Зведена таблиця поправок до проєкту рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР
«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049»
№ Суб’єкт подання Найменування
п/п правки
головного
розпорядника
бюджетних коштів

1

2

3

Найменування
замовника
виконання робіт

Галузь

4

5

1

Опадчий І.М.

Департамент освіти і науки
КП "Житлоінвестбудвиконавчого органу Київської УКБ",
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

2

Опадчий І.М.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

СВКП "Київводфонд"

ЖКГ

3

Опадчий І.М.

Деснянська РДА

Деснянська РДА

ЖКГ

4

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Київська міська клінічна
лікарня №3

охорона
здоров'я

5

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Київська міська клінічна
лікарня №4

6

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Київська міська клінічна
лікарня №5

Об'єкт капітального
будівництва
(реконструкції)

6

Коди та
Об'єкт капітального
назви
ремонту
бюджетно
ї
класифік
ації
об'єктів
капітальн
7
8

Обсяг
бюджетних
призначень
на 2020 рік
(тис. грн)
в проекті
рішення
9

Поправки Джерела покриття
щодо
видатків
збільшення
або
зменшення
обсягу
фінансуван
ня 10
11

Обґрунтування
необхідності врахування
запопонованих змін

12

Висновки виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адмінстрації)

13

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ДОШКІЛЬНОГО
подання
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЛА-САДОК) №491
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА,16А
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА

11 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців та згідно
розпорядженння виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 30.05.2017
№634

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

не зазначено
суб'єктом
подання

__________

0,00

3 416,60

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

Відповідно до розпорядженння
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
05.10.2017 №1224

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСКОЇ
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ
БРАТИСЛАВСЬКА, 28-32 У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА

не зазначено
суб'єктом
подання

__________

0,00

4 954,90

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

Відповідно до розпорядженння
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
08.05.2008 №152. Даний
бюветний комплекс є об`єктов
незавершеного будівництва та не
введено в експлуатацію в зв`язку
з відсутністю фінансування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

__________

не зазначено Капітальний ремонт
0,00
суб'єктом
каналізаційних мереж д=100подання
400 мм на території Київської
міської клінічної лікарні №3
по вул.Петра Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва

6 000,00

За рахунок зняття коштів з
Київського міського центру
репродуктивної та
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16

Наявність дефектних актів та
позитивного експертного звіті
щодо необхідності проведення
капітального ремонту

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

охорона
здоров'я

__________

не зазначено Капітальний ремонт системи 0,00
суб'єктом
теплопостачання Київської
подання
міської клінічної лікарні №3
по вул.Петра Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва

6 000,00

За рахунок зняття коштів з Застарілий стан системи
Київського міського центру теплопостачання
репродуктивної та
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

охорона
здоров'я

__________

не зазначено Капітальний ремонт із
0,00
суб'єктом
заміною чотирьох джерел
подання
протипожежного
водопостачання Київської
міської клінічної лікарні №3
по вул.Петра Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва

360,00

За рахунок зняття коштів з Наявність дефектних актів,
Київського міського центру застарілий стан системи
репродуктивної та
протипожежного водопостачання
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

__________

Висновок
профільної
постійної
комісії

14

1

7

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КП "Інженерний центр"

охорона
здоров'я

__________

не зазначено Капітальний ремонт будівель 17 566,20
суб'єктом
головного корпусу (стаціонар,
подання
операційний) з заміною вікон
Київської міської клінічної
лікарні №3 по вул.Петра
Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва

12 000,00

За рахунок зняття коштів з Завершення робіт, розпочатих у
Київського міського центру попередніх періодах
репродуктивної та
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

8

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КП "Інженерний центр"

охорона
здоров'я

__________

не зазначено Капітальний ремонт
0,00
суб'єктом
приміщень блоку Б
подання
терапевничного корпусу
Київської міської клінічної
лікарні №3 по вул.Петра
Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва

17 000,00

За рахунок зняття 640 тис
грн з Київського міського
центру репродуктивної та
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16 та 16 360 тис грн з
Олександрівської клінічної
лікарні на вул.Шовковична,
39/1

Наявність позитивного
експертного звіту, застарілий
стан приміщень блоку Б
терапевничного корпусу
Київської міської клінічної
лікарні №3

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

9

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КП "Інженерний центр"

охорона
здоров'я

__________

не зазначено Капітальний ремонт мереж
0,00
суб'єктом
електропостачання з заміною
подання
обладнання Київської міської
клінічної лікарні №3 по
вул.Петра Запорожця, 26 у
Дніпровському районі м.Києва
в т.ч. виготовлення ПКД

5 000,00

За рахунок зняття 5 000 тис
грн з Олександрівської
клінічної лікарні на
вул.Шовковична, 39/1

Наявність позитивного
експертного звіту, застарілий
стан мереж електропостачання
та обладнання Київської міської
клінічної лікарні №3

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

10

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КНП "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги "Русанівка", вул
Ентузіастів,49 у
Дніпровському районі
м.Києва

охорона
здоров'я

Реконструкція КНП "Центр
первинної медико-санітарної
допомоги "Русанівка", вул
Ентузіастів,49 у Дніпровському
районі м.Києва

не зазначено
суб'єктом
подання

__________

0,00

100,00

За рахунок зняття 100 тис
грн з Олександрівської
клінічної лікарні на
вул.Шовковична, 39/1

Наявність дефектних актів,
застарілий стан будівлі КНП
"Центр первинної медикосанітарної допомоги "Русанівка"

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

11

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КНП "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги №1" у
Дніпровському районі
м.Києва, вул.Петра
Запорожця, 26

охорона
здоров'я

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ не зазначено
БУДIВЛI ПIД АМБУЛАТОРIЮ
суб'єктом
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
подання
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ.
РАЙДУЖНА, 23 ЛIТЕРА А У
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.
КИЄВА

__________

0,00

15 000,00

За рахунок зняття 15 000
тис грн з Київського
міського будинку дитини
"Берізка", вул.Жукова, 4 у
Деснянському районі
м.Києві

Наявність проектно-кошторисної
документації, покращення
обслуговування мешканців
Дніпровського району м.Києва

Може бути враховано
частково за рахунок
зазначеного джерела.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

12

Горбунов Я.В.

Департамаент охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

КНП "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги №3" у
Дніпровському районі
м.Києва,
вул.Червоноткацька, 31

охорона
здоров'я

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛИХ
ПРИМIЩЕНЬ ПIД
АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА
АДРЕСОЮ: М. КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23

__________

0,00

10 000,00

За рахунок зняття 10 000
тис грн з Київського
міського будинку дитини
"Берізка", вул.Жукова, 4 у
Деснянському районі
м.Києві

Наявність проектно-кошторисної
документації, покращення
обслуговування мешканців
Дніпровського району м.Києва

Враховано частково в сумі
7385,6тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

13

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
420,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
31

-420,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

14

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
240,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
35-А

-240,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

не зазначено
суб'єктом
подання

2

15

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
300,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
39

-150,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

16

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
560,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
49/1

-440,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

17

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
300,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 18

-300,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

18

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 053,70
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 20

-553,70

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

19

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
360,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 32

-360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

20

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

21

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 450,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.
ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10

-1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

22

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
5 846,56
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЛІФТІВ
ТА ЛІФТОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЗАКРЕВСЬКОГО, 45 (ОСББ)

-2 636,30

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

3

23

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ
ВУЛ.
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
31-В

0,00

450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

24

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 20-Г

0,00

162,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

25

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 24-А

0,00

290,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

26

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ
ВУЛ.
ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-В

0,00

494,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

27

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 32-А

0,00

62,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

28

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д

0,00

62,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

29

Зубко Ю.Г.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН
ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 29-Б

0,00

282,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

30

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 22

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

4

31

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
180,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 7

-180,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

32

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 22/9

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

33

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 79

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

34

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
180,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.ЛІСКІВСЬКА,20

-180,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

35

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
520,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.БАЛЬЗКА,
75

-520,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

36

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 22/9

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

37

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 5

-1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

38

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 18-А

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

5

39

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
660,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 24

-660,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

40

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 3-А

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

41

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН (ЗАМІНА ДВЕРЕЙ)
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
БАЛЬЗАКА, 77 (ЖБК)

-986,60

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

42

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
3 685,83
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЛІФТІВ
ТА ЛІФТОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
БАЛЬЗАКА, 65 (ОСББ)

-2 223,40

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

43

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА,42/10

450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

44

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 39/48

450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

45

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.РАДУНСЬКА,42/10

0,00

650,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

46

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.РАДУНСЬКА, 46

0,00

220,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

985,60

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

6

47

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.ЛІСКІВСЬКА, 18-Б

0,00

230,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

48

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКА,
32/51-А

0,00

580,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

49

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.ЛІСКІВСЬКА, 4

0,00

220,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

50

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН ЗА
АДРЕСОЮ:
ВУЛ.РАДУНСЬКА, 26

0,00

220,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

51

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФАСАДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 5-Б

0,00

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

52

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ФАСАДІВ ВУЛ. БАЛЬЗАКА,
79

1 480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

53

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФАСАДІВ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 2\71

0,00

780,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

54

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФАСАДІВ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 16

0,00

1 480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

7

55

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ 0,00
МАЙДАНЧИКІВ ЗА
АДРЕСОЮ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 9-А

300,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

56

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ 0,00
МАЙДАНЧИКІВ ЗА
АДРЕСОЮ ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 9-Б

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

57

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ 0,00
МАЙДАНЧИКІВ ЗА
АДРЕСОЮ ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА, 30

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

58

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЗА 0,00
АДРЕСОЮ
ВУЛ.БУДИЩАНСЬКА, 7-А

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

59

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216011

РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЗА 0,00
АДРЕСОЮ ВУЛ.БАЛЬЗАКА,
75

400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

60

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЛІФТІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЛІСКІВСЬКА,2/71

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

61

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЛІФТІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 32/51А

250,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

62

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЛІФТІВ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 11-А

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

8

63

Іщенко М.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

64

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

КП"Ватутінськінвестбуд"

6 250,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі в місті Києві.

На виконання розпорядження від
08.11.2018 року № 2011 «Про
затвердження проекту
«Реконструкція нежитлових
приміщень будівлі по просп.
Володимира Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста
Києва під розміщення залу
урочистих подій»

Враховано частково в сумі
6000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

65

Онуфрійчук В.М.

