
План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
встановлення тренажерів для фітнесу та баскетбольного кільця з 
сіткою 47,778
встановлення атлетичних тренажерів «Жим від грудей сидячи» та 
«Батерфляй» 45,125

встановлення каруселі «Кружок» та будиночка «Лісок» 42,698

встановлення ігрового майданчика «Класик 35» 49,000

встановлення спортивного комплексу W004 48,947

встановлення ігрового елементу «Машинка з лавками» 48,500

послуги по  благоустрою території та монтажу футбольних сіток 25,347
встановлення та налаштування не охоронної системи 
відеоспостереження, підключення до мережі Інтернет, встановлення 
обладнання для освітлення

22,605 22,605

330,000 0,000 330,000 22,605

встановлення конструкції для спортивної гри на відкритому 
повітрі 49,500 49,500

встановлення конструкції розважального елементу для паркових 
ігор 49,500

встановлення треку для велотрюків 49,500

встановлення прямокутних конструкцій для велотрюків 41,500

 встановлення тематичного банеру 10,000

поточний ремонт покриття майданчику скейт-парку 130,000

330,000 0,000 330,000 49,500

встановлення тренажерного обладнання 49,41866

благоустрій дитячого ігрового майданчика 49,89187

встановлення тренажерів для фітнесу 49,89675

благоустрій майданчика з тренажерним обладнанням 49,80891

встановлення тренажерів для занять фізичною культурою 49,91347

встановлення тренажерів для занять спортом 46,07034

295,000 0,000 295,000 0,000

встановлення спортивного комплексу 49,000

встановлення гірки та воріт, облаштування території 41,755

330,000

295,000

Всього

Всього

1 № 8/ 
14.02.2020

№16/ 
18.02.2020

"Спортпростір 
Ximikdrom" 2

Всього

встановлення конструкції 
для спорт гри на 

відкритому повітрі, 
конструкції 

розважального елементу 
для паркових ігор, треку 

для велотрюків, тощо

встановлення тренажерів 
для фітнесу та 
тренажерного 

обладнання, тренажерів 
для занять фізкультурою, 
для занять спортом, тощо

 
встановлення 

  
  

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

(відповідний звітний період)

Реєстраційн
ий номер 
проекту/ 

Дата 
надходження 

до 
Координацій

ної ради

№ 
з/п

Виконані роботиОбсяг фінансування, 
тис.грн.

Пріоритетні напрямки 
проекту

Вартість,                                         
тис. грн.

Отриманий результат за 
посиланням ( фото реалізованого 

пректу)

Назва проекту, місце 
розташування

       станом на 1.10.2020 року    

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

встановлення 
тренажерів,ігрового 

майданчикка, 
спортивного комплексу, 

каруселі, тощо

"Містечко щастя" 330,000

Посилання 
на тендерну 
закупівлюФакт

3 №24/ 
20.02.2020 

"Місце сили на 
Вокзальній"



встановлення тренажерів, спортивного комплексу, та освітлення 48,685

встановлення та налаштування не охоронної системи  
відеоспостереження  та підключення  до  мережі Інтернет 10,560 10,560

150,000 0,000 150,000 10,560

встановлення комплексу тренажерів легкої атлетики на 
спортивному майданчику «SportGround» 49,999

41,086

благоустрій території спортивного майданчика «SportGround» 49,999 28,480

встановлення комплексу тренажерів силових на спортивному 
майданчику «SportGround» 50,000 42,455 0,000

149,998 0,000 149,998 112,021

1254,998 0,000 1254,998 194,686

№6/
14.02.2020

"Спортивний 
майданчик SportGround

встановлення комплексу 
тренажерів легкої 
атлетики, силових, 

благоустрій терииторії, 
тощо

149,998

Всього по розпоряднику коштів:

Всього

4

4 №2/
08.02.2020 "Естафета поколінь"

встановлення 
спорткомплексу, гірки, 
воріт, тренажерів, тощо

Всього

150,000


	ст на 01.10.2020

