
Додаток 5 

                до Положення про Бюджет 

                участі Слобожанської  

селищної територіальної 

громади 

 

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади  

на 01 квітня 2019 року  
(звітний період) 

 

№ 

з/п 

Реєстр. 

номер 

Назва проекту, 

адреса місця реалізації 

проекту 

Етапи реалізації, 

заходи з виконання 

Обсяг фінансування, тис.грн. Стан реалізації 

План Факт Залишок 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 Розділи сміття, щоб 

покращити життя! 

 

1. Розробка наочної агітації 

(Квітень)  

12 180,00 0,00 12 180,00 На стадії реалізації 

2. Формування, 

заключення договорів  

(Квітень) 

3. Отримання замовленої 

продукції (Квітень) 

4. Розповсюдження наочної 

агітації з сортування сміття 

та проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

населенням громади щодо 

правил сортування сміття  

(Травень – Червень) 



2 12 Літній кінотеатр в 

Слобожанському 

 

1. Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

68 353,00 0,00 68 353,00 На стадії реалізації 

2.Виконання зобов'язань за 

договорами 

(Травень) 

3.Підготовка документів до 

фінансування 

(Травень) 

3 10 Будівництво спортивно-

дитячого майданчика 

 

1.Підготовка документації  

(Липень) 

98 832,00 0,00 98 832,00 На стадії реалізації 

2.Проведення процедури 

закупівлі  

(Серпень) 

3.Монтажні роботи  

(Вересень) 

4 14 Естетичне облаштування 

водонапірної башти в смт 

Слобожанське по вул. В. Су-

хомлинського, 52 

1.Проведення перемовин з 

власником щодо передачі 

башти у комунальну 

власність (Червень) 

99 050,00 0,00 99 050,00 На стадії реалізації 

2. Проведення технічного 

огляду башти (Серпень) 

3. Облаштування башти 

(Вересень) 

5 3 Квітуча Україна, щастя 

для дитини! 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

55 665,00 0,00 55 665,00 На стадії реалізації 

2. Виконання зобов'язань 

за договорами 

(Червень) 



3. Підготовка документів 

до фінансування 

(Жовтень) 

6 11 Затишний двір по вулиці           

30 років Перемоги с. 

Степове 

 

1.Підготовка документації  

(Липень) 

96 600,00 0,00 96 600,00 На стадії реалізації 

2.Проведення процедури 

закупівлі (Серпень) 

3.Монтажні роботи 

(Вересень) 

7 8 Полив зелених куточків 

школи 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

68 967,00 0,00 68 967,00 На стадії реалізації 

2.Виконання зобов'язань за 

договорами (Травень) 

3.Підготовка документів до 

фінансування (Травень) 

8 6 Телевізійна студія 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель  

(Квітень)  

59 951,00 0,00 59 951,00 На стадії реалізації 

2.Виконання зобов'язань за 

договорами (Травень) 

3.Підготовка документів до 

фінансування (Травень) 

9 1 Квітни, рідна школо 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

67 995,00 0,00 67 995,00 На стадії реалізації 

2. Виконання зобов'язань за 

договорами 

(Червень) 



3. Підготовка документів до 

фінансування 

(Жовтень) 

10 5 Зелені куточки школи 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

80 100,00 0,00 80 100,00 На стадії реалізації 

 2. Виконання зобов'язань 

за договорами (Червень) 

3. Підготовка документів до 

фінансування (Жовтень) 

11 4 А з нашого вікна… 

 

1.Підготовка документів 

для укладення договорів та 

організація здійснення 

процедур закупівель 

(Квітень) 

51 510,00 0,00 51 510,00 На стадії реалізації 

2. Виконання зобов'язань за 

договорами (Червень) 

3. Підготовка документів до 

фінансування (Жовтень) 

12 2 Встановлення біотуалетів на 

території Слобожанської 

ОТГ 

1.Пошук альтернативних 

варіантів встановлення 

громадських вбиральнь 

(Квітень - Грудень) 

68 360,00 0,00 68 360,00 На стадії реалізації 

 

 