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Київське комунальне
ЖКГ
об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

20 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі в місті Києві.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
360,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 8В

-360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

На виконання Рішення КМР від
02.10.2018 № 1552/5616 "Про
наання статусу скверу земельній
ділянці, розташованій вздовж
будинків по вул. Арх. Ніколаєва
№№ 11,13,15, вул. Оноре де
Бальзака №№ 14,16, 16А, 18, 20,
24, просп. Володимира
Маяковського №№ 21В, 21Г у
Деснянському
в задовільномурайоні
стані м. Києва"

66

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

67

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
471,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 15А

-471,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

68

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
471,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 12А

-471,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

69

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
471,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 15Б

-471,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

70

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
720,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 4

-720,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальне
будівництв
о
(реконстру
кція)

__________

4216015

Реконструкція нежитлових
приміщень будівлі під розміщення
залу урочистих подій,
просп.В.Маяковського,15 С3 у
Деснянському районі міста Києва

4217330

Капітальний ремонт скверу

2816030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЛІФТІВ
ТА ЛІФТОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
РАДУНСЬКА, 11

__________

6 000,00

Капітальний ремонт скверу
0,00
розташованого вздовж
будинків по вул. Арх.
Ніколаєва №№ 11,13,15, вул.
Оноре де Бальзака №№ 14,16,
16А, 18, 20, 24, просп.
Володимира Маяковського
№№ 21В, 21Г у Деснянському
районі м. Києва

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

9

71

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
360,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 4А

-360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

72

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
360,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 6

-360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

73

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 3

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

74

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 3А

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

75

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 3Б

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

76

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 8

-1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

77

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 8Б

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

78

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
960,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 4

-960,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

10

79

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЗА
3 126,01
суб'єктом
АДРЕСОЮ: ПРОСП.
подання
МАЯКОВСЬКОГО, 5 (ОСББ)

-3 126,01

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

80

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КАШТАНОВА, 3

458,01

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

81

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 15Б

0,00

306,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

82

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 15В

0,00

306,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

83

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ.
подання
КАШТАНОВА, 1/9

0,00

306,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

84

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ.
подання
КАШТАНОВА, 12А

0,00

240,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

85

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ.
подання
КАШТАНОВА, 12Б

0,00

240,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

86

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
КАШТАНОВА, 8А

0,00

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

11

87

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 17Г

0,00

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

88

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 17Д

0,00

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

89

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ВУЛ.
подання
КАШТАНОВА, 8

0,00

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

90

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 1Б

0,00

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

91

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 1

0,00

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

92

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО,
подання
ХВП, ГВП І КАНАЛІЗАЦІЇ)
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
КАШТАНОВА, 14

230,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

93

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО,
подання
ХВП, ГВП І КАНАЛІЗАЦІЇ)
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
КАШТАНОВА, 14А

230,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

94

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО,
подання
ХВП, ГВП І КАНАЛІЗАЦІЇ)
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.
КАШТАНОВА, 12Б

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

12

95

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 6

278,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

96

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 8А

199,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

97

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 3А

452,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

98

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 3Б

235,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

99

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 1

232,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

100

Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 4

953,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Старостенко Г.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

__________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
0,00
суб'єктом
ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
подання
ЛІФТІВ ВУЛ. КАШТАНОВА,
1/9

224,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

102

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

6011
Капітальний ремонт вхідних
"Експлуатаці груп по вул. Ушинського, 26
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Житлово- 0
комунальн
а

0,00

13
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт вхідних
"Експлуатаці груп по вул. Донецька, 57-А
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

150,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Івана
я та технічне Світличного, 10 (1 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Івана
я та технічне Світличного, 4-А (1 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Івана
я та технічне Світличного, 4 (3 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Іскрівська, 9 (2
я та технічне під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

108

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Ушинського, 25
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

50,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Ушинського, 23
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

100,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

110

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Ушинського, 25я та технічне А
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00

14
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Івана
я та технічне Світличного, 6 (4 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Уманська, 47 (1,
я та технічне 4 під'їзди)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

140,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Іскрівська, 5 (1,
я та технічне 3 під'їзди)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

140,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

114

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Бориславська,
я та технічне 54 (1, 2 під'їзди)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

160,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

115

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Бориславська,
я та технічне 72/3
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Іскрівська, 11 (1
я та технічне під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Ніжинська, 7 (7,
я та технічне 8 під'їзди)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

150,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Пітерська, 4 (1
я та технічне під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

15
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Донецька, 57-А
я та технічне (1 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

100,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

120

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
"Експлуатаці клітин по вул. Адама
я та технічне Міцкевича, 9 (1 під'їзд)
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

70,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

121

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул.
я та технічне Донецька, 65
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

300,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул.
я та технічне Ушинського, 22
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

300,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул.
я та технічне Ушинського, 19
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

500,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

124

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул
я та технічне .Іскрівська, 3
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

400,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

125

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул
я та технічне .Іскрівська, 3-А
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

400,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

126

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул.
я та технічне Бориславська, 70
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

350,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

16

127

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці інженерних мереж по вул.
я та технічне Пітерська, 2
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

350,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

128

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці електричних мереж по вул.
я та технічне Бориславська, 54
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

300,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

129

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці електричних мереж по вул.
я та технічне Бориславська, 70
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

130

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці електричних мереж по вул.
я та технічне Ушинського, 25-А
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

400,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

131

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Івана Світличного, 10
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

850,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

132

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Івана Світличного, 12
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

900,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

133

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Адама Міцкевича, 5
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

900,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

134

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Тетяни Яблонської, 2
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

700,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

17

135

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Ушинського, 22
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

300,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

136

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці по вул. Ушинського, 25
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

300,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

137

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт фасаду по 0,00
"Експлуатаці вул. Антонова, 47 (1 під'їзд)
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

400,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

138

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
"Експлуатаці
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтованого покриття
прибудинкової території по
вул. Глінки, 6

0,00

100,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

139

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
"Експлуатаці
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтованого покриття
прибудинкової території по
вул. Уманська, 49

0,00

50,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

140

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
"Експлуатаці
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтованого покриття
прибудинкової території по
вул. Івана Світличного, 2

0,00

230,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

141

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
"Експлуатаці
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтованого покриття
прибудинкової території по
вул. Донецька, 65

0,00

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

142

Ярошенко Р. В.

Солом’янська районна в місті Солом’янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- 0
комунальн
а

6011
"Експлуатаці
я та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтованого покриття
прибудинкової території по
вул. Іскрівська, 1

0,00

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

18

143

Ярошенко Р. В.

Департамент транспортної
КК "Київавтодор"
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці асфальтованого покриття по
я та технічне вул. Адама Міцкевича
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

250,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

144

Ярошенко Р. В.

Департамент транспортної
КК "Київавтодор"
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці асфальтованого покриття по
я та технічне вул. Васильченка
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

500,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

145

Ярошенко Р. В.

Департамент транспортної
КК "Київавтодор"
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці асфальтованого покриття по
я та технічне вул. Івана Світличного
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

200,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

146

Ярошенко Р. В.

Департамент транспортної
КК "Київавтодор"
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради

Житлово- 0
комунальн
а

6011
Капітальний ремонт
"Експлуатаці асфальтованого покриття по
я та технічне вул. Мистецька
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

0,00

400,00

Бюджет розвитку
спеціального фонду
бюджету м.Києва

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

147

Левін Володимир
Ілліч

Управління екології та
не зазначено суб'єктом
природних ресурсів
подання
виконавчого органу Київської
міської ради

ЖКГ

Парк культури і відпочинку в
Оболонському районі м.Києва
(навколо озер Йорданське та
Кирилівське)

2817310
Будівництво
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

_____________

0,00

10 000,00

Бюджет розвитку

Будівництво і облаштування
скейт-парку в парку культури і
відпочинку в Оболонському
районі м.Києва (навколо озер
Йорданське та Кирилівське)

Враховано частково в сумі
16557,8 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

148

Пинзеник Олеся
Олександрівна

Голосіівська районна
адміністрація

Голосіівська районна
адміністрація

Культура

Розробка проектно-кошторисної
не зазначено
документації для побудови будинку суб'єктом
дитячої та юнацької творчості на
подання
вул. Малевича 44-46 ( згідно
Генплану дана ділянка відноситься
до громадської забудови) в
Голосіівському районі м.Києва

_____________

0,00

3 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців всього району та
зважаючи на те, що реальна
заповненість теперішнього
будинку дитячої та юнацької
творчості Голосіівського району
втричі більше розрахункової

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

149

Пинзеник Олеся
Олександрівна

Департамент освіти

Департамент освіти

Освіта

Реконструкція будівлі закладу
дошкільної освіти №371 по
вул.Льва Толстого, 39/41 у
Голосіівському районі

не зазначено
суб'єктом
подання

_____________

0,00

30 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків міжіншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців та на відповідне
прогнозоване зростання нових
квартир кількістю 2200 ( 20202021 р ), а функціонуючі ДНЗ
заповнені на 140 %

Враховано частково в сумі
2500.0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

150

Пинзеник Олеся
Олександрівна

Голосіівська районна
адміністрація

Голосіівська районна
адміністрація

Освіта

Розробка проектно-кошторисної
не зазначено
документації для добудови корпусу суб'єктом
школи №112 ім.Т.Г.Шевченка в
подання
Голосіівському районі м.Києва

_____________

0,00

2 700,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
мешканців та зважаючи на те, що
реальна заповненість школи
вдвічі більше розрахункової

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

19

151

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

-

4111010

Встановлення дитячих
майданчиків Дошкільний
навчальний заклад № 59 пр-т
Бажана,7а

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення батьків, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

152

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт сходових клітин
Бажана,9а

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

153

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт сходових клітин
Бажана,5б

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

154

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт входних групи
Бажана,7в

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

155

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
майданчика, Вербицького,34

0,00

250,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

156

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
0,00
майданчика, Вербицького,28б

750,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

157

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
0,00
майданчика, Вербицького,26а

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

158

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
0,00
майданчика, Вербицького,24б

250,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

20

159

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
майданчика, Вірменська, 3

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

160

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція дитячого
майданчика,
Декабристів,12/37

0,00

250,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, існуючі
майданчики знахоться в
занебаному та аварійному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

161

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реомонт вхідної групи,
Бажана,9

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

162

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реомонт вхідної групи,
Бажана,7

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

163

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реомонт вхідної групи,
Бажана,9Д

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

164

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт вхідної групи,
Декабристів, 5а

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

165

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Заміна міжповерхових дверей і 0,00
вікон, Бажана,7Д

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, старі
двері та вікна знаходяться в край
занедбаному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

166

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реомонт вхідної групи,
Бажана,28б

600,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00

21

167

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Реконструкція спортивного
майданчику, Декабристів,5

0,00

600,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

168

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт сходових клітин,
Бажана,9г

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

169

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Заміна міжповерхових дверей і 0,00
вікон, Декабристів,10

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, старі
двері та вікна знаходяться в край
занедбаному стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

170

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Ремонт вхідної группи,
Бажана,5А

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, роботи не
проводилися понад 30 р.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

171

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,9з

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

172

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,9б

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

173

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,9

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

174

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,7і

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

22

175

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,5е

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

176

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Бажана,5а

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

177

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Декабристів,9

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

178

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Декабристів,9а

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

179

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Декабристів,5а

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

180

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Вербицького,22/1

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

181

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Вербицького,28в

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

182

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

-

4116011

Капітальтний ремонт
асфальтного покриття,
Вербицького,28а

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення мешканців, покриття
знахоиться в край занедбаному
стані.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

23

183

Баленко І.М.

