
План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 723

"Безпечна пішохідна 
доріжка для мешканців 

Березняків". вул. 
Шумського 5

жовтень 2019 341,220
Підготовка пакету 
документів для 

проведення тендеру

2 1000

"Безпечні пішохідні 
переходи в мікрорайоні 
Сирець". Нерегульовані 
пішохідні переходи 
мікрорайону Сирець

червень 2019 495,000

23.07.2019 
проведено аукціон 
на придбання 

макетів фігур дітей. 
Укладено договір з 

переможцем, 
ведуться роботи зі 
встановлення 
макетів фігур. 
Встановлено 5 

макетів з 25. Один 
макет викрадено. 

https://zakupki.p
rom.ua/ru/gov/t
enders/UA‐2019‐
07‐04‐001236‐a

3 1194

"Безпечні переходи з 
острівцями безпеки". 

Вулиці Ризька, Грекова, 
Васильківська, Стеценка

лютий 2019 408,000

На вул. 
Васильківській (1 
шт) та Ризькій (1 
шт) виконано 

монтажні роботи.  
Ведуться роботи з 
влаштування 

острівців на розі 
вул. Грекова (1 шт) 
та вул. Стеценка (1 

шт)

КК 
"Київавтодор"

Дати 
погодження 

плану реалізації 
та кошторису із 

Лідером 
команди 
проекту

Вартість,                 
тис. грн.

Отриманий 
результат 

(фото 
реалізації)

Посилання 
на тендерну 
закупівлю

Відгук Лідера 
команди 

проекту про 
реалізацію 

проекту (так/ні)

Назва проекту, місце 
розташування Найменування 

робіт, товарів, 
послуг

План Факт

Виконані роботиОбсяг фінансування, 
тис.грн.

       станом на _30.10.2019_ року    
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" 2019 року

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Реєстраційни
й номер 
проекту

№ 
з/п

https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2019-07-04-001236-a�


4 1198

"Встановлення 
розумного економного 

LED освітлення 
пішохідних переходів з 
сенсорними датчиками". 

Голосіївський, 
Соломянський, 

Шевченківський та 
Печерській райони м. 

Києва

вересень 2019 612,000 Тендер не відбувся

https://zakupki.p
rom.ua/ru/gov/t
enders/UA‐2019‐
09‐12‐000809‐a

5 1201

"Облаштування 
антикишень - безпекових 
і антипаркувальних зон 
поруч з пішохідними 
переходами". вул. 

Немировича-Данченко, 
вул.  Приймаченко, вул. 
Ярославів вал, вул.  

Лисенка, вул.  
Павлівська, вул.  
Тургенівська

серпень 2019 400,000 Ведуться будівельні 
роботи

КК 
"Київавтодор"

6 1214

"Ремонт дорожнього 
покриття вул. Ризька". 
Вул. Ризька на ділянці 

від буд. № 73-г до буд. №
87

 
липень 2019 234,600 234,6 РЕАЛІЗОВАНО 234,6 234,6

ШЕУ 
Шевченківськ
ого району

2490,820 234,600 234,600 234,600Всього по розпоряднику коштів:

https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2019-09-12-000809-a�
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