
Дата Номер

1 27.02.2020 119 Сандалова Г. О. 170 000,00

Придбання шприцевих дозаторів у кількості 8 (вісім) штук у відділення 

невідкладної кардіології та інтенсивної терапії Київської міської 

клінічної лікарні № 1 

Виконано

2 13.05.2020 290 Міщенко О. Г. 30 000,00

Придбання лабораторних меблів: шафа лабораторна з мийкою та 

шухлядами, біла (ЛАБОРАТОРІЯ VM524) – 1 од., тумба лабораторна, 

біла (ЛАБОРАТОРІЯ VM520) – 1 од., стіл лабораторний з висувними 

шухлядами, білий (модель СЛ-001.3) – 1 од., стілець медичний (Ст-14) – 

2 од. для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровського району м. Києва 

Виконано

200 000,00

3 13.05.2020 289 Березницька Л. І. 644 400,00

Організація та проведення культурно-мистецького заходу «ДеГора» Не виконано Продовження 

карантину та 

обмеження у 

кількості 

учасників та 

відвідувачів 

заходу

644 400,00

Разом

Разом

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Стан 

виконання 

розпорядження 
(лист головного 

розпорядника 

бюджетних коштів)

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Примітка

Інформація щодо переданих 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 2016-2020 роки за 2020 рік                                                                                          

(відповідно до рішень Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 

2020 рік" та від  10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік")

грн

№ 

п/п

Розпорядження 

Київського міського 

голови
Прізвище та 

ініціали 

депутата 

Київської 

міської ради

Сума 

бюджетних 

призначень

Зміст



4 24.06.2020 384 Сандалова Г. О. 96 394,00

Виконання робіт з поточного ремонту покрівель на ігрових майданчиках 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Монтессорі-сад» 

Дарницького району м.Києва 

Виконано 

96 394,00

5 13.05.2020 287 Міщенко О. Г. 30 000,00

Придбання комп’ютерної техніки для Централізованої бібліотечної 

системи Дніпровського району м. Києва, а саме: 

-  ноутбук HP Probook 450 G5 з мишею – 1 шт. для бібліотеки № 16 для 

дітей;

- моноблок 23.8 LENOVO V530-24 з мишею та клавіатурою – 1 шт. для 

бібліотеки ім. В. Сосюри.

Виконано

6 13.05.2020 291 Шульга Н. І. 60 000,00

Придбання комп’ютерної техніки для бібліотеки ім. Євгена Кравченка 

для юнацтва Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району 

м. Києва, а саме: 

- ноутбук HP ProBook 450 G5 (або аналог) – 2 шт.;

- моноблок HP ProOne 440 G4 (або аналог) – 1 шт.;

- інтерактивний пристрій Presenter – 1 шт.

Виконано

90 000,00

7 25.08.2020 563 Башлаков С. В. 199 455,00

Проведення ремонтів житлових будинків № 47-а на вул. Антоновича та 

№ 46-а на просп. Голосіївському комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. 

Києва», а саме:                                                                                                                                                          

- проведення ремонту першого поверху сходової клітини третього 

під’їзду та вхідної групи із заміною вхідних дверей житлового будинку № 

47-а на вул. Антоновича;

- проведення ремонту вхідних груп третього та четвертого під’їздів 

житлового будинку № 46-а на просп. Голосіївському

Виконано

199 455,00

8 13.05.2020 288 Шульга Н. І. 57 142,00
Придбання ігрового обладнання  майданчика для ігор дітей групи 

раннього віку дошкільного навчального закладу № 60 

Виконано

57 142,00Разом

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Разом

Разом

Разом

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація