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКІ

184

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

185

Костенко Людмила
Василівна

186

187

Реконструкція Алеї від
вул.Декабристів, 7 до
вул.Вербицького, 32-а

4117310

______________

1 100,00

20 000,00

Організаці РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ
я
ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ
благоустро "НАТАЛКА"
ю
населених
пунктів

2817310

______________

27 000,00

не зазначено
суб'єктом
подання

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ
я
ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В
благоустро УРОЧИЩІ "НАТАЛКА"
ю
населених
пунктів

2817310

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
Надання

188

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ
ТА СПОРТУ

189

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

190

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

"ЖИТЛОІНВЕСТБУДУКБ"

Звернення мешканців.
Проект-переможець ГБ-3
"Рекенструкція скверу
"Бродвей". Громадаю було
подано місцеву ініціативу
щодо реконструкції скверу,
яка зібрала понад 2 тис.
підписів. У 2018 році було
виділено бюджетні кошти та
розроблено
проект:
Код 210800900

Звернення мешканців. Проектпереможець ГБ-3 "Рекенструкція
скверу "Бродвей". Громадаю
було подано місцеву ініціативу
щодо реконструкції скверу, яка
зібрала понад 2 тис. підписів. У
2018 році було виділено
бюджетні кошти та розроблено
проект: "Реконструкція алеї від
вул.
Декабристів,
до вул.
Нагальна
потреба,7звернення

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
27000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

______________

39 232,90

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
39232,9 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
1020
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №256 ПО
ВУЛ. ОЗЕРНА, 2А

______________

26 809,20

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у сумі 26809,2
тис.грн у проєкті рішення про
Програму (вхідний № 08/2313296/ПР від 12.11.2019

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ
ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ.
ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В

4417321

______________

29 466,50

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у сумі 29466,5
тис.грн у проєкті рішення про
Програму (вхідний № 08/2313296/ПР від 12.11.2019

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЮНИЙ
СПАРТАКІВЕЦЬ", ВУЛ.
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,
34 (РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ)

7325

______________

0,00

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Надання
РЕКОНСТРУКЦІЯ
4417321
дошкільної ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
освіти
ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 18Є

______________

12 226,50

15 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у сумі 12226,5
тис.грн у проєкті рішення про
Програму (вхідний № 08/2313296/ПР від 12.11.2019

Надання
РЕКОНСТРУКЦІЯ
4417321
дошкільної ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
освіти
ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б

______________

4 978,30

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у сумі 4978,3
тис.грн у проєкті рішення про
Програму (вхідний № 08/2313296/ПР від 12.11.2019 в сумі
4978,3 тис. грн

загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ (Будівництв
ТА СПОРТУ
о споруд,
установ та
закладів
фізичної
культури і
спорту.

24

191

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Надання
РЕКОНСТРУКЦІЯ
4417321
дошкільної ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
освіти
ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ.
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,
1-Б

______________

346,60

4 360,50

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
346,6тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019

192

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Надання
РЕКОНСТРУКЦІЯ
4417321
дошкільної ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
освіти
ЗАКЛАДУ №574 НА ВУЛ.
ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА, 10Г

______________

0,00

1 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

193

Костенко Людмила
Василівна

ОСВІТА

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
№239 НА ОБОЛОНСЬКОМУ
ПРОСПЕКТІ, 16-Д

1020

______________

23 978,20

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у проєкті рішення
про Програму (вхідний №
08/231-3296/ПР від
12.11.2019 в сумі 23978,2
тис. грн
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Костенко Людмила
Василівна

ОСВІТА

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ
1020
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214
НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9А

______________

5 718,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано у проєкті рішення
про Програму (вхідний №
08/231-3296/ПР від
12.11.2019 в сумі 5718,0 тис.
грн
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Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В УПРАВЛІННЯ
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
БУДІВНИЦТВА,
АДМІНІСТРАЦІЯ
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
ДЕПАРТАМЕНТ
"ЖИТЛОІНВЕСТБУДБУДІВНИЦТВА ТА
УКБ"
ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
"ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"

Надання
дошкільної
освіти

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
№613, ВУЛ. ОЗЕРНА, 8А

не зазначено
суб'єктом
подання

6 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

196

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
"ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"

Надання
дошкільної
освіти

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ДОШКІЛЬНОГО
суб'єктом
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ подання
№607, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА,
16А

3 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

197

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
375,00
ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№193 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
16-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

198

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
375,00
ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№280 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
23-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

"ЖИТЛОІНВЕСТБУДУКБ"

25

199

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
375,00
ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№606 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
37-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

200

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
375,00
ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№685 ВУЛ.ПРИОЗЕРНА, 6

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

201

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ХАРЧОБЛОКА В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№523 ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 8Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

202

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ХАРЧОБЛОКА В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№614 ВУЛ.ОЗЕРНА 26-А

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

203

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ХАРЧОБЛОКА В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№685 ВУЛ.ПРИОЗЕРНА, 6

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

204

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ОГОРОЖІ В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№603 ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 9Е

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

205

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
700,00
ЗАМІНА ВІКОН В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№588 ВУЛ.БОГАТИРСЬКА, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

206

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№605 ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 7Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

26

207

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№607 ВУЛ.БОГАТИРСЬКА,
16-А

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

208

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№608 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА,
18-Є

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

209

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№614 ВУЛ. ОЗЕРНА, 26-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

210

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА
суб'єктом
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В подання
ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№613 ВУЛ. ОЗЕРНА, 8-А

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

211

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№606 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
37-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

212

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№611 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
37-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

213

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
№636 ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ,
28-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

214

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ДНЗ № 590, ВУЛ.
подання
БОГАТИРСЬКА, 2Б

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

27

215

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ДНЗ № 607
подання
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА, ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 16А

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

216

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
дошкільної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1010

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ДНЗ № 608
подання
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА, ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 18Є

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

217

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 490,00
ФАСАДУ В НВК 'ПЕРША
ЛАСТІВКА' ВУЛ. МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 30-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

218

Костенко Людмила
Василівна

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 090,90
ФАСАДУ В
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
№210 ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА,
22-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

219

Костенко Людмила
Василівна

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 490,00
ФАСАДУ В
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
№216 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА, 8-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

220

Костенко Людмила
Василівна

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФАСАДУ В ШКОЛІ І-ІІІ
СТУПЕНІВ №231 ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 2-В

1 490,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
ФАСАДУ В НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ
№ 240 'СОЦІУМ' ПР-Т
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ХАРЧОБЛОКУ В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
КОМПЛЕКСІ № 240
'СОЦІУМ' ПР-Т ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 39-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

221

Костенко Людмила
Василівна

222

Костенко Людмила
Василівна

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.

28

223

Костенко Людмила
Василівна

224

Костенко Людмила
Василівна

225

Костенко Людмила
Василівна

226

Костенко Людмила
Василівна

227

Костенко Людмила
Василівна

228

Костенко Людмила
Василівна

229

Костенко Людмила
Василівна

230

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
СТАДІОНІВ ТА
СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ В ГІМНАЗІЇ
№143 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА,
2-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
200,00
ВХІДНИХ ГРУП В
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
І-ІІІ СТУПЕНІВ ЛІЦЕЙ №20
ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І- 300,00
ІІІ СТУПЕНІВ №219 ПР-Т.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

ЗАМІНА ВІКОН В НВК
'ПЕРША ЛАСТІВКА'
ВУЛ.МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 30-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І- 1 200,00
ІІІ СТУПЕНІВ №231 ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 2-В

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
№ 194 'ПЕРСПЕКТИВА'
ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
КОМПЛЕКСІ № 240
'СОЦІУМ' ПР-Т ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 39-Г

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1020

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
300,00
ОГОРОЖІ В
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
№239 ПРОСПЕКТ
ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Д

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

загальної
середньої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
в т. ч.
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА (Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
загальної
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
середньої
АДМІНІСТРАЦІЯ
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
( в т. ч.

300,00

29

231

Костенко Людмила
Василівна

232

Костенко Людмила
Василівна

233

Костенко Людмила
Василівна

234

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Надання
позашкільн
ої освіти
позашкільн
ими
закладами
освіти,
заходи із
позашкільн
роботи з
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА ої
Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
позашкільн
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
ої освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ
позашкільн
ими
закладами
освіти,
заходи із
позашкільн
ої роботи з
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
позашкільн
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
ої освіти
АДМІНІСТРАЦІЯ
позашкільн
ими
закладами
освіти,
заходи із
позашкільн
роботи з
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА ої
Надання
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

позашкільн
ої освіти
позашкільн
ими
закладами
освіти,
заходи із
позашкільн
ої роботи з
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Експлуатац
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
ія та
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
технічне
АДМІНІСТРАЦІЯ
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

1090

БЕЗБАР'ЄРНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ В
ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ
ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32-В

100,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1090

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОГОРОЖІ В ДИТЯЧОМУ
ОЗДОРОВЧОЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ
ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32-В

700,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1090

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПРИМІЩЕНЬ В ЦЕНТРІ
ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО ТА
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
"ЄДНІСТЬ" ПР-Т
Г.СТАЛІНРГАДА, 39-Г

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

1090

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
400,00
ПРИМІЩЕНЬ В ЦЕНТРІ
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА
ЮНАЦТВА ВУЛ.МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, 11-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по просп.Героїв
Сталінграда, 37

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

235

Костенко Людмила
Василівна

236

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Тимошенка, 1

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

237

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 400,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Тимошенка, 6- 12

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

238

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 100,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Малиновського, 3-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

30

239

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул.Маршала
Малиновського, 13

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

240

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
721,90
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул.Маршала
Малиновського, 15/3

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

241

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 275,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 30

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

242

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 490,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 19-19-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

243

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА, 3-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

244

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
750,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,1-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

245

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 490,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА,17-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

246

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
700,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
700,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

31

247

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
800,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 23Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

248

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
800,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 37В

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

249

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 33А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

250

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ВУЛ.ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 9

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

251

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 100,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ВУЛ.ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 19

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

252

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ВУЛ.ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 22-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

253

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 390,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ВУЛ
МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 25

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

254

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
750,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Малиновського, 3

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

32

255

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Малиновського, 28, 30

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

256

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 400,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Малиновського, 32, 32-а

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

257

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 400,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по вул. Маршала
Тимошенка, 3, 3-в, 5, 7, 7-а

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

258

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по просп.Героїв
Сталінграда,9, 9-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

259

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
760,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по
пл.Оболонська, 3

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

260

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
790,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ПР.Героїв
сталінграда, 1

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

261

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 15,15-А, 15Б

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

262

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ по ВУЛ,
ЙОРДАНСЬКА, 9-А-11

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

33

263

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ПО ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
подання
АРХИПЕНКА, 4А

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

264

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ПО ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
подання
АРХИПЕНКА, 4Б, 6А

1 400,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

265

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 6-А

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

266

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 25, 29

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

267

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 12

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

268

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 6

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

269

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 8

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

270

Костенко Людмила
Василівна

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА Експлуатац
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
ія та
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
технічне
АДМІНІСТРАЦІЯ
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 10А, 10Б,
10В

