
тис.грн. % Зі сторони 

замовника

Зі сторони 

Команди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 №428  

"Конструкторське 

бюро" КПДЮ,     

вул І.Мазепи, 13               

К.Синявська 

0677836599

1. Підготовка тендерної 

документації і закупівля 

обладнання для 

конструкторского бюро 

2. Підготовка навчальних 

програм.  

 Департамент 

освіти і науки         

С. Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

січень  499,8 немає немає

Інформація

про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році 

станом на 10.02.2020

№ 

з/п

Проєкт                               

(№, назва, адреса 

реалізації, 

Команда)

Замовник 

проєкту та 

відповідальна 

особа від нього                                        

(ПІП, телефон)

Погодження 

з Командою 

технічних 

вимог (ТВ) 

(дата)                     

та 

календарног

о плану (КП) 

(дата)

Стан реалізації проєктуСума 

проєкту  

(тис. грн)
Освоєно

Основні етапи реалізації 

проєкту

Департамент освіти і науки

Наявність 

договору на 

виконання 

робіт 

(закупівлі 

товарів, 

послуг)     

(дата)

Реалізовані етапи проєкту Проблемні питання



2 Департамент 

освіти і науки         

С. Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва               

січень1.Підготовка навчальної 

програми для роботи з 

групами школярів. 

2.Формування груп 

школярів для роботи в 

проекті.                                                                                                                                                                                                                    

3. Підготовка  тендерної 

документації  і закупівля 

обладнання.                          

4. Робота на озерах 

оброблення інформації. 

5. Підготовка 

інформаційних листівок і 

розповсюдження їх серед 

мешканців.                          

6. Презентація 

результатів на 

міжнародній виставці 

"Інноватика в освіті " 

№696 "Центр 

Н2О",           

КПДЮ,                      

вул І.Мазепи, 13     

Я. Буранова 

0677542550

немає немає192,2

немає немає3  №630 "КПДЮ 

Дитяча літня 

хорова асамблея",  

КПДЮ,                           

вул І.Мазепи, 13      

Р. Толмачов 

0639574709

1. Підготовка тендерної 

документації для 

проведення торгів.        2. 

Закупівля обладнання.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Організація 

дванадцятиденного 

хорового табору для 300 

учасників хорових 

колективів столиці із 

залученням провідних  

спеціалістів у галузі 

хорового та сольного 

співу.               

4.Підготовка спільної 

Департамент 

освіти і науки         

С. Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва                                                                                                                                                                                                                                                 

січень  300,0



4 1. Підготовка тендерної 

документації  та  

закупівля обладнання, 

будівіельних матеріалів. 

2. Проведення ремонтних 

робіт у приміщенні 

палацу для розміщення 

обладнання. 3.Підготовка 

навчальної програми для 

організації занять.  

4.Проведення навчання 

для всіх охочих на базі 

Київського Палацу дітей 

та юнацтва.

Департамент 

освіти і науки         

С. Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва                

січень  немає немає №635 "Школа 

"Лучник",  КПДЮ,                          

вул І.Мазепи, 13    

Р. Косяк 

0965218117

237,6



5 №643 "Kyiv 

Premier КПДЮ"  

КПДЮ,                     

вул І.Мазепи, 13       

В.Стадников 

0672315188

1. Підготовка тендерної 

документації для 

проведення 4-х 

масштабних  масових 

заходів зі спортивного 

танцю - змагань, майстер-

класів, концертів з 

обов'язковим залученням  

дітей з соціально не 

захищенних груп 

населення.

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва

січень 960,0 немає немає

6 №2002 

"Експеримен-

тальна ракета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Київ-1"                                      

К. Семенова 

0639548520

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва

січень 180,5 реалізація на базі 

Національного 

авіаційного 

університету        

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта) 



7 № 2031 

"Cybersecurity 

training center of 

excellence"                                     

В. Гріга 

0963464973

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97                                           

Київський палац 

дітей та юнацтва

січень 197,8 реалізація на базі 

Національного 

авіаційного 

університету        

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта) 

8 № 821 

"PROFLAB"                        

О.Олійник     

0950459225

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97                                           

Київська Мала 

академія наук 

учнівської 

молоді

січень 340,1 реалізація на базі 

Київського 

політехнічного 

інституту імені 

Ігоря 

Сікорського       

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта)



9 № 1890 

"Інженерний 

хакатон"                          

О.Мельничук   

0978974820

Департамент 

освіти і науки         

С. Прохоренко       

279 87 97                             

Київська Мала 

академія наук 

учнівської 

молоді                                                                 

січень 196,1 реалізація на базі 

Національного 

авіаційного 

університету        

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта)

10 № 2100 Рік науки 

для Києва                           

А. Шелевицька  

0965154362

Проведення заходів 

«Наукові пікніки», «Дні 

науки» та конкурсу 

наукових зображень 

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97       

Київський 

університет імені                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Б. Грінченка          

січень 357,6 немає немає



11  № 2151 «Robot 

Made Challenge - 

літня школа із 

створення

роботів»                   

О.Мельничук         

0978974820

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97               

КНП "ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ  

МІСТА КИЄВА"                           

січень 145,3 реалізація на базі 

Національного 

авіаційного 

університету        

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта)

12 №733 

"Лабораторна 

установка для 

студентів НУХТ"              

Є. Костюк            

0507341041

Департамент 

освіти і науки         

С.Прохоренко       

279 87 97               

КНП "ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ  

МІСТА КИЄВА"                        

січень 159,6 реалізація на базі 

Національного 

авіаційного 

університету        

(потребує 

рішення щодо 

реалізації 

проєкта)

Всього: Х Х Х 3766,5 Х 0,00 0 Х Х

Світлана Прохоренко 279 87 97


