Додаток №1
до Протоколу №5 від 17.07.19

Звіт про хід реалізації проектів громадського бюджету за ІІ квартал 2019 року
Назва проекту

Місце реалізації

Дата
початку
реалізації

Стан реалізації

Проект
№15

Мурал- художній
розпис стіни

м.Енергодар,
вул.Центральна,
буд.4

після
укладання
договору

Проект
№24

Благоустрій
пішохідних
тротуарів та входів
до під'їздів біля
будинку 55 по
вул.Молодіжній

м.Енергодар,
вул.Молодіжна,
буд.55

Проект
№25

Теплий дім заощадження
коштів для
мешканців
будинку 55 по
вул.Молодіжній

м.Енергодар,
вул.Молодіжна,
буд.55

№
проекту

Проект
№5

"Здорова дитина здорова нація"

м.Енергодар, вул.
Лісова 11. ЕНВК
"ДНЗ-ЗНЗ" №9

Дата
закінчення
реалізації

Підрядник

Розпорядник

ескіз затверджений,
Оновлено технічне завдання
для участі у тендерній
процедурі на Прозорро.
Оголошені торги.

згідно поданих пропозицій

Управління
комунальної
власності

після
проведення
тендеру

Відсутні претенденти на
участь у тендері. Автор
ознайомлений з проблемою
щодо реалізації проекту.
Ведеться пошук виконавців
сумісно з автором.

згідно поданих пропозицій

Управління
комунальної
власності

травень 2019

Проект реалізовано на
100%

згідно поданих пропозицій

Управління
комунальної
власності

лютий
2019 рік

Проект реалізовано на 5%
Виготовлено ПКД.
Пройдена експертиза.
Тендер відбувся, триває
кваліфікація переможця.
Підписання договору до
19.07.2019

ТОВ "Легіон-Проект" дог
№56-19 від 18.02.2019
(17882,00 грн.)
ДП "Укрдержбудекспертиза"
дог. №08-0296-19 від
07.05.2019 (3564,00 грн.)

Управління
освіти

червень
2019

Проект
№6

"СЕНСОРНІКстворення
корекційнорозвивального
середовища для
дітей з особливими
освітніми
потребами в
умовах ЗДО

м.Енергодар, вул.
Лісова 10 ДНЗ
№12 "Посмішка
пізнайки"

Проект
№8

" LEGOЛАНДІЯ граючись,
навчаємось!"
створення ЛЕГОцентру

м.Енергодар, вул.
Молодіжна 35, ДНЗ
№5 "Золотий
ключик"

березень
2019 рік

березень
2019 рік

Проект реалізовано на
80% Придбано телевізор
(14040 грн.), Придбано
ноутбук (15900,00 грн).
Закуплено обладнання для
сенсорної кімнати- (яйцерайце,обтяжна іграшка
"птаха", зайчик побігайчик) (4980 грн).
Придбано штори (2955,00
грн.). Придбано скаледром
(6500,00 грн.). Укладено
договір на придбання
обладнання та меблів.
Придбано кінетичний пісок
(1100,00 грн), ємкість для
кинетичного піску (1150,00
грн) Придбано світловий
дощ з фіброоптичного
волокна (23255,00 грн)
Проект реалізовано на
83%
Закуплено іграшки
LEGO.(59635,00грн)
Придбано синтезатор
YAMAHA YRT -260
(5500,00 грн.) кабель
підключення колонок
(125,00 грн.),
Радіомікрофон (2950,00
грн), мікшерний пульт
(5100,00 грн), акустика
(10000,00грн)

ТОВ "УКРПАПІР" дог №16419 від 02.05.2019 (15900,00
грн.) ТОВ "УКРПАПІР" дог
№149-19 від
15.04.2019.(14040,00 грн)
ФОП Сазоненко Ю.В. дог №
81 від 06.05.2019 (2380,00
грн.) ФОП Сазоненко Ю.В.
дог № 82 від 06.05.2019
(2600,00 грн.) ФОП Крюкова
О.Г. дог.№173-19 від
08.05.2019 (6500) ФОП
Сердюк А.В.дог № 191-19 від
20.05.2019
ФОП Вардугін В.В. дог
№199-19 від23.05.2019

Управління
освіти

Фоп Вардугін В. В.
Дог.№199-19 від 23.05.2019
ФОП Бондаренко В.О . дог
№ 182-19 від 15.05.2019
ФОП Бондаренко В.О. №19819 від 23.05.2019

Управління
освіти

ТОВ "УКРПАПІР" дог №16419 від 02.05.2019 (9717,30,00
грн.)
ТОВ "УКРПАПІР" дог.
№149-19 від 15.04.2019
(9399,00 грн),
ФОП Фролова дог. №139-19
від 10.04.2019 (2470,00 грн.),
ФОП Крюкова О.Г. дог
№5719 від 19.02.2019
(2748,00 грн),
ФОП Політова О.В. дог №
102-19 від 19.03.2019
(8300,00грн.)
ФОП Сердюк А.В. дог № 19119 від 20.05.2019
ФОП Батищев І.В.
ФОП Бондаренко В.О.
дог.№198-19 від 23.05.2019
ФОП Бондаренко В.О.
дог.№182-19 від 15.05.2019
ФОП Вардугін В.В.
дог.№199-19 від 23.05.2019

Управління
освіти

Проект
№10

"Дитяче
повсякдення"створення гральномодульного
простору для дітей

м.Енергодар, вул.
Молодіжна 35, ДНЗ
№5 "Золотий
ключик"

лютий
2019 рік

Проект реалізовано на
60%
Придбано ноутбук (9717,30
грн) Закуплено телевізор
(9399,00грн). Закуплено
кондиціонер (8300,00 грн),
Закуплено дитячі костюми.
Укладено договори на
придбання меблів.
Укладається договір на
придбання принтеру
Придбано мікрафон
колонка (500,00 грн),Кабель
з'єднання ноутбука і
телевізора (200,00грн.)
Закуплено ігрові
конструктори (16476,00
грн)

Проект
№14

"Футбольне
майбутнє України"

м. Енергодар,
Воїнів Інтернаціоналістів
32, ЕНВК №5

березень
2019 рік

Тендер відбувся.
Заключений договір.

ТОВ «ЕРІН БУД» дог. №26319 від 16.07.2019

Управління
освіти

Проект реалізовано на
100%

ФОП Пушкарьов дог №15419 від 24.04.2019 (9763,16
грн.),
ТОВ "Легіон"-Проект
дог.№155-19 від 24.04.2019
(7105,26 грн.)
ТОВ ІНТЕР-СТРОЙКОМПЛЕКТ №153-19 від
24.04.2019 (752772,00 грн.)
ТОВ "Легіон-Проект" дог №
55-19 від 18.02.2019
(21059,63 грн)

Управління
освіти

Проект
№16

"Улаштування
дитячих ігрових
майданчиків на
території ДНЗ №15

м. Енергодар,
Воїнів Інтернаціоналістів
16, ДНЗ №15
"Джерельце"

лютий
2019 рік

Проект
№18

"Безпечний спорт
сучасним
малюкам"

м.Енергодар, вул.
Курчатова 30, ДНЗ
№10 "Ромашка"

березень
2019 рік

Проект реалізовано на
100%

ФОП Крюкова дог.№171-19
від 08.05.2019 (124450,00 грн)
ФОП Сердюк А.В. дог №19119 від 20.05.2019
ФОП Драгоманова М.І.
№148-19 від 15.04.2019
(17000,00 грн.)

ПП "ПЕРШОБУД" дог.№11019 від 22.03.2019 (141787,00
грн.)
ФОП Сердюк А.В. дог № 19119 від 20.05.2019
ФОП Політова О.В. дог №
190-19 від 20.05.2019
ФОП Фролова Ю.Є
дог№141-19 від 10.04.2019

Управління
освіти

Управління
освіти

Проект
№19

"Я зможу"реабілітація та
соціальна
адаптація дітей з
особливими
можливостями
здоров'я в умовах
інклюзивної групи

м.Енергодар, вул.
Курчатова 30, ДНЗ
№10 "Ромашка"

березень
2019 рік

Проект реалізовано на
60%
Виконано поточний ремонт
приміщень
Придбано комплект мяких
меблів "Саллі-3 (6500,00
грн), стілець дитячий
"Тодік№3 (1000,00 грн),
спортивний куточок
"Піратик з мотузковим
набором" (4570,00 грн),
шафа дитяча(кольорова)
(2149,00грн)

Проект
№33

"Альтанки сонячна
майстерня"

м.Енергодар, вул.
Українська 11-а,
ДНЗ № 7 "Теремок"

березень
2019 рік

Проект реалізовано на
100%

ТОВ "ОС" дог. №100-19 від
18.03.2019 (180600,00 грн)

Управління
освіти

Проект реалізовано на
100%

ФОП Скакун О.Ф. дог № 12219 від 02.04.2019 (1000,00грн)
дог № 123-19 від 02.04.2019
(41400,00 грн.)
дог №124-19 від 02.04.2019
(87100,00 грн)

Управління
освіти

Проект
№34

"Гостинно
зустрічає
українське село
"Теремка"

м.Енергодар, вул.
Українська 11-а,
ДНЗ № 7 "Теремок"

лютий
2019 рік

Проект
№31

Освітлення
тротуару по
вул.Молодіжної
51-55
автономними
сонячними
ліхтарями

м.Енергодар, вул.
Молодіжна 51-55

Проект
№2

Спортивнооздоровчий
комплекс "Живемо
активно".
Капітальний
ремонт

м. Енергодар,
територія біля
футбольного поля
між будинками
Центральна 4,
Центральна 2/1 та
2/2, 4 мікрорайон

лютий
2019 рік

Укладений договір на ПКД,
виготовлено ПКД,
планується оголошення
тендеру

Дніпрополімермаш ПрАТ

КП
Комунальні
системи

заплановано
на серпень
2019 р.

