
Факт Економія
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1 № 142                      
Міжнародний 

фестиваль дитячо-
юнацької творчості 

"Сонячний 
каштанчик"        
Мельник Олег 

Йосипович 

Проведення фестивалю у поточному 
році неможливе. Автор проєкту у литсті 
від 20.07.2020 № 50 поінформував про 

рішення відмови від організації та 
проведення Міжнародного фестивалю 
дитячо-юнацької творчості "Сонячний 

каштанчик" у 2020 році у зв’язку із 
неможливістю проведення його у 

заявленому форматі в умовах 
карантину, веденого на території 

України через пандемію COVID-19) 
https://storage.kyivcity.gov.ua/kyiv.pb.org.u

a/project-
history/54265/files/15975891115591_list-

soniachnii-kashtanchik-3858.pdf 

Департамент 
культури 

КП 12.03.2020 Договір від 
28.02.2020 № 3       
  Додаткова угода 

(зміни до 
договору, 
стосово 

переyесення дат 
проведення 
заходу) від 
18.03.2020 

3000.00 - - - -

2 № 638 Нова 
література для 
музичних шкіл 

Києва           
Кривопуст Богдан 

Леонідович

Закупівля музичної літератури Київський 
міський 

методичний 
центр закладів 

культури та 
навчальних 

закладів 

КП 06.02.2020      
ТВ 23.04.2020

Договір від 
15.05.2020 №10 
Додаткова угода 
від 15.05.2020 №1

203.28 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-
2020-03-31-000265-a

166.89 82.10 https://drive.google.c
om/drive/folders/13
mOBdIvD2kfvKhXdf2q
TJdyvfENupD5P?usp=
sharing

-

3 № 2013 Фестиваль 
студентської 

творчості 
"Студентська весна" 

Національний 
авіаційний 

універстет просп. 
Космонавта 
Комарова, 1 

Безпалий Дмитро 
Віталійович

Проведення фестивалю у поточному 
році неможливе. Автор проєкту у литсті 

від 21.10.2020 поінформував про 
неможливість реазізації його у 
заявленому форматі в умовах 

карантину, веденого на території 
України через пандемію COVID-19. 

https://storage.kyivcity.gov.ua/kyiv.pb.org.u
a/project-

history/59078/files/16040506906955_5792
.pdf

Департамент 
культури

КП 06.02.2020 - 375.40 - - - - -

Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Посилання на 
тендерну закупівлю 

(відповідно до 
найменування 
робіт, товарів, 

послуг)

Оперативний щоквартальний звіт 
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році 

(станом на 30.10.2020)

Стан реалізації проєктуСума 
проєкту  (тис. 

грн)
Профінансовано, 

тис.грн

Найменування робіт, товарів, послуг№ 
з/п

Проєкт (№, назва, 
адреса реалізації, 

Команда, лідер 
Команди)

Замовник 
проєкту

Наявність 
договору на 

виконання робіт 
(закупівлі 

товарів, послуг)     
   (дата)

Погодження з 
Командою 

технічних вимог 
(ТВ) (дата)                     

        та 
календарного 

плану (КП) (дата)

Альтернативний звіт 
Команди (так/ні)

Фотозвіт 
результату 
реалізації



4 № 929  ZOO-УРОК 
«High level 2019» 

Київський 
зоологічний парк,       
просп. Перемоги, 32           

         Коваленко 
Олексій Лелевич

Здійснення циклу занять (проведення 
ZOO-УРОКів, розробка методичних 

рекомендацій,
IT-програма гуманної освіти для 

смартфонів, інтерактивних дошок)

Київський 
зоологічний парк 

КП 10.09.2020     
ТВ 03.09.2020

- 200.00 - - - - -

№ 2271 Великий 
Лекторій в Малій 

Опері вул. Київська 
мала опера 

Дегтярівська, 5    
Боришкевич Ганна 

Костянтинівна

Придбання 200 стільців для великого 
залу Київської Малої опери (трває 

підготовка технічних вимог до 
предмета закупівлі)

Київська мала 
опера

КП 10.03.2020       - 297.60 - - - - -

4 № 2358 Дворик у 
Малій Опері 

Київська мала опера                        
                      вул. 
Дегтярівська, 5   

Гайдаш Валентина 
Денисівна 

Придбання матеріалів для 
облаштування дворика Малої Опери 
(трває підготовка технічних вимог до 

предмета закупівлі)

Київська мала 
опера

КП 10.03.2020 - 293.00 - - - - -

5 № 445 "Русанівка - 
культурний центр 

"Краків"  Русанівська 
наб.,12         

Абрашекова Оксана 
Анатоліївна

Закупіля сонячних панелей для 
встановлення на даху центру "Краків" 

КП 
«Київкінофільм»

КП 06.02.2020   Договір від 
14.12.2018 

№155/К

- https://drive.google.com/drive/folders
/11bKWYhALeiTlQzTqGqVlpeovAFvD3_

ny?usp=sharing

- - -

Всього: Х Х Х Х 4369.28 Х 166.89 0.00 Х Х


