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Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів
громадського бюджету міста Ромни
по

Відділу освіти ВК Р о м е н с ь к о ї

міськради

за 2017 рік

№
з/п

1

1

2

3

Н азва проекту,
місце
розташ ування

2

Придбання
вуличних
тренажерів по
ЗОШ№6
Придбання
вуличних
тренажерів по
ЗОШ№8
Придбання
вуличних
тренажерів
поДЮ СШ

Всього:

Сума, ф н .
План
асигнуван
ь на
Факт
звітний
період
5
4

Залишок
асигнувань
на початок
звітного
періоду

89000,0

89000,0

0,00

89000,0

99900,0

99900,0

0,00

99900,0

99000,0

99000,0

0,00

99000,0

0,00

287900,0

Загальна
вартість
проекту

3

287900,0 287900,0

І.О .Івницька_______
(керівник)

6 = 4-5

Примітка, пояснення
про проведену роботу

у

19.09.2017 відбулися відкритті
торги в системі
«Прозорро»,після чого був
'укладений Договір №458-Ф ві/
04.10.2017р. з Ф О П М е ц К .К .
згідно якого постачальник
зобов'язується протягом двох
місяців з дати підписання
договору поставити товар.
06.12.2017р. товар був
доставлений в установи.
07.12.2017р. проведений
монтаж. Оплата проведена
13.12.2017р. Виконано.

( / / /•у ,
Оидпис)

івіт про стан виконання об’єктів які фінансуються за рахунок коштів громадського
бюджету у 2017 році станом на 28.02.2018 року

Назва

Капітальний ремонт фонтану в
парку культури та відпочинку
ім. Т.Г. Шевченка
Капітальний ремонт дитячоспортивного майданчика за
адресою: вул. Сумська, 1
(придбання та вст ановлення)
Капітальний ремонт малих
архітектурних форм та
тимчасових споруд на
території парку культури та
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
Будівництво дитячого
майданчика на території
комплексу відпочинку та
спорту «Козацька пристань»
Будівництво дитячого
майданчика за адресою:
Покровський узвіз, 2
Поточний ремонт сміттєвого
майданчика та поточний
ремонт прилеглої території по
вул. Калнишевського, 34
Поточний ремонт сміттєвого
майданчика із заміною
контейнерів по
вул.
Калнишевського. 44 та вул.
Монастирська, 3 0
Благоустрій території по 3
пр.Червоної (з придбанням
сміттєвих контейнерів,
дитячого майданчика та
ремонтом зупинки)

Благоустрій прилеглої
території до будинків по вул.
Пол тавська. 149-а та 149-6

Кошти

Стан виконання

Кошти ІІС О С ІІО ЇІЮ у
звязку з відсутністю
цінових пропозицій від
66 400,00 підрядних організацій

Виконавець

червень

Договір не
підписано

травень

ФОН Журрба
В.М.

60 957,00

Повністю виконано

99 300,00

Повністю виконано

98 300,00

1Іовпістю виконано

липень

ФОП Журрба
В.М.

35 000,00

Повністю виконано

вересень

ФОП Черевко
М.О.

100 000

Повністю виконано

жовтень

ФОІІ Журрба
В.М.

жовтень

ТОВ "КЕДР
АЛБФА"

серпень

ФОП Грищенко
Віталій
Миколайович

липень

ТОВ "КЕДР
АЛБФА"

72 000 і Іовністю виконано
Виконано ремонт
контейнерного
майданчика з заміною
контейнерів придбано
дитячі гойдалки.
Виготовлено павіль
зупинки Роботи по
вста но вл е н н ю го йдал о к
га павільйону буде
62 060 виконано до 30.05.2018
Облаштовано сміттєвий
майданчик та завезено
контейнери, придбано
дитячі гойдалки. Роботи
по встановленню
гойдалок буде виконано
до 30.05.2018
78 555

Начальник управління житлово-комунального
//^ /7
господарства Роменської міської ради
/^ ~ У г 7

Гарасов 5 42 85

Термін
реалізації

ФОП Журрба
В.М.

Губка М.М.