Договір ПКД + експертна
оцінка. Дог. № 72/2019,
укладений, узгоджений і
зареєстрований в укв та
казначействі, проект
передано на експертизу у м.
Запоріжжя

ФОП Бромот А. В.

КП
Міськзеленбуд

ФОП Бромот А. В.

КП
Міськзеленбуд

Проект
№13

Встановлення
сучасного
мініфутбольного,
баскетбольного та
волейбольного
полів. Капітальний
ремонт

м. Енергодар, двір
будинків по вул.
Набережна 20, 22,
24, 26, вул.
Курчатова 2, вул.
Лісова 23, 25, 27

заплановано
на серпень
2019 р.

Договір ПКД + експертна
оцінка. Дог. № 73/2019,
укладений, узгоджений і
зареєстрований в укв та
казначействі, проект
передано на експертизу у м.
Запоріжжя. Заявка на
фінансування від 09.07.2019
на суму 46 551,98 грн.

Проект
№35

Реконструкція
футбольного поля.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар, вул.
ВоїнівІнтернаціоналістів
44, 46 і вул.
Козацька 14, 16

заплановано
на серпень
2019 р.

Перероблення проекту та
кошторису, договір на
стадії укладання

КП
Міськзеленбуд

Проект
№27

Гімнастичні та
спортивні
комплекси для
дітей та молоді.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар,
майданчик між
будинками
Курчатова 2, Лісова
23, 25, 27,
Набережна 20, 22,
24, 26

заплановано
на серпень
2019 р.

Перероблення проекту та
кошторису, договір на
стадії укладання

КП
Міськзеленбуд

Проект
№12

Проект
№28

Дитячий
майданчик "Від
маленького до
дорослого".
Капітальний
ремонт

Облаштування
дитячого
майданчика.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар, вул.
Козацька 14, 16 та
вул. ВоїнівІнтренаціоналістів
44, 46

м. Енергодар, вул.
Молодіжна, буд. 19

заплановано
на серпень
2019 р.

Перероблення проекту та
кошторису, договір на
стадії укладання

КП
Міськзеленбуд

заплановано
на серпень
2019 р.

Укладено договір на
розробку проекту з ТОВ
"Легіон-Проект". Договір
№114/2019 узгоджено і
зареєстровано в УКВ,
казначействі. Усуваються
недоліки в кошторисі. Після
отримання актів буде
передано на фінансування

КП
Міськзеленбуд

КП
Міськзеленбуд

Проект
№21

Спортивний двір
на Набережній.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар, двір
по вул. Набережній
14, 16, 18

заплановано
на серпень
2019 р.

Укладено договір на
розробку проекту з ТОВ
"Легіон-Проект". Договір
№117/2019 узгоджено в
УКВ, зареєстровано в
казначействі. Усуваються
недоліки в кошторисі. Після
отримання актів буде
передано на фінансування

Проект
№26

Спортмайданчик.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар,
дворовий
спортивний
майданчик Лісова 9

заплановано
на серпень
2019 р.

Перерахунок кошторису в
межах виділених коштів,
проводится робота з
ініціаторими проекту

КП
Міськзеленбуд

заплановано
на серпень
2019 р.

Укладено договір на
розробку проекту з ТОВ
"Легіон-Проект". Договір
№116/2019 узгоджено в
УКВ, зареєстровано
казначействі. Усуваються
недоліки в кошторисі. Після
отримання актів буде
передано на фінансування

КП
Міськзеленбуд

Проект
№29

Зона для ігор дітей
та відпочинку
батьків.
Капітальний
ремонт

м. Енергодар, вул.
Набережна 4

Проект
№30

Проект
№23

Проект
№20

Спортивні
розвиваючі
павутинки.
Капітальний
ремонт

Благоустрій
пішохідних
тротуарів біля буд.
15 по вул.
Українській.
Поточний ремонт
Відновлення
"зелених"
насаджень та
створення
паркових зон м.
Енергодар.
Капітальний
ремонт

заплановано
на серпень
2019 р.

Укладено договір на
розробку проекту з ТОВ
"Легіон-Проект". Договір
№115/2019 узгоджено
УКВ,зареєстровано в
казначействі. Усуваються
недоліки в кошторисі. Після
отримання актів буде
передано на фінансування

м. Енергодар, буд.
15 по вул.
Українській

11.06.2019 р.

Роботи виконано.
Проплачено - 60 000,00 грн
. Заявка на фінансування від
16.07.2019 р. на суму
124 498,86 грн.

м. Енергодар,
територія між
школою №2 та
дитячим садком
№5, навколо
пам'ятного знаку
"Герої нашого
часу"

заплановано
на серпень
2019 р.

Перероблення проекту та
кошторису, договір на
стадії укладання

м. Енергодар, вул.
Центральна 14

КП
Міськзеленбуд

27.06.
2019 р.

ТОВ "АТП-Сервіс"

КП
Міськзеленбуд

КП
Міськзеленбуд

