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Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів
громадського бюджету міста Ромни
по Відділу освіти ВК Роменської міськради

за 2018 рік

Сума, грн.
№
з/п

Назва проекту, місце
розташування

1

2

1

Придбання спортивноігрового майданчика з
вуличними
тренажерами
(територія Роменської
СЗОШ№1)
(громадський бюджет)
Придбання вуличних
тренажерів для
спортивно-ігрового
майданчика (територія
Роменської СЗОШ№1,
вул.. Пушкіна, 15)
(громадський бюджет)
Придбання вуличних
тренажерів для
спортивно-ігрового
майданчика (територія
Роменської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №4
Роменської міської
ради Сумської області)
(громадський бюджет)
Придбання дитячих
майданчиків за
адресою:вул..
Троїцька,94 (територія
ЗОШ№8)
Придбання
тренажерного
обладнання для
спортивного залу
Роменської ДЮСШ
імені Віктора
Гречаного Роменської
міської ради Сумської
області

2

3

4

5

Всього:

І.О.Івницька_______
(керівник)

Загальна
вартість
проекту
3

План
асигнува
нь на
звітний
період

Факт

4

5

Залишок
асигнуван
ь на
початок
звітного
періоду
6 = 4-5

100,0

100,0

100,0

99,973

99,973

99,973

99,890

99,890

99,890

100,0

100,0

100,0

97,080

97,80

97,080

496,943

496,943

0,00

496,943

Примітка, пояснення
про проведену роботу

7

Йде підготовка
документів для
оприлюднення
оголош ення в системі
«Прозорро».
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Г ром адськи й бю дж ет
Т ерм ін
Н азва

К ош т»

С тан виконання

реалізац ії

Виконавець

л тпень

Д оговір не підписано

Р озчищення та поглиблення (відновлення)
озера по вул. Полетиків (район Засулля)
Ф інансування п ередбачен о на
100 000,00 червень м ісяць 2018 року

Встановлення інформаційного панно та
вказівних знаків на території центрального
кладовища у м. Ромни

П роводяться роботи по збору

- Г|

інф орм ації дл я розм іщ ення на
45 000,00 пано

травень

Придбання будівельних матеріалів для
встановлення паркану в мікрорайоні Процівка
за адресою: вул. К онотопська,50

.........

Ф інансування п ередбачено на
100 000,00 липень м ісяць 2018 року

Будівництво спортивного майданчика, по вул.
Полетиків (район Засулля)

Ф О П Бабій А.Т.
.................. ■...

серпень

Д оговір не підписано

червень

Д оговір не підписано

Ф інансування п ередбачено на
100 000,00 травень м ісяць 2018 року

Капітальний ремонт дитячого майданчика за
адресою: м. Ромни, вул. Дудіна, 1 та вул.
Індустріальна, 3

£
Ф інансування передбачен о на
вересень
93 772,00 серпень м ісяць 2018 року

Д оговір не підписано

Придбання дитячо-спортивного майданчика
..

«Каховка»

72 585 червень м ісяць 2018 року

Придбання будівельних матеріалів для
облаштування скверу по вул. М олодості в
мікрорайоні «Каховка»

,

липень

Д оговір не підписано

травень

Д оговір не підписано

проводяться роботи з автором
проекту по узгодж енню
м атеріалів для облаш туван ня
98 500 скверу

Заступник начальника управління житловоС.Ю. Яндола

комунального господарства
Т арасов 5 42 86

. .

Ф інансування п ередбачено на
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ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ РОМЕНСЬКОІ МІСЬКОЇ РАД
ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
б-p Ш евченка, 2 , м. Ромни ,Сумська область , 42000,
Тел.(05442) 5 12 14 E-mail: sport@romny-vk.gov.ua Код ЄДРПОУ 04057988

12.04.2018. № 5 0

Начальнику фінансового управління
Ярошенко Т.М.

Відділ молоді та спорту Роменського міськвиконкому надає інформацію щодо
подання звіту про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів
громадського бюджету міста Ромни.
Проект «Проведення дитячих літньо-оздоровчих зборів «Патріот України» буде
реалізовуватись з 1 липня 2018 року. Підготовча робота по реалізації проекту почнеться в
травні-червні цього року.

Начальник відділу

Гончарова 5 12 14

В.Л.Мельник

