

проект на стадії 
реалізації

 №23
28.02.2019

Баскетбол єднає всіх. 
Встановлення 
баскетбольного 

майданчика (бульвар 
Пушкіна, 4, ЗОШ 

№12)

У зв'язку з виготовленням 
необхідного  обладнаня заводом -
виробником, постачання та 
встановлення відбудеться на початку 
жовтня.

UA-P-2019-09-
04-004016-b

проект на стадії 
реалізації