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

34

271

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ суб'єктом
ПО ВУЛ. МАРШАЛА
подання
МАЛИНОВСЬКОГО, 7 - 7Г

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

272

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ПО ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 16Б, 16В,
20-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

273

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по
ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 22- Б

850,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

274

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА ,8-В

950,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

275

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
950,00
ПОКРІВЛІ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ 12А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

276

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 8

550,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

277

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 19

1 490,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

278

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 20-А

1 050,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

35

279

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
ЙОРДАНСЬКА, 22

550,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

280

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
650,00
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

281

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,
11

1 490,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

282

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 2

1 050,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

283

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 32-Б

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

284

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 36-А

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

285

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ по ВУЛ.
ЙОРДАНСЬКА, 16

700,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

286

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
150,00
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 10В

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

36

287

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ по
ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 27-А

150,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

288

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.БОГАТИРСЬКА,18

550,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

289

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.БОГАТИРСЬКА,14

550,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

290

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,5-А

700,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

291

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 28

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

292

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПЛ.
ОБОЛОНСЬКА,1

800,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

293

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПЛ.
ОБОЛОНСЬКА,3

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

294

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ,14Є

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

37

295

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА,2/12

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

296

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА,4

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

297

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА,4-А

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

298

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА,32-А

300,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

299

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 5

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

300

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 1

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

301

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по
ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА
АРХИПЕНКА, 8-Б

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

302

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ,
МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 30

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

38

303

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ,
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3В

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

304

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 6-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

305

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 12

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

306

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 6

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

307

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 15

500,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

308

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 25

900,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

309

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

310

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ОЗЕРНА, 20

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

300,00

39

311

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 38-Е

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

312

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ЙОРДАНСЬКА, 22

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

313

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
400,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 14-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

314

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б

600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

315

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ПРОСП.
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 15-А

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

316

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,
2/4

800,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

317

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 32-Б

300,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

318

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ГЕРОЇВ ДНІПРА, 36

432,10

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

40

319

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО,
КАНАЛІЗАЦІЯ) по ВУЛ.
ПРИОЗЕРНА, 8-А

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

320

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКА ПО ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 2

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

321

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ
ЖИТЛОВОІНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

ВСТАНОВЛЕННЯ
не зазначено
СПОРТИВНОГО
суб'єктом
МАЙДАНЧИКА ПО ПРОСП. подання
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 17А

150,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

322

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ
ЖИТЛОВОІНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Експлуатац
ія та
технічне
обслуговув
ання
житлового
фонду

____________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН
СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКА
(ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ
ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ)
ПРОСП. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 17А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

323

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ
КП"КИЇВАВТОДОР"
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КМДА),
КП"КИЇВАВТОДОР"

____________

7442

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ
ПО ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 5 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 2

не зазначено
суб'єктом
подання

3 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

324

Костенко Людмила
Василівна

ДЕПАРТАМЕНТ
КП"КИЇВАВТОДОР"
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КМДА),
КП"КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
автомобіль
них доріг
та
дорожньої
інфраструк
тури за
рахунок
Утримання

____________

7461

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПРОСП. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ

не зазначено
суб'єктом
подання

30 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПАРКУ ОПЕЧЕНЬ
НАВКОЛО ОЗЕР
ЙОРДАНСЬКЕ ТА
КИРИЛІВСЬКЕ (ПРОЕКТНІ
РОБОТИ)

не зазначено
суб'єктом
подання

15 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ НА
суб'єктом
ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 4 ДО
подання
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА
ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
500,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

325

326

та
розвиток
автомобіль
них доріг
та
дорожньої
інфраструк
тури за
рахунок
Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

41

327

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО суб'єктом
БУДИНКУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ подання
ДНІПРА, 16-Б З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

328

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО суб'єктом
БУДИНКУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ подання
ДНІПРА, 1 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
500,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

329

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ МІЖ ЖИТЛОВИМИ суб'єктом
БУДИНКАМИ НА ВУЛ.
подання
БОГАТИРСЬКІЙ,8 ТА ВУЛ.
БОГАТИРСЬКІЙ,10 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
500,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

330

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Враховано частково в сумі
590,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

331

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ МІЖ ЖИТЛОВИМИ суб'єктом
БУДИНКАМИ НА ВУЛ. ЗОЇ подання
ГАЙДАЙ, 3, ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 3-А ТА ВУЛ.
БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

332

Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО суб'єктом
БУДИНКУ НА ВУЛ.
подання
БОГАТИРСЬКІЙ, 6/1 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)
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Костенко Людмила
Василівна

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ

Організаці
я
благоустро
ю
населених
пунктів

____________

6030

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
СКВЕРУ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО суб'єктом
БУДИНКУ НА ВУЛ.
подання
БОГАТИРСЬКІЙ, 2 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

1 000,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

334

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. МАРШАЛА суб'єктом
ТИМОШЕНКА, 6 (3) ПАС.
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

СКВЕРУ МІЖ ЖИТЛОВИМИ суб'єктом
БУДИНКАМИ НА ВУЛ.
подання
БОГАТИРСЬКІЙ, 14 ТА ВУЛ.
БОГАТИРСЬКІЙ, 18 З
УЛАШТУВАННЯМ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗОВНІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ

42

335

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. МАРШАЛА суб'єктом
ТИМОШЕНКА, 6-А (2) ПАС. подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

336

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А (2)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

337

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 9 (1) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

338

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ПЕТРА
ПАНЧА, 7 (5) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

339

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПЛ.
ОБОЛОНСЬКА, 3 (2) ПАСЛІВ.

не зазначено
суб'єктом
подання

230,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

340

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
ЙОРДАНСЬКА, 1-А (2) ПАС. подання

250,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

341

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
ЙОРДАНСЬКА, 11-Б (1) ПАС. подання

310,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

342

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
ЙОРДАНСЬКА, 5-А (3) ПАС. подання

230,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

43

343

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
ЙОРДАНСЬКА, 5-А (2) ПАС. подання

270,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

344

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-А (3)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

180,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

345

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
суб'єктом
ОБОЛОНСЬКИЙ, 16 (3) ПАС. подання

310,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

346

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-Б (1)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

400,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

347

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 16 (11)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

348

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ПОЛЯРНА, суб'єктом
6 (2) ПАС.
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

349

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
ПРИОЗЕРНА, 12 (4) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

350

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-Б (2)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

44

351

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПЛ.
ОБОЛОНСЬКА, 8 (3) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

352

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Д (1)

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

353

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
18 (2) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

354

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
АВТОЗАВОДСЬКА, 25 (2)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

355

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
БЕРЕЖАНСЬКА, 12 (2) ПАС. подання

70,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

356

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 15 (2) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

357

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА, 6 суб'єктом
(1) ВАНТ.
подання

150,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

358

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
16 (2) ПАС.

270,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

не зазначено
суб'єктом
подання

45

359

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
26 (1) ВАНТ.

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

360

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
26 (1) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

90,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

361

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
26 (2) ВАНТ.

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

362

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА,
26 (2) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

90,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

363

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНАСЬКИЙ, 25 (1)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

364

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНАСЬКИЙ, 27-В (5)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

365

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
БОГАТИРСЬКА, 6/1 (2) ПАС. подання

150,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

366

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ.
суб'єктом
БОГАТИРСЬКА, 6/1 (3) ПАС- подання
ЛІВ.

340,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

46

367

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ суб'єктом
СТАЛІНГРАДА, 20 (3) ПАС- подання
ПР.

60,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

368

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ суб'єктом
СТАЛІНГРАДА, 20 (3) ПАС- подання
ЛІВ.

61,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

369

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ОЗЕРНА, 6 суб'єктом
(1) ПАС.
подання

130,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

370

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 12/10 (2) ВАНТ.

не зазначено
суб'єктом
подання

280,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

371

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А (3)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

372

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
РОКОСОВСЬКОГО, 3 (1)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

373

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
РОКОСОВСЬКОГО, 3 (2)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

374

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
РОКОСОВСЬКОГО, 3 (4)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

47

375

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
РОКОСОВСЬКОГО, 3 (5)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

376

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
РОКОСОВСЬКОГО, 3 (6)
ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

110,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

377

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 5 (3) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

170,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

378

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 5 (2) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

170,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

379

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 5 (1) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

380

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКИЙ, 7 (3) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

170,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

381

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 9/8 (7) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

230,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

382

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 15 (2) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

230,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

48

383

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 19 (5) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

210,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

384

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ЗОЇ
ГАЙДАЙ, 3 (6) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

190,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

385

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 7 (9) ПАС.

не зазначено
суб'єктом
подання

170,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

386

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ПРОСП.
суб'єктом
ОБОЛОНСЬКИЙ, 30 (6) ПАС. подання

170,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

387

Костенко Людмила
Василівна

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
В МІСТІ КИЄВІ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечен
ня надійної
та
безперебій
ної
експлуатац
ії ліфтів

____________

6015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ЛІФТІВ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ суб'єктом
СТАЛІНГРАДА, 27-А (4)
подання
ПАС.

230,00

Код 210800900
Нагальна потреба, звернення
"Адміністративні штрафи та мешканців
санкції" збільшити суму
надходжень по даному коду
на суму відповідних
пропозицій

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

388

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 9/12
житлового
фонду

-

600,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

389

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 10
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

390

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 11
житлового
фонду

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

49

391

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 15
житлового
фонду

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

392

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 15-А
житлового
фонду

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

393

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 17-А
житлового
фонду

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

394

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 18-А
житлового
фонду

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

395

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 20
житлового
фонду

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

396

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 25
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

397

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 27
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

398

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 28
житлового
фонду

-

600,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

50

399

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 29
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

400

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 31
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

401

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 4
житлового
фонду

-

500,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

402

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 5
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

403

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 3
житлового
фонду

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

404

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 1-А
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

405

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
Бастіонна, 11-А
житлового
фонду

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

406

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
Бастіонна, 14
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

51

407

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
Бастіонна, 5-А
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

408

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул.
ремонт
Підвисоцького, 12
житлового
фонду

-

240,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

409

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт сходових
Капітальний клітин за адресою: вул. О.
ремонт
Вишні, 3
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

410

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Заміна вікон на сходових
Капітальний клітинах за адресою:
ремонт
Залізничне шосе, 5-В
житлового
фонду

-

60,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

411

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Заміна вікон на сходових
Капітальний клітинах за адресою: вул.
ремонт
М. Бойчука, 1/2
житлового
фонду

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

412

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт покрівлі
Капітальний за адресою: вул.
ремонт
Підвисоцького, 21
житлового
фонду

-

1 500,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

413

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт покрівлі
Капітальний за адресою: вул. Бастіонна, 12
ремонт
житлового
фонду

-

1 300,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

414

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний ремонт покрівлі Капітальний за адресою: Залізничне шосе, 5ремонт
В
житлового
фонду

941,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

52

415

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний
ремонт
житлового
фонду

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою: Залізничне шосе, 5-В
(незадовільний технічний
стан)

820,30

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

416

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний
ремонт
житлового
фонду

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою: вул. Підвисоцького,
16 (незадовільний технічний
стан)

-

1 434,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

417

Шлапак А.В.

Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація

-

-

-

6011
Капітальний
ремонт
житлового
фонду

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою: вул. Підвисоцького,
18 (незадовільний технічний
стан)

-

569,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

418

Шлапак А.В.

Департамент будівництва та
житлового забезпечення
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

КП «Інженерний центр»

Охорона
здоров'я

Реконструкцiя будiвель Київської
мiської клiнiчної лiкарнi швидкої
медичної допомоги на вул.
Братиславськiй, 3 у Деснянському
районi

1517322
Будiвництво
медичних
установ та
закладiв

-

-

50 000,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

419

Шлапак А.В.

Департамент транспортної
КК «Київавтодор»
iнфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Охорона
здоров'я

Реконструкція проїзду до Дитячої
клінічної лікарні № 7 Печерського
району за адресою: вул.
Підвисоцьокго, 4-Б

-

10 000,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

420

Шлапак А.В.

Департамент будiвництва та
житлового забезпечення
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

КП «Інженерний центр»

Освіта

1917461
Утримання
та розвиток
автомобiльн
их дорiг та
дорожньої
iнфраструкту
ри за
рахунок
коштiв
Реконструкцiя з надбудовою
1517321
навчально- адмiнiстративного
Будiвництво
корпусу Київського унiверситету
освiтнiх
iм. Бориса Грiнченка по просп.
установ та
Павла Тичини, 17 у Днiпровському закладiв
районi м. Києва

-

50 000,00

За рахунок збільшення
надходжень податків до
бюджету м. Києва

(незадовільний технічний стан)

Враховано частково в сумі
20000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

421

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 16

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

422

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 16А

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

53

423

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 28

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

424

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 20А

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

425

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ З ПРОСП. В.
МАЯКОВСЬКОГО, 41/1

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

426

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

427

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.АРХ.
НІКОЛАЄВА, 3В

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

428

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
420,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.АРХ.
НІКОЛАЄВА, 11

-420,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

429

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
231,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.АРХ.
НІКОЛАЄВА, 13А

-231,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

430

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
660,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 11

-160,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

54

431

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ЗАЇЗД З
ПРОСП. В.
МАЯКОВСЬКОГО ДО
ПРОСП. В.
МАЯКОВСЬКОГО, 37А ТА
не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ЗАЇЗД З ВУЛ.
ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА
ВЗДОВЖ БПО ПО
ВУЛ.ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА,
24 ДО ВУЛ. ТЕОДОРА
не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СПОРТИВНОГО
подання
МАЙДАНЧИКА
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 11-11А/2

900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

432

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

433

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

434

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СПОРТИВНОГО
подання
МАЙДАНЧИКА
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 41/1

0,00

750,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

435

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВУЛ.
подання
БЕРЕТТІ, 3

250,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

436

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ЗАМІНА ВІКОН ЗА
подання
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 26

0,00

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

437

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ЗАМІНА ВІКОН ЗА
подання
АДРЕСОЮ:
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 41/1

0,00

360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

55

438

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ З
ЗІМІНОЮ ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК ) ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. АРХ.НІКОЛАЄВА, 13
(4,5 ПІД)

720,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

439

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ ) ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 26 (2 ПІД)

320,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

440

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ З
ЗІМІНОЮ ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК ) ) ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 26А (5 ПІД)

400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

441

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ З
ЗІМІНОЮ ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК) ЗА АДРЕСОЮ:
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2 (6
ПІД.)

360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

442

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ) ЗА
АДРЕСОЮ:
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 23(2 ПІД.)

650,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

443

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ) ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХ.
НІКОЛАЄВА, 15

0,00

450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

444

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ) ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХ.
НІКОЛАЄВА, 15А

0,00

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

445

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
(МАЛЯРНІ РОБОТИ) ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХ.
НІКОЛАЄВА, 15Б

0,00

550,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

56

446

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ТА
ВХІДНОЇ ГРУПИ (МАЛЯРНІ
РОБОТИ З ЗАМІНОЮ
ПОШТОВИХ СКРИНЬОК)
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХ.
НІКОЛАЄВА, 11 (1ПІД)

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

447

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПЕРШОГО ПОВЕРХУ
(МАЛЯРНІ РОБОТИ З
ЗАМІНОЮ ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК) ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА,
20А (1,2,3,4 ПІД)

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

448

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ
подання
ОБЛАШТУВАННЯ
ПАНДУСА ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. АРХ. НІКОЛАЄВА, 11
(1,2 ПІД)

0,00

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

449

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ
подання
ОБЛАШТУВАННЯ
ПАНДУСА ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА, 20 (2 ПІД)

0,00

50,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

450

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗА
подання
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 14/33 (1ПІД)

0,00

70,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

451

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗА
подання
АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХ.
НІКОЛАЄВА, 9 (1 ПІД)

0,00

20,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

452

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА
подання
ПЕРШОГО ПОВЕРХУ З
ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВІКЕНТІЯ
БЕРЕТТІ, 5А

0,00

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

453

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ З
подання
ОБЛАШТУВАННЯМ
ДВЕРЕЙ ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА,
18 (2 ПІД)

60,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

57

454

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ВХІДНОЇ ГРУПИ З
подання
ОБЛАШТУВАННЯМ
ДВЕРЕЙ ЗА АДРЕСОЮ:
ПРОСП. ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 35А (3
ПІД)

0,00

60,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

455

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ вул.
подання
АРХ.НІКОЛАЄВА, 17

0,00

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

456

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ВУЛ. ТЕОДОРА
подання
ДРАЙЗЕРА, 14/33
(1
ПІД)

0,00

780,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

457

Онуфрійчук В.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 21Б (1
ПІД)

0,00

300,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

458

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт вхідних
груп
вул.Драгоманова,25

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

459

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт вхідних
груп
вул.Драгоманова,23

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

460

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт вхідних не зазначено
груп
вул.Драгоманова,23-А суб'єктом
подання

200,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

461

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт вхідних
груп вул. Олійника, 8

200,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

не зазначено
суб'єктом
подання

58

462

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей) вул.
суб'єктом
Драгоманова, 23.
подання

800,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

463

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей)
суб'єктом
вул.Драгоманова,23-А
подання

800,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

464

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей)
суб'єктом
вул.Григоренка, 25-В
подання

700,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

465

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей)
суб'єктом
вул.Григоренка, 33/44
подання

600,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

466

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт покрівлі
вул.Драгоманова, 18

не зазначено
суб'єктом
подання

1 400,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

467

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт покрівлі
вул.Ревуцького, 18-А

не зазначено
суб'єктом
подання

800,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

468

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт покрівлі
вул. Ахматової, 11

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

469

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт фасаду
вул.Драгоманова, 25

не зазначено
суб'єктом
подання

800,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

59

470

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт фасаду
вул.Драгоманова, 42-А

не зазначено
суб'єктом
подання

900,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

471

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт фасаду
вул. Кошиця, 9

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

472

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт фасаду
вул.Драгоманова, 40

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

473

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття
міжквартальних проїздів вул.
Ахматової, 13-А, вул.
Драгоманова, 20-А

не зазначено
суб'єктом
подання

800,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

474

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття
міжквартальних проїздів
вул.Драгоманова, 42-А

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

475

Кримчак С.О.

Дарницька районна у м.Києві не зазначено суб'єктом
державна адміністрація
подання

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

КПКВКМБ
6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття
міжквартальних проїздів
вул.Драгоманова,25, вул.
Драгоманова, 31-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

перевиконання дохідної
частини міського бюджету

Пропонується у зв'язку з
незадовільним станом
житлового господарства м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

476

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. Ломоносова, 22/15
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

400,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

477

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 106/2
обслуговуван
ня
житлового
фонду

750,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

60

478

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: пров. В. Жуковського,
та технічне 15 корпус 3
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

479

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. Васильківська, 27
та технічне корп. 2
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

480

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. Ломоносова, 26
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

550,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

481

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. Васильківська,
та технічне 23/16
обслуговуван
ня
житлового
фонду

450,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

482

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 94 корп. 2
обслуговуван
ня
житлового
фонду

400,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

483

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 88
обслуговуван
ня
житлового
фонду

300,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

484

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 114 корп. 1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

800,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

485

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: пров. В.Жуковського,
та технічне 13/16
обслуговуван
ня
житлового
фонду

600,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

61

486

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. В.Дубініна, 12/12
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

300,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

487

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: вул. Бурмистенко, 9/10
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

450,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

488

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 108 корп. 1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

450,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

489

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт сходових _____
Експлуатація клітин: проспект
та технічне Голосіївський, 92/1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

550,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

490

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт вхідних _____
Експлуатація груп: пров. В. Жуковського, 14
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

300,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

491

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт вхідних
Експлуатація груп: вул. Маричанська, 13
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

400,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

492

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт вхідних
Експлуатація груп: пров. Коломийський,
та технічне 13/23
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

493

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація покрівель: вул. Ломоносова, 8
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

700,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

62

494

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація електричних мереж: проспект
та технічне Голосіївський, 98/2
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

495

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація електричних мереж: проспект
та технічне Голосіївський, 112
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

496

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

497

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Заміна вікон (влаштування
Експлуатація відкосів): пров.
та технічне Коломийський, 16
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

150,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

498

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

250,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

499

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Облаштування спортивних
Експлуатація майданчиків: вул.
та технічне Ломоносова, 8
обслуговуван
ня
житлового
фонду

_____

1 000,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

500

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація міжквартальних проїздів: вул.
та технічне Бурмистенко, 6 корп. 2
обслуговуван
ня
житлового
фонду

100,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

501

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація міжквартальних проїздів: вул.
та технічне Маричанська, 13
обслуговуван
ня
житлового
фонду

600,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
міжквартального проїзду та
прибудинкової території
житлової забудови (сходи):
просп. Голосіївський, 112

Капітальний ремонт
інженерних мереж (ХВП,
ГВП, ЦО, Каналізація): вул.
В. Дубініна, 16

63

502

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
Експлуатація міжквартальних проїздів:
та технічне проспект Голосіївський, 88
обслуговуван
ня
житлового
фонду

503

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

504

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація міжквартальних проїздів: вул.
та технічне Маричанська, 7
обслуговуван
ня
житлового
фонду

505

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

506

Калініченко Д.Ю.

Голосіївська районна в місті
____
Києві державна адміністрація

Житлово- ____
комунальн
е
господарст
во

6011
Капітальний ремонт
_____
Експлуатація міжквартальних проїздів: вул.
та технічне Маричанська, 10 корп. 1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

507

Артеменко Сергій
Вікторович

Дніпровська районна в місті
КП "Житлоінвестбуд-УКБ" Освіта
Києві державна адміністрація.

____

1020

508

Артеменко Сергій
Вікторович

Дніпровська районна в місті
КП "Житлоінвестбуд-УКБ" Освіта
Києві державна адміністрація.

