
грн

Дата Номер

1 15.04.2016 328 Балицька О. С.

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського 

району м.Києва" на проведення благоустрою прибудинкової території житлових будинків 

№52 та №62 на вул. Олеся Гончара

7 000,00

2 15.04.2016 330 Марченко Р. В.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для загальнооствітнього 

навчального закладу "Скандинавська гімназія" Дарницького району міста Києва на 

придбання комп'ютерної техніки для кабінету інформатики 

61 800,00

3 10.06.2016 501 Паладій С. В.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації  для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району 

м. Києва" на встановлення нових дитячих майданчиків за адресами: вул. Поліська, буд. 4-

а та вул. Поліська, буд. 15-а

50 000,00

4 06.07.2016 657 Меліхова Т. І.

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації  для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 

району м. Києва" для придбання трьох електричних конвекторів та трьох кондиціонерів 

для житлово-експлуатаційної дільниці №5 на вул. Якуба Коласа, буд. 15-б

70 000,00

5 15.07.2016 693 Сагайдак І. В.

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації  для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 

району м. Києва" з метою встановлення нових дитячих майданчиків за адресами : вул. 

Академіка Туполєва, буд. 11, 11-д, 15-в та вул. Чорнобильська, буд. 24/26 

220 000,00

6 26.07.2016 742 Шульга Н. І.

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для середньої 

загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів №182 Дніпровського району міста Києва на 

придбання комп'ютерної техніки для кабінету інформатики

103 310,00

512 110,00

Інформація щодо передачі бюджетних призначень іншим головним розпорядникам бюджетних коштів за їх погодженням по 

Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм 

та доручень виборців на 2016-2019 роки                                                                                             

  (рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік")

Разом

№ 

п/п

Розпорядження 

Київського 

міського голови

Прізвище та 

ініціали депутата 

Київської міської 

ради

Головний розпорядник бюджетних коштів Сума



1 26.07.2016 740 Шульга Н. І.

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти, 

молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації для 

дитячо-юнацького спортивного клубу з водних видів спорту "Бригантина" на придбання 

питних фонтанчиків

17 940,00

2 26.07.2016 741 Марченко Р. В.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №314 з поглибленим вивченням англійської мови 

на придбання обладнання для шкільної їдальні та дитячого оздоровчого комплексу для 

спортивного шкільного майданчика

155 330,00

3 01.09.2016 862 Сандалова Г. О.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для гімназії №290 м.Києва на 

придбання мультимедійного комплексу

32 320,00

4 01.09.2016 863 Сандалова Г. О.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи 

№113 технологічного та спортивного проділюнавчаннч І-ІІІ ступенів Дарницького району 

м.Києва на придбання комп'ютерної техніки для кабінету інформатики

118 560,00

5 14.09.2016 884 Марченко Р. В.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації  для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району 

м. Києва" для облаштування дитячих майданчиків за адресами: просп. Григоренка буд. 25-

б та вул. Драгоманова, буд. 27

94 000,00

6 14.09.2016 885 Тесленко П. П.

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  - Управлінню освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  для середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м.Києва на придбання ноутбука та принтера

10 000,00

7 14.09.2016 886 Манойленко Н. В.

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для органу самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Лаврський" на придбання меблів та офісної техніки

32 740,00

8 06.10.2016 960 Крикунов Ю. В.

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації для комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 

району м. Києва" на проведення капітального ремонту сходової клітини в житловому 

будинку за адресою: вул. Сирецька, буд. 36

320 000,00

9 06.10.2016 961 Крикунов Ю. В.

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації  - Управлінню освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації для загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №243" Подільського 

району міста Києва на придбання воріт, витратних матеріалів до них та телевізора для 

кабінету англійської мови 

39 680,00

  (рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік")



10 06.10.2016 962 Вахель Ю. В.

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації  - Управлінню освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи 

І=ІІІ ступенів №97 імені О. Теліги на придбання стаціонарного комп'ютера 

11 990,00

11 06.10.2016 965 Вахель Ю. В.

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації  - Управлінню освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №97 імені О. Теліги на придбання багатофункціонального пристрою

14 980,00

Петровець О. Ф.
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для встановлення будинкових 

теплолічильників за адресами: по вул. Окіпної 1, 3-а, 3-б, 3-в та вул. Туманяна 8
350 000,00

1 197 540,00

1 04.11.2016 1039 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для гімназії "Міленіум" 

№318 Солом'кого району міста Києва на придбання мультимедійного комплексу

45 000,00

2 04.11.2016 1040 Шаповал А. А.

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для органу самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Микільська Слобідка" на придбання комп'ютерної техніки

26 000,00

3 22.11.2016 1104 Шаповал А. А.

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для органу самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Березняки-Тельбін" на придбання комп'ютерної техніки

26 000,00

4 04.11.2016 1041 Сандалова Г. О.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для середнього 

загальноосвітнього закладу "Слов'янська гімназія" на придбання та встановлення на 

центральних входах І та ІІІ блоків гімназії металоконструкцій з накриттям за адресою: 

м.Київ,вул. Драгоманова, буд. 10-в

113 400,00

5 04.11.2016 1042 Березницька Л. І. 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації для бібліотеки ім. Валі Котика 

та бібліотеки ім. Корнія Чуковського на придбання технічного обладнання 
232 030,00

6 04.11.2016 1043 Башлакова С. В

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації  - Управлінню освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації для: загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернат №19 на придбання комп'ютерної техніки та комплектів 

постільної білизни; Романо-германської гімназії №123 на придбання комп'ютерної 

техніки; дошкільного навчального закладу №47 на придбання холодильника

224 200,00

7 04.11.2016 1044 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої 

загальноосвітньої школи "Надія" Солом'янського району міста Києва на придбання 

холодильника, пральної машини та електроплити

36 250,00

Разом

  (рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №779/1783 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік")



8 04.11.2016 1045 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для загальноосвітньої 

школи №174 Слом'кого району міста Києва на придбання проектора та комп'ютера

23 800,00

9 04.11.2016 1046 Онуфрійчук В. М.

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню охорони 

здоров'я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для комунального 

некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського 

району м. Києва  на придбання реєстратора добової електрокардіограми

40 000,00

10 04.11.2016 1047 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи 

№64 на придбання інтерактивного комплексу

25 550,00

11 04.11.2016 1048 Руденко О. П.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи 

№71 Солом'янського району в міста Києва на придбання комп'ютерів, інтерактивного 

комплексу та шкільних меблів

204 000,00

12 04.11.2016 1049 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації для спеціалізованої школи - 

дитячого садка І ступеня "Золотий ключик" з поглибленим вивченням англійської мови з 

1-го класу Солом'янського району міста Києва на придбання інтерактивної дошки та 

шафи-стінки 

32 390,00

13 04.11.2016 1050 Таранов А. В.

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Солом'янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації для бібліотеки ім. М. Бажана, яка знаходиться за адресою: проспект 

В.Лобановського, буд. 37, на придбання дитячих меблів, ігрового набору, проектора, 

екрана

13 090,00

14 16.11.2016 1086 Гуманенко В. Л.

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації - Управлінню освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для гімназії №191 ім. П.Г. 

Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району міста Києва на 

придбання комп'ютерної техніки

13 000,00

1 054 710,00Разом


