
План           Факт    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Додаток 2 до Положення про бюджет участі 

(громадський бюджет)                                                міста 

Житомира

(відповідний звітний період)

Комплексна цільова 

програма розвитку 

культури "Нова основа 

культурного розвитку в 

місті Житомирі на 2018-

2020 роки"  Розділ IV 

"Бюджет участі міста 

Житомира"    п. 3, 

Придбання товарів та 

виконання робіт і послуг 

по проекту: "Міському 

парку -  нові атракціони" в 

т.ч. виготовлення ПКД

Отриманий результат

по управлінню культури Житомирської міської ради 
(назва розпорядника бюджетних коштів)

на 01.10.2019 року

1.

"Міському парку - 

нові атракціони"
2019 рік

№ 

з/п
Найменування 

робіт

Назва заходу в міській-

цільовій програмі, місце 

розташування

Обсяг фінансування Виконані роботи

691925,00258075,00

Залишок 

станом на  

початок 

звітного 

періоду

Факт         План        

Назва проекту-

переможця

Вартість, тис.грн.

Етап 

реалізац

ії, 

заходи з 

виконан

ня

950000,00

Встановлення 

сонячних дерев для 

зарядки мобільних 

пристроїв.

950,0 258,1

294,3 257,4

18.04.2019р. прооведено закупівлі 

за процедурою відкриті торги.  

Визначено переможця -  приватне 

підприємство "Зелена Хризантема", 

яке зареєстроване в с. Клекотина, 

Шаргородського району Вінницької 

області. 08.05.2019р. підписано 

договір на виконання робіт. 

Підготовлено майданчик для 

встановлення сонячних дерев. 

Виготовлено та встановлено 

металеві конструкції під сонячні 

батареї та світильники.   Рпоботи та 

послуги по проекту виконані. Об′єкт 

введено в експлуатацію.

2.

Проведено закупівлі за процедурою 

відкриті торги. Визначено 

переможця торгів ТОВ "Екобуд 

Україна". Підписано договір на 

поставку та встановлення 

атракціону, якй зареєстровано в 

органах державної казначейської 

служби України у м.Житомирі. 

Проведено обстеження зелених 

насаджень з метою встановлення 

атракціону. Отримано дозвіл 

відповідних служб на видалення 

дерев. Підготовлено майданчик для 

встановлення атракціону. 

Закупівля атракціону 

Комплексна цільова 

програма розвитку 

культури "Нова основа 

культурного розвитку в 

місті Житомирі на 2018-

2020 роки"  Розділ IV 

"Бюджет участі міста 

Житомира"    п. 4, 

Придбання товарів та 

виконання робіт і послуг 

по проекту: "Сонячні 

дерева для зарядки 

мобільних пристроїв у 

Гідропару " в т.ч. 

виготовлення ПКД

"Сонячні дерева 

для зарядки 

мобільних 

пристроїв у 

гідропарку"

2019 рік 294300,00 257439,00 36861,00



3.

"Зони відпочинку 

для мам з 

маленькими 

дітьми"

Комплексна цільова 

програма розвитку 

культури "Нова основа 

культурного розвитку в 

місті Житомирі на 2018-

2020 роки"  Розділ IV 

"Бюджет участі міста 

Житомира"    п. 5, 

Реконструкція території 

благоустрою з 

облаштуванням "Зони 

відпочинку для мам з 

маленькими дітьми" в т.ч. 

виготовлення ПКД

2019 рік 143000,00 125070,20 17929,80

Придбання штучної 

трави, м′яких меблів, 

парасольок, 

шезлонгів.

143,0 125,1

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію ТОВ "Архітектура 

плюс Дизайн" . Підписано договір з 

підрядною організацією 

"Корнеліс"для виконання робіт з 

облаштування зони відпочинку. 

Настелено трав′яний 

покров.Придбано комплектуючі та 

проведено роботи з облаштування. 

01.06.2019р. введено в експлатацію 

проект "Зона відпочинку для мам з 

маленькими дітьми". 

Всього 1387300,00 640584,20 746715,80 1387,3 640,6

В.о.начальника управління культури Н.М.Марчук