____

509

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

_____

800,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

_____

50,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

50,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

200,00

за рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

капітальний ремонт великого 0,00
спортивного поля
спеціалізованої школи I-III
ступенів №234 з поглибленим
вивченням економіки и права
на вулиці Райдужній, 12 у
Дніпровському районі міста
Києва

9 000,00

за рахунок змеження
бюджетних призначень на
суму 9000 тис грн з об'єкту
будівництво Південнозахідного каналізаційного
колектора I-IV пускові
комплекси в місті Києві

Поле, являє собою чорнозем
покритий де-не-де травою. Після
дощової погоди діти і викладачі
не можуть проводити урок
фізичної культури днями, а
інколи і тижнями (на
багаточисельні звернення
батьків та адміністрації школи)

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1010

завершення термосанації:
0,00
цоколь, покрівля дошкільного
навчального закладу №688 на
вулиці Петра Вершигори, 9Б у
Дніпровському районі міста
Києва

7 000,00

за рахунок змеження
бюджетних призначень на
суму 7000 тис грн з об'єкту
реконструкція дамб
мулових полів №1 та №2
Бортницької станції аерації

Термосанація відбувається з
2017року, частинами. Тому,
дуже було б логічним завершити
в повному обсязі, зберегти в
доброму стані розпочате і не
повертатися до цього питання
(на багаточисельні звернення
батьків та адміністрації днз
№688)

Може бути враховано
частково в межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 31

650,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів:
пров. В.Жуковського, 3 корп.
1

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів:
просп. Голосіївський, 114
корп. 1

_____

0,00

64

510

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Капітальний ремонт
асфальтового покриття
(вуличні сходи), вул.
Кудряшова, 7-Б

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

511

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Максима
Кривоноса, 11

0,00

450,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

512

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Cолом'янська,
4/2

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

513

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
0,00
покриття, вул. Волгоградська,
19-а

550,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

514

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт вхідної групи, вул.
Докучаевська, 18-А

0,00

100,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

515

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт електрощитових, вул.
Докучаевська, 18-А

0,00

100,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

516

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт електрощитових, вул.
Л. Проценко, 4

0,00

150,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

517

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО), вул.
Патріарха Мстислава
Скрипника, 7

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

65

518

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО), вул.
Нововокзальна, 21

0,00

400,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

519

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО) - перетяжка
стояків, вул. М. В.
Липківського, 3

0,00

350,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

520

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон (облаштування
відкосів), вул. Кудряшова, 5

0,00

100,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

521

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул. М. В.
Липківського, 5

0,00

100,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

522

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул.
Волгоградська, 13

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

523

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул.
Волгоградська, 15

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

524

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул. Братів
Зерових, 4/6

0,00

150,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

525

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул. М. В.
Липківського, 17

0,00

400,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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526

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт даху, вул. М. В.
Липківського, 5

0,00

400,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

527

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт даху, вул.
Волгоградська, 11

0,00

1 100,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

528

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт електрощитових,
пров. М. Кривоноса, 3

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

529

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт електрощитових, вул.
М. В. Липківського, 40

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

530

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління освіти
Києві державна адміністрація Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

___________

3132

Ремонт приміщень СЗШ №60 0,00
"Росток", вул. Волгоградська,
1/2

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення батьківського
колективу та дирекції школи

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

531

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління освіти
Києві державна адміністрація Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

___________

3132

Встановлення нового
дитячого майданчика ДНЗ
713, вул. Волгоградська, 6-А

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення батьківського
колективу та дирекції школи

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

532

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 14/18

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

533

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 19

0,00

1 600,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)
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534

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 24

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

535

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 39

0,00

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

536

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
0,00
покриття, вул. Братів Зерових,
4/6

500,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

537

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Кудряшова, 5

1 500,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

538

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
0,00
покриття, вул. Волгоградська,
6

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

539

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
0,00
покриття, вул. Волгоградська,
9

650,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

540

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Городня, 7

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

541

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Кудряшова, 7

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

0,00

68

542

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт сходових клітин
(малярні роботи), вул.
Кудряшова, 7

0,00

650,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

543

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт вхідних груп (ремонт
перехідних естакад), вул. М.
В. Липківського, 37-А

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

544

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт фасаду будинку герметизація міжпанельних
швів, вул. Митрополита
Василя Липківського, 3

0,00

400,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

545

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Заміна вікон, вул. Кавказька,
7

0,00

200,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

546

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Людмили
Проценко, 2

0,00

200,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

547

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Людмили
Проценко, 6

0,00

200,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

548

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35-А

0,00

250,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

549

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Кавказька, 11

0,00

800,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

69

550

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 43

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

551

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Солом'янська,
6-В

0,00

550,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

552

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 31

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

553

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 31-Б

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

554

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 6-А

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

555

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
216,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 41/15

-216,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

556

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
780,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКА, 19-А

-780,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

557

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
840,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А

-840,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

70

558

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 400,00
АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 33

-1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

559

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
ЗАМІНА ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ
ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 45

0,00

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

560

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216015

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
ЗАМІНА ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ
ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,
97/15

0,00

410,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

561

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНА
РЕКОНСТРУКЦІЯ
СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКА,
МИЛОСЛАВСЬКА, 23

0,00

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

562

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНА
РЕКОНСТРУКЦІЯ
СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКА,
МИЛОСЛАВСЬКА, 31

0,00

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

563

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ФАСАДІВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА,
98/29

1 055,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

564

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФАСАДІВ, ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКА, 31-Б

0,00

880,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

565

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН,
МИЛОСЛАВСЬКА, 31-Б

0,00

375,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

71

566

Шарій В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

4216011

ЗАМІНА ВІКОН,
МИЛОСЛАВСЬКА, 12-А

360,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

567

Омельченко О. О.

Деснянська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

7325

Проектно-вишукувальні
не зазначено
роботи по об'єкту будівництво суб'єктом
багатофункціонального
подання
спортивного комплексу з
льодовою ареною перетин
вул. Милославська та вул.
Миколи Закревського

150,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

З метою розвитку спорту в м.
Києві

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

568

Омельченко О. О.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

7321

Проектно-вишукувальні
роботи по об'єкту
реконструкція будівлі з
благоустроєм території
спеціалізованої школи І-ІІІ
ступеня № 265, вул.
Райдужна, 53

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний
технічний стан будівлі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

569

Омельченко О. О.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

7321

Проектно-вишукувальні
роботи по об'єкту
реконструкція спортивного
поля середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступеня № 180, бульвар
Перова, 21

не зазначено
суб'єктом
подання

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

З метою розвитку спорту в м.
Києві

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

570

Омельченко О. О.

Оболонська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

1020

Капітальний ремонт
не зазначено
спортивного поля
суб'єктом
загальноосвітньої середньої
подання
школи І-ІІІ ступеня № 219, прт Оболонський, 2-Б

4 000,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

З метою розвитку спорту в м.
Києві

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

571

Омельченко О. О.

Управління екології та
не зазначено суб'єктом
природних ресурсів
подання
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

7310

Розробка проектнокошторисної документації по
об'єкту реконструкція
оранжерейного господарства
КП УЗН Оболонського
району, пр-т Степана
Бандери, 26-А

980,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

З метою розвитку зеленого
господарства в м. Києві

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

572

Омельченко О. О.

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

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

2020

Капітальний ремонт
не зазначено
поліклініки Центру
суб'єктом
радіаційного захисту
подання
населення від аварії на ЧАЕС,
вул. Пушкінська, 40

15 000,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний
стан будівлі поліклініки

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

573

Омельченко О. О.

Департамент освіти та науки не зазначено суб'єктом
виконавчого органу Київської подання
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

1162

Реалізація проекту шкільного не зазначено
телебачення, що бередбачено суб'єктом
міською цільовою програмою подання
"Освіта Києва" на 2019-2023
роки

13 000,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

На виконання програми "Освіта
Києва"

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

0,00

не зазначено
суб'єктом
подання

72

574

Омельченко О. О.

Департамент молоді та спорту не зазначено суб'єктом
виконавчого органу Київської подання
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

3133

575

Омельченко О. О.

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

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

2020

Включення в календарних
план реалізації проектів та
проведення заходів з питань
молоді на 2020 рік, що
реалізуються відділом
молодіжної політики,
наступних заходів:
“Проведення акцій з
профілактики та формування
здорового
способу
життя
Виготовлення
проектнокошторисної документації та
вишукувальні роботи по
обстеженню фундаменту
будівлі КНП "КДЦ"
Голосіївського району

не зазначено
суб'єктом
подання

2 300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

З метою реалізації молодіжної
політики в м. Києві

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

не зазначено
суб'єктом
подання

980,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний
стан будівлі поліклініки

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

576

Омельченко О. О.

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

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

2020

Капітальний ремонт фасаду
КНП "КДЦ" Голосіївського
району

не зазначено
суб'єктом
подання

25 633,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний
стан будівлі поліклініки

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

577

Омельченко О. О.

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

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

2020

Капітальний ремонт
внутрішнього пожежного
водопроводу з необхідним
укомплектуванням КНП
"КДЦ" Голосіївського району

не зазначено
суб'єктом
подання

5 900,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
пожежного водопроводу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

578

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп\цо) на вул.
Межова,18.

0,00

600,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

579

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на просп.
Свободи, 8/28.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

580

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж каналізації на просп.
Свободи, 6.

0,00

440,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

581

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп\цо) на просп.
Свободи, 28А.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

73

582

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на просп.
Свободи,38.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

583

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж /гвп на просп.
Свободи, 16.

0,00

480,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

584

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитових на просп.
Свободи, 28, 4 під.

0,00

80,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

585

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп\цо) на вул.
Світлицького, 27.

0,00

600,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

586

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на вул.
Світлицького, 26Б.

0,00

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

587

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на вул.
Світлицького, 30/20А.

0,00

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

588

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул.Червонопільській, 1.

89,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

589

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул.Червонопільській, 1А.

89,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

74

590

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул.Галицька,7А.

276,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

591

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт покрівлі
(рулонна) на вул.Галицька, 7

0,00

270,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

592

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт покрівлі
(рулонна) на пр.Свободи, 4А.

0,00

268,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

593

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на вул.
Межова,19.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

594

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (каналізація\хвп) вул.
Межова, 15.

0,00

280,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

595

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на вул.
Червонопільська, 14/14.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

596

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на вул.
Червонопільська, 23/17.

0,00

336,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

597

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (каналізація\хвп) на
вул. Червонопільська, 16

0,00

296,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

75

598

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
внутрішньобудинкових
мереж (гвп\хвп) на пр.Правди,
6.

760,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

599

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (каналізація\ГВП) на
пр.Правди, 6А.

0,00

272,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

600

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
інженерних мереж ХВП на
пр.Свободи, 2В.

0,00

120,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

601

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
інженерних мереж
(каналізація\ГВП) на
вул.Галицька, 7.

0,00

216,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

602

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
мереж (каналізація\ГВП) на
вул.Галицька, 11.

