
Додаток 5 
до Положення
про запровадження бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) міста Горішні 
Плавні

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на грудень 2019 року
(відповідний звітний період)

№
з/п

Реєстр.
номер

Назва проекту, 
місце

розташування

Етап реалізації, 
заходи з 

виконання

Обсяг фінансування, 
тис. грн.

Виконані роботи

Отриманий результат

План Факт

Залиш ок 
станом на 

початок 
звітного 
періоду

Найменування робіт
Вартість, тис.грн

План Факт.

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

дитячого та
спортивного
майданчиків на
прибудинковій
території
буд. №3 по вул.
Першоирохідців
м. Горішні Плавні
Полтавської
області

Завершені
будівельні
роботи.

500,0 500,0 14,916

Виконана проектно-кошторисна 
документація.
Узгодженні місця розташування 
ігрових комплексів, стосовно 
охоронних зон.
Встановлені МАФ

485,084 485,084 Узгодженні місця 
розташування ігрових 
комплексів.
Виконана проектно- 
кошторисна документація. 
Виконані роботи з 
встановлення МАФ.

2 8 Відновлення 
елементів 
благоустрою в 
районі будинків 
№  37 і №  40 по 
просп. Героїв 
Д ніпра та будівлі 
№  10 по вул.
М иру в м. Горішні 
Плавні

Встановлений 
парклет в районі 
будинку № 37 по 
просп. Героїв 
Дніпра. 
Виконане 
вимощення під 
парклет в районі 
будинку № 40 по

200,0 200,0 90,000

Виконана проектно-кошторисна 
документація.
Встановлений парклет в районі 
будинку № 37 по просп. Героїв 
Дніпра.
Виконане вимощення під парклет 
в районі будинку № 40 по просп.
Героїв Дніпра.

179,249 110,000 Виконана проектно- 
кошторисна документація. 
Встановлений парклет в 
районі будинку № 37 по 
просп. Героїв Дніпра. 
Виконане вимощення під 
парклет в районі будинку 
№ 40 по просп. Героїв 
Дніпра.



Полтавської
області

просп. Героїв 
Дніпра.

3 9 Улаштування
засобу
безперешкодного 
доступу до 
приміщення ГО 
«Ніжність» у 
житловому 
будинку №  17 по 
вул. Гірників в м. 
Горішні Плавні 
Полтавської 
області

Завершені
будівельні
роботи.

200 200 24,0

Виконана проектно кошторисна 
документація.
Виконані будівельні роботи.

176,0 176,0 Розроблена проектно 
кошторисна документація з 
врахуванням додаткових 
потреб.
Виконані будівельні роботи.

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ А. Р. Зінчук 

П. Б. ВасилюкДиректор департаменту ЖКГ


