
Факт Економія
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1 № 4 Дитячі водні походи з

клубом "ІСКРА" від табору

"РОБІНЗОН", м.Київ,

Ольжин острів,

Масловський Микола

Михайлович 0679298716,

0961709630

Проведення дитячих водних

походів: оренда тримісних

байдарок, весел байдарочних

двосторонніх; послуги з

харчування.

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу молодіжної

політики - Яремійчук

Леся Василівна,

235-32-00

ТВ - 27.02.2020           КП - 

27.02.2020

№ 58 від 13.04.2020; 

№ 59 від 13.04.2020

98,600 UA-2020-03-12-001714-a

UA-2020-04-14-000135-a

UA-2020-03-12-001577-a

2 № 187 Спортивний

фестиваль "Юний турист",

м.Київ, Гідропарк, о.

Долобецький, Стефанович

Олександр Васильович

0679758825 

Проведення спортивного

фестивалю: оренда обладнання

(сцена, троллей, вірьовочний парк,

луки, комплект стріл, велосипеди,

слеклайн); послуги харчування та

проживання.

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу молодіжної

політики - Яремійчук

Леся Василівна,

235-32-00

ТВ - 27.02.2020           КП - 

27.02.2020

№ 58 від 13.04.2020; 

№ 59 від 13.04.2020

68,040 UA-2020-03-12-001714-a

UA-2020-03-12-001577-a

3 № 828 Музична апаратура

та спортивний інвентар для

спортсменів секції

художньої гімнастики

КДЮСШ "Восход", м.

Київ, вул. Зодчих, 22,

Попович Оксана

Анатоліївна 0962554907,

0507323505)

Придбання музичної апаратури та

спортивного інвентаря

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу спортивного

резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої

роботи - Моця Ольга

Іванівна, 279-35-97

КП-27.03.2020 380,009

4 № 1017 Професійний

гімнастичний килим

"Pastorelli" для секції

художньої гімнастики

КДЮСШ "Восход", м.

Київ, вул. Зодчих, 22),

Попович Оксана

Анатоліївна 0962554907,

0507323505

Придбання професійного

гімнастичного килиму

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу спортивного

резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої

роботи - Моця Ольга

Іванівна, 279-35-97

КП-27.03.2020 219,000

Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

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 01.07.2020)

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



5 № 2155 Проведення

змагань з греко-римської

боротьби, м. Київ, Пр-т

Павла Тичини, 18, Капінос

Сергій Михайлович тел.

0506359756

Проведення змагань з греко-

римської боротьби: оренда зали,

трибунів, звукової апаратури,

системи рахунка боїв, столів,

стільців, огорожі, транспорту,

доставка борцовського килима,

придбання медалей, кубків, афіш,

медичне забезпечення

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), заступник

начальника управління -

начальник відділу

спорту вищих

досягнень - Гончаренко

Наталія володимирівна,

279-27-02

КП-27.03.2020 153,359

6 № 2237 Школа скелелазіння

КПИскала "Climbing Team

2020" (для дітей та молоді),

м. Київ, вул.

Верхньоключова, 1/26,

Козак Євгеній

Миколайович 

тел.0636844855

Організація та проведення занять

по скелелазінню, підвищення

кваліфікації та підготовка

інструкторів, виготовлення

сувенірної продукції, послуги

відеооператора та фотографа,

оренда спорядження

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу спортивного

резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої

роботи - Моця Ольга

Іванівна, 279-35-97

- 198,750

7 № 2321 Зимовий

спортивний одяг для

збірної з Таеквон-до ИТФ

КДЮСШ "Тайфун", м.

Київ, вул. Хрещатик, 12,

Литвин Вікторія Валеріївна

0503342586

Придбання спортивних курток та

спортивного взуття

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу спортивного

резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої

роботи - Моця Ольга

Іванівна, 279-35-97

ТВ - 28.02.2020           КП - 

28.02.2020

283,200

8 № 2328 КДЮСШ "Тайфун"

на спортивних змаганнях та

культурних заходах у

2020р., м. Київ, вул.

Хрещатик, 12, Литвин

Вікторія Валеріївна

0503342586

Придбання спортивних костюмів,

футболок, взуття, жилеток, кепок,

сумок

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), начальник

відділу спортивного

резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої

роботи - Моця Ольга

Іванівна, 279-35-97

ТВ - 28.02.2020           КП - 

28.02.2020

256,800

9 № 2349 Захисне

екіпірування для

вихованців Клубу "Комбат

Айкідо", м. Київ, вул.

Академіка Вільямса, 5а,

Поляков Віталій Іванович,

тел. 0662058191

Придбання захисного екіпірування:

шолом

Департамент молоді та

спорту ВОКМР

(КМДА), головний

спеціаліст відділу

спорту вищих

досягнень -

Стєкольщикова Тетяна

Геннадієвна, 278-82-06

КП-27.03.2020 59,500

Всього: Х Х Х Х 1 717,258 Х Х Х