0,00

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

603

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитових на пров.
Чигиринський,3.

0,00

95,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

604

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитових на вул. Івана
Їжакевича,5/9 .

0,00

95,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

605

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул. Івана Їжакевича,16.

159,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

76

606

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитових на пров.
Межовий, 3.

0,00

95,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

607

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитових на пров.
Межовий, 5

0,00

95,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

608

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на пр.Правди, 6.

275,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

609

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул. Червонопільська, 2.

94,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

610

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул. Червонопільська, 2-А.

209,30

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

611

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електромереж на
вул.Осиповського, 3 А.

0,00

215,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

612

Сторожук В.П.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Подільського району
м.Києва"

Житлово- "-----"
комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
0,00
електрощитових/електромереж
на вул.Осиповського, 3.

315,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

613

Криворучко Т.Г.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ
КП "КО КИЇВЗЕЛЕНБУД" Будівництв СКВЕР НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ 443
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
о об'єктів ПЛОЩЕЮ 0,96 ГА ВІД БУДІВЛІ
житлово- СЗШ N 4 НА ВУЛИЦІ
комунальн СТАЛЬСЬКОГО, 26-А ТА
ого
ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4-А, 2-Б, 2господарст А ТА 2 НА ВУЛИЦІ
ва
КУРНАТОВСЬКОГО У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
М.КИЄВА

________

7 000,00

бюджет

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для закінчення
реконструкції об'єкту та
введення його в експлуатацію.
План 2020 рік

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

0,00

77

614

Криворучко Т.Г.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ
КП "КО КИЇВЗЕЛЕНБУД" Будівництв РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
о об'єктів ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА РОБОТИ З
житлово- КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
комунальн ПАРКУ АВРОРА В
ого
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
господарст МІСТА КИЄВА
ва

443

________

0,00

20 000,00

бюджет

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для початку
реконструкції об'єкту та початку
робіт. Об'єкт є візитною
карткою Дніпровського району
столиці.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

615

Криворучко Т.Г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I
НАУКИ

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД- Будівництв ________
УКБ
о об'єктів
житловокомунальн
ого
господарст
ва

443

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
№453 НА БУЛЬВАРІ
ПЕРОВА, БУДИНОК 28-А В
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

0,00

12 000,00

бюджет

Запропоновані зміни необхідно
врахувати для завершення робіт
з реконструкції об'єкту.

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

616

Банас Дмитро
Миколайович

Голосiївська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Голосіївської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

________

КПКВКМБ
4011010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
41 172,00
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

617

Банас Дмитро
Миколайович

Дарницька районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

________

КПКВКМБ
4111010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
126 289,00
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів від
продажу землі

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

618

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Половецька,
16 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

619

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Половецька,
16А з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

620

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Половецька,
16Б з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

621

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на пров. Татарський,
8 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

78

622

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Татарська,
36/5 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

623

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний 90 874,00
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул.Татарська, 38
з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

624

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Отто
Шмідта, 26А з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 850
тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

625

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Отто
Шмідта, 26Б з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 850
тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

626

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Отто
Шмідта, 31 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 850
тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

627

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Печенізька,
16 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

628

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Печенізька
34, з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

629

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул.Печенізька,
1/7 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

79

630

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Печенізька,
9 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

631

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Підгірна, 12
з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

632

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний 90 874,00
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Половецька,
25/27 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

633

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Татарська,
20 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

634

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Татарська,
21 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

635

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку на . вул. Татарська,
32Б з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
850 тис.грн.

90 874,00

+850

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

636

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Печенізька, 1/7
(1 під’їзд)

400 000,00

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

637

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Печенізька, 1/7
(2 під’їзд)

400 000,00

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

80

638

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт (заміна
обладнання) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Печенізька,
35/43 (2 під’їзд)

400 000,00

+400

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

639

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Печенізька, 9
(1 під’їзд)

400 000,00

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

640

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт (заміна
обладнання) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Печенізька, 9
(2 під’їзд)

400 000,00

+400

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

641

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт (заміна
обладнання) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Половецька,
7/13 (1 під'їзд)

400 000,00

+400

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

642

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Половецька,
7/13 (2 під’їзд)

400 000,00

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

643

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Отто Шмідта,
35/37 (1 під’їзд)

400 000,00

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

644

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт (заміна
обладнання) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Отто Шмідта,
35/37 (2 під’їзд)

400 000,00

+400

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

645

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216015
(забезпеченн
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів)

Капітальний ремонт
400 000,00
(реконструкція) ліфту у
житловому будинку за
адресою: вул. Татарська, 38 (2
під’їзд)

+1400

За рахунок надходжень з
Аварійний стан ліфту за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

81

646

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по вул. Нагірна,
12

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

647

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по вул.
Половецька, 7/13

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

648

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по вул.
Татарська, 18Б

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

649

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по вул.
Багговутівська, 40

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

650

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по вул.
Половецька, 16

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

651

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) дитячого
майданчика по пров.
Делегатському, 2/18

150 000,00

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан дитячого
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

652

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) спортивного
майданчика по вул. Юрія
Іллєнка, 89

150 000,00

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан спортивного
податку на нерухоме майно, майданчика за зверненням
відмінне від земельної
громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

653

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування) футбольного
майданчика по вул.
Багговутівська 3/15Б

150 000,00

+1000

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан
податку на нерухоме майно, футбольного майданчика за
відмінне від земельної
зверненням громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

82

654

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
150 000,00
(облаштування) футбольного
майданчика по вул. Татарська
20

+1000

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан
податку на нерухоме майно, футбольного майданчика за
відмінне від земельної
зверненням громадян
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

655

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
«Київбудреконструкція»

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
1216011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
(облаштування)
прибудинкових територій по
вулиці Татарська 32, 32а, 32б
та провулку Татарському 8 у
зв'язку з незадовільним
станом за зверненням
громадян

+3000

За рахунок коштів
Незадовільний стан
надходження пайової участі прибудинкової території за
у розвитку інфраструктури зверненням громадян
населеного пункту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

656

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент освіти і науки

________

КПКВКМБ
0611010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт фасаду та 0,00
покрівлі будівлі ДНЗ №544 на
вулиці Академіка Ромоданова
16а

+5000

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан фасаду та
покрівлі за зверненням громадян

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

657

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Комунальне підприємство Освіта
"Група впровадження
проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях м.
Києва" виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
Управлінняадміністрації)
освіти
Освіта
Шевченківської районної в
місті Києві державної
адміністрації

________

Капітальний ремонт
39 836,69
(утеплення) будівлі школи ІІІІ ступенів №70 по
вул.Академіка Ромоданова, 10
з них проектні роботи 1000
тис.грн., капітальний ремонт 24000 тис. грн.

+25000

За рахунок коштів від
продажу землі

Необхідність утеплення будівлі
школи за зверненням громадян

Не дотримано вимоги
пункту 5 статті 12
Бюджетного регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

658

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент транспортної
інфраструктури

Комунальна корпорація
«Київавтодор»

Транспорт ________
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во

КПКВКМБ
4911020
(Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами (
КПКВКМБ

+30000

За рахунок коштів
Аварійний стан дорожнього
транспортного податку з
покриття за зверненням
фізичних та юридичних осіб громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

659

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент транспортної
інфраструктури

Комунальна корпорація
«Київавтодор»

Транспорт ________
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во

+20000

За рахунок коштів
Аварійний стан дорожнього
транспортного податку з
покриття за зверненням
фізичних та юридичних осіб громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

660

Банас Дмитро
Миколайович

Департамент транспортної
інфраструктури

Комунальна корпорація
«Київавтодор»

Транспорт ________
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во

+10000

За рахунок коштів
Аварійний стан дорожнього
транспортного податку з
покриття за зверненням
фізичних та юридичних осіб громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

661

Банас Дмитро
Миколайович

Деснянська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Деснянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

+1200

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

________

150 000,00

Капітальний ремонт шляхової 536 050,00
1917461
мережі вул. Татарської
(Утримання
та розвиток
автомобільн
их доріг та
дорожньої
інфраструкту
ри за
рахунок
КПКВКМБ Розробка проектно536 050,00
1917461
кошторисної документації та
(Утримання капітальний ремонт шляхової
та розвиток мережі вулиці Печенізької з
автомобільн них проектування - 1000
их доріг та тис.грн. капітальний ремонт
дорожньої
19000 тис.грн.
інфраструкту
ри за
рахунок
КПКВКМБ Розробка проектно536 050,00
1917461
кошторисної документації та
(Утримання капітальний ремонт
та розвиток дорожнього покриття
автомобільн провулку Татарського з них
их доріг та проектування - 1000 тис.грн.
дорожньої
капітальний ремонт 9000
інфраструкту тис.грн.
ри за
рахунок
КПКВКМБ Капітальний ремонт
50 172,68
4211010
(Надання
дошкільної
освіти)

(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

83

662

Банас Дмитро
Миколайович

Днiпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

663

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

664

Банас Дмитро
Миколайович

665

Освіта

КПКВКМБ
4311010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
56 670,50
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів від
продажу землі

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Березняківська, 20 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Березняківська, 12 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний 141 604,04
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Бучми, 6 з них проектування 50 тис.грн. капітальний
ремонт 575 тис.грн.

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

666

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний 141 604,04
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Бучми, 7 з них проектування 50 тис.грн. капітальний
ремонт 575 тис.грн.

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

667

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Шумського, 4 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

668

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Шумського, 4А з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

669

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою
Дніпровська набережна, 11А,
20 з них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
575 тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

________

84

670

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою
Дніпровська набережна, 5Б з
них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
575 тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

671

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою
Дніпровська набережна, 9А з
них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
575 тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

672

Банас Дмитро
Миколайович

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Дніпровського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4316011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою
Дніпровська набережна, 7А з
них проектування - 50
тис.грн. капітальний ремонт
575 тис.грн.

