
Звіт про стан реалізації проектів – переможців громадського бюджету 

у липні 2017 року 

 
1. Головне управління житлово-комунального господарства  

№ 

з/п 
Назва проекту 

Посада, 

ПІБ  відповідальної 

особи за реалізацію 

проекту, 

тел. для довідок 

  Заходи   щодо  

реалізації проектів 

Вартість  

 робіт 

(послуг)  

Дата   

початку 

проведення  

заходів 

Дата 

завершення 

проведення  

заходів 

Фото об’єкту до початку  

реалізації проекту 

1. Благоустрій скверу 

«Покровський» 

Головний спеціаліст 

відділу будівництва та 

благоустрою   
Криворучко Т. В. 

24 85 93 

Розроблено проектно-

кошторисну 

документацію 

39 644,81 липень  серпень 

 
2 Сквер «Молодіжний 

громадський простір» між 

вулицями Генерала    

Жадова і Космонавта 

Попова 

Заступник начальника 

відділу капітального 

ремонту, реформування 

та розвитку житлово-

комунального 

господарства,  
Шпильова Т. В. 

22 86 87 

Замовлено проектно-

кошторисну 

документацію 

- серпень вересень 

 
3 Благоустрій 

прибудинкової території 

для відпочинку жителів 

будинку № 29 та  

101 мікрорайону 

Заступник начальника 

відділу капітального 

ремонту, реформування 

та розвитку житлово-

комунального 

господарства, 
Шпильова Т. В. 

22 86 87 

Розроблено кошторис  

- серпень вересень 

 
4 Сімейний відпочинок   Заступник начальника 

відділу капітального 

ремонту, реформування 

та розвитку житлово-

комунального 

господарства,  

Шпильова Т. В. 

22 86 87 

Розроблено кошторис 

 - серпень вересень 
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2. Управління освіти Кіровоградської міської ради 

1. Зігріємо наших дітей та 

покращимо обличчя 

нашого мікрорайону  

(НВО № 8)  

  

Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання управління 

освіти, Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводяться  заходи  

щодо визначення 

підрядника та  вартості 

послуг - липень 
 жовтень 

  

2. Заміна вікон 

(Кіровоградська гімназія 

нових технологій навчання 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області)  

 

Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07  

 Проводяться  заходи  

щодо визначення 

підрядника та  вартості 

послуг  - липень 
серпень 

  

3. Заміна вікон в 

навчальному закладі на 

металопластикові             

(СЗОШ № 14)   

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07   

Замовлено вікна 

- липень 
серпень 

 

 
4.  Навчально-виховне 

об’єднання ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 24 – ЦДЮТ 

«Оберіг» - тепла та 

затишна школа  

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Замовлено  вікна 

- липень 
серпень 

 

5. Створення вільної wi-fi зони 

в КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ліцей № 19 

позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання освіти, 

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Ведеться  співпраця з 

автором щодо 

визначення підрядника 

та  вартості послуг 
- 

липень серпень 

 - 
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6. Встановлення спортивного 

майданчика на території 

НВО № 35  

 

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Проведено підготовку до  

оголошення процедури 

допорогових закупівель   
- 

серпень вересень 

 
7. Шкільний марафон 

роздільного збору відходів 

Letʼs do it, Ukraine-school 

recycling!  

 

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Ведеться  співпраця з 

автором щодо 

визначення підрядника 

та  вартості послуг  
- 

липень серпень 

 

8. Освітлення території ясла-

садочка комбінованого 

типу № 54  

 

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Оголошено процедуру 

допорогових  закупівель 

- 
липень серпень 

 
9. Здорові діти – наше 

майбутнє  

(Центр соціальної 

реабілітації дітей, Ор-

Авнер) 

   Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Проведено підготовку до  

оголошення процедури 

допорогових закупівель     
- 

серпень вересень 

 

10. Сучасній школі – сучасний 

вигляд (ЗОШ «Мрія»)  

  

 Технік відділу 

інженерного 

забезпечення та 

матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

  Проводяться  заходи  

щодо визначення   

підрядника та вартості 

послуг - 
липень серпень 
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11. Встановлення огорожі 

навколо подвіря 

навчального закладу 

 Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання управління 

освіти Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводяться  заходи  

щодо визначення      

підрядника та вартості 

послуг - 
липень серпень 

  

12 Проведення енергетичного 

аудиту (КЗ «НВО «СЗОШ 

№ 1-ДНЗ»)  

 Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання, 

 Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

Проводиться  

енергетичний  аудит 
- 

вересень жовтень 

- 

13. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 1 ДЮЦ 

«Перлинка», корпус 1  

   Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання, 

 Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводиться  

енергетичний  аудит   

- 
вересень жовтень 

- 

14. Проведення енергетичного 

аудиту в КЗ «НВО ліцей-

школа – дошкільний 

навчальний заклад 

«Вікторія – П»   

 Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання,   

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводиться  

енергетичний  аудит 
- 

вересень жовтень 

- 

15. Проведення енергетичного 

аудиту в НВО № 20  

 Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводиться  

енергетичний  аудит 
- 

вересень жовтень 

- 

16. Проведення енергетичного 

аудиту в дошкільному 

навчальному закладі (ясла-

садок № 74 «Золотий 

півник»)     

 Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання,  

Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

 Проводиться  

енергетичний  аудит 
- 

вересень жовтень 

- 

 



 

5 

17. Проведення енергетичного 

аудиту в ДНЗ (ясла-садок) 

№ 3 «Незабудка»  

 

   Технік відділу 

інженерного забезпечення 

та матеріального 

постачання, 

 Ткаченко О.Ю. 

т. 24 29 07 

  Проводиться  

енергетичний  аудит 
- 

вересень жовтень 

- 

 

3. Відділ фізичної культури та спорту 

1 

Здоровий спосіб життя – 

успішна нація України  

(вул. Віктора 

Чміленка,71,73) 

Начальник відділу 

фізичної культури та 

спорту, 

Колодяжний Сергій 

Олександрович  

тел. 24 38 52 

Розпочато процедуру 

закупівлі спортивного 

обладнання  

 -  21.07.2017 18.09.2017 

 

2 

Реконструкція 

спортивного майданчика в 

центрі міста (перехрестя 

вул. Архітектора Паученка 

та вул. Архангельської  

Начальник відділу 

фізичної культури та 

спорту, 

Колодяжний Сергій 

Олександрович  

тел. 24 38 52 

 Розробляється  проект 

рішення Кіровоградської 

міської ради  щодо 

перерозподілу 

бюджетних  призначень  

 - липень  серпень 

 

 

4. Відділ культури і туризму   
1 Кінотеатр під відкритим 

небом (Парк культу ри та 

відпочи нку «Ковалі вський) 

Головний спеціаліст 

відділу культури  і 

туризму, 

Петринська В. В. 

тел. 24-25-70 

 Замовлено проектор та 

ноутбук   

- серпень серпень 

 

  