141 604,04

+625

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

673

Банас Дмитро
Миколайович

Оболонська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Оболонської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

________

КПКВКМБ
4411010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
39 758,30
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів від
продажу землі

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

674

Банас Дмитро
Миколайович

Печерська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти та
Освіта
інноваційного розвитку
Печерської районної в місті
Києві державної
адміністрації

________

КПКВКМБ
4511010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
10 813,70
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

675

Банас Дмитро
Миколайович

Подiльська районна в місті
державна адміністрація

Управління освіти
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

________

КПКВКМБ
4611010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
20 515,45
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів від
продажу землі

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

676

Банас Дмитро
Миколайович

Святошинська районна в
Управління освіти, молоді
місті державна адміністрація та спорту Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Освіта

________

КПКВКМБ
4711010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
42 996,19
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

677

Банас Дмитро
Миколайович

Солом'янська районна в місті
державна адміністрація

Освіта

________

КПКВКМБ
4811010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
37 063,17
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

За рахунок коштів від
продажу землі

Незадовільний стан
індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту (не підтверджено
джерела покриття видатків)

Управління освіти
Солом'янської районної в
місті Києві державної
адміністрації

85

678

Банас Дмитро
Миколайович

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
2816030
(організація
благоустрою
населених
пунктів)

Капітальний ремонт
364 209,19
(дооблаштування) скверу біля
житлових будинків № 36/5-38
по вулиці Татарській

679

Банас Дмитро
Миколайович

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Житлово- ________
комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Розробка концепції
2816030
регіонального ландшафтного
(організація парку "Смородинський"
благоустрою
населених
пунктів)

680

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління освіти
Освіта
Шевченківської районної в
місті Києві державної
адміністрації

681

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

682

Банас Дмитро
Миколайович

683

364 209,19

+3000

За рахунок коштів
надходження пайової участі
у розвитку інфраструктури
населеного пункту

На виконання рішення КМР
№876/876 "Про надання статусу
скверу земельній ділянці біля
житлових будинків № 36/5-38 по
вулиці Татарській, у
Шевченківському районі м.
Києва"

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

+5000

За рахунок коштів
надходження пайової участі
у розвитку інфраструктури
населеного пункту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

За рахунок коштів з
податку та збору на доходи
фізичних осіб

Відсутність загальної концепції
облаштування регіонального
ландшафтного парку
"Смородинський" на виконання
рішення КМР №355/1359 "Про
оголошення території природнозаповідного фонду місцевого
значення та встановлення
охоронних зон території в межах
Подільського узвозу,
Незадовільний
стан

КПКВКМБ
4911010
(Надання
дошкільної
освіти)

Капітальний ремонт
26 108,54
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери

+1200

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Герцена, 17/25 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

90 873,80

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Татарська, 27/4 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

90 873,80

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Багговутівська, 29 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

90 873,80

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

684

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний 90 873,80
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Платона Майбороди, 21 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

685

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Половецька, 14А з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

________

90 873,80

індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) за зверненням громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

86

686

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
Шевченківського району
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуального теплового
пункту (ІТП) в житловому
будинку за адресою вул.
Лук'янівська, 27 з них
проектування - 50 тис.грн.
капітальний ремонт 575
тис.грн.

90 873,80

+625

За рахунок надходжень з
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Незадовільний стан
індивідуального теплового
пункту (ІТП) за зверненням
громадян

687

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт покрівлі
у житловому будинку за
адресою вул. Половецька, 14
(1,3 під'їзд)

90 873,80

+330

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан покрівлі за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

688

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт покрівлі
у житловому будинку за
адресою вул. Отто Шмідта,
26Б (3 під'їзд)

90 873,80

+250

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан покрівлі за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

689

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт покрівлі 90 873,80
4916011
у житловому будинку за
(експлуатаці адресою вул. Юрія Іллєнка, 87
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+370

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан покрівлі за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

690

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт покрівлі 90 873,80
у житловому будинку за
адресою вул. Татарська, 6 (1,3
під'їзд)

+410

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан покрівлі за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

691

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт покрівлі 90 873,80
4916011
у житловому будинку за
(експлуатаці адресою вул. Печенізька, 35/43
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+620

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан покрівлі за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

692

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Миколи Мурашка, 6
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+200

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

693

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Половецька, 25/27
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+270

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

87

694

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Багговутівська, 32
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+70

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

695

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Багговутівська, 38
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+350

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

696

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою вул. Половецька,
25/27

90 873,80

+260

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

697

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою вул. Половецька,
12/42 (3 під'їзд)

90 873,80

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

698

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт місць
4916011
загального користування за
(експлуатаці адресою вул. Татарська, 38
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+370

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

699

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+180

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

700

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт місць
90 873,80
4916011
загального користування за
(експлуатаці адресою вул. Юрія Іллєнка, 87
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+60

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

701

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт місць
4916011
загального користування за
(експлуатаці адресою вул. Печенізька, 9
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+360

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою вул. Миколи
Мурашка, 6

90 873,80

88

702

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою вул. Багговутівська,
8/10

90 873,80

+250

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

703

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт місць
загального користування за
адресою вул. Половецька, 16
(3 під'їзд)

90 873,80

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

704

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Печенізька, 9
(каналізація, холодна вода)

+450

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

705

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Багговутівська, 12
(каналізація)

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

706

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Академіка Ромоданова
11/15 (каналізація)

+120

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

707

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Татарська, 18Б
(каналізація, холодна вода)

+150

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

708

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Отто Шмідта, 26Б
(каналізація)

+200

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

709

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Печенізька, 25/27
(каналізація, холодна вода)

+200

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

89

710

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
(герметизація стиків панелей)
за адресою вул. Печенізька,
1/7 (4 під'їзд)

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

711

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
(герметизація стиків панелей)
за адресою вул. Татарська, 38
(2 під'їзд)

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

712

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
(герметизація стиків панелей)
за адресою вул. Підгірна, 12
(2 під'їзд)

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

713

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
(герметизація стиків панелей)
за адресою вул. Печенізька, 9
(4 під'їзд)

+100

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

714

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Татарська, 6 (холодна і
гаряча вода)

+400

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

715

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Печенізька 1/7
(каналізація, холодна і гаряча
вода)

+630

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

716

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт
90 873,80
інженерних мереж за адресою
вул. Татарська, 3/2
(каналізація, холодна і гаряча
вода)

+350

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

717

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Тропініна, 2/4
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+800

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

90 873,80

90

718

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Татарська, 2Б
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+210

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

719

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Татарська, 2В (1 під'їзд)
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+90

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

720

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Татарська, 2Г
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+110

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

721

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
90 873,80
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Татарська, 2Д (2,4 під'їзд)
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+110

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

722

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Печенізька, 8
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+180

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

723

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці Татарський пров., 8
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

90 873,80

+180

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

724

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ Капітальний ремонт вікон
90 873,80
4916011
сходових клітин за адресою
(експлуатаці вул. Академіка Ромоданова, 17
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+240

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

725

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

+290

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт вікон
сходових клітин за адресою
вул. Академіка Ромоданова,
6/29

90 873,80

91

726

Банас Дмитро
Миколайович

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Управління житловоЖитлово- ________
комунального господарства комунальн
е
господарст
во

КПКВКМБ
4916011
(експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду)

Капітальний ремонт вікон
сходових клітин за адресою
вул. Академіка Ромоданова,
19

+240

За рахунок надходжень з
Незадовільний стан за
податку на нерухоме майно, зверненням громадян
відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними та юридичними
особами, які є власниками
об`єктів житлової
нерухомості

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

727

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

Освіта

____

2010

Заміна вікон
СЗШ №
___
305:
вул. Є.Харченка, 53

1 000,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан приміщень

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

728

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

Освіта

____

2010

Утеплення фасадів
СЗШ № 305:
вул.
Є.Харченка, 53

___

2 000,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан приміщень

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

729

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Утеплення фасадів: вул. Є.
Харченка, 31

___

800,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

730

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Утеплення фасадів: вул. Є.
Харченка, 29

___

800,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

731

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Утеплення фасадів: вул. Є.
Харченка, 59

___

2 600,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

732

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Утеплення фасадів: вул. Є.
Харченка, 43

___

700,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

733

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Утеплення фасадів: вул. І.
Дяченка, 10

___

1 000,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

90 873,80

92

734

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Заміна ХВП та ГВП: вул. І.
Дяченка, 6

___

800,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

735

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Заміна ХВП та ГВП: вул. І.
Дяченка, 14

___

700,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

736

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
Енгельса

100,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

737

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
Нижній Вал

100,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

738

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
І. Франка

1 000,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

739

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
Березнева

300,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

740

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
І. Дяченка, 10

300,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

741

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
Котовського

500,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

93

742

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
___
міжквартальних проїздів: вул.
Автотранспортна

1 100,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

743

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів:
пров. Левадний

___

200,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

744

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів: 1-й
пров. Садовий

___

300,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

745

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів:
пров. Котовського

___

100,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

746

Задерейко А. І.

Дарницька РДА

____

ЖКГ

____

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів:
пров. Промисловий

___

1 000,00

За рахунок збільшення
податкових надходжень

Незадовільний стан житлового
фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

747

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
500,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 3

-250,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

748

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 5

-280,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

749

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 22

-1 480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

94

750

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 12

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

751

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 000,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 13

-1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

752

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
820,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКА, 7

-820,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

753

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
760,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКА, 7А

-760,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

754

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

755

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
400,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МІЛЮТЕНКА, 44Б

-400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

756

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
520,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МІЛЮТЕНКА, 46

-520,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

757

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
460,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МІЛЮТЕНКА, 42А

-460,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

95

758

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
660,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 3

-420,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

759

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 2/1

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

760

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 7

-1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

761

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
540,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 14А

-390,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

762

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 2/1

-480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

763

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
480,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 2Б

-330,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

764

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
465,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 2В

-345,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

765

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 320,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
МІЛЮТЕНКА, 11А

-1 320,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

96

766

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
300,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45А

-300,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

767

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
720,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 53

-720,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

768

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
655,50
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 28

-655,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

769

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
540,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
4А

-540,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

770

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
12А

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

771

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
14

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

772

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
780,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
18

-780,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

773

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
660,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
20А

-660,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

97

774

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
720,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 31

-720,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

775

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 200,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 25А

-1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

776

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
780,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА,
23

-780,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

777

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА
подання
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЗАКРЕВСЬКОГО, 19 (ЖБК)

-605,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

778

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
6 143,05
суб'єктом
ТЕХНІЧНЕ
подання
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЛІФТІВ
ТА ЛІФТОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЗАКРЕВСЬКОГО, 73/1
(ОСББ)

-5 517,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

відсутня проектно кошторисна
документація

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

779

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено РЕМОНТ СХОДОВИХ
суб'єктом
КЛІТИН (МАЛЯРНІ
подання
РОБОТИ) ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. КУРЧАТОВА, 3А
(ЖБК)

-1 533,35

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

780

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено РЕМОНТ СХОДОВИХ
661,50
суб'єктом
КЛІТИН ТА ЛІФТОВИХ
подання
ХОЛІВ (МАЛЯРНІ РОБОТИ)
ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП.
МАЯКОВСЬКОГО, 93А
(ЖБК)

-661,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

781

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено РЕМОНТ ІТП ЗА АДРЕСОЮ: 823,42
суб'єктом
ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,
подання
91В (ОСББ)

-823,42

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

605,50

1 533,35
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782

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено РЕМОНТ СХОДОВИХ
суб'єктом
КЛІТИН (МАЛЯРНІ
подання
РОБОТИ) ЗА АДРЕСОЮ:
ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 6 (ЖБК)

-398,19

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

783

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ТЕОДОРА
ДРАЙЗЕРА, 1/25

156,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

784

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 13А

240,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

785

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 12В

150,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

786

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9Г
подання

0,00

561,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

787

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
подання
19А

0,00

280,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

788

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ВУЛ.МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2

0,00

1 102,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

789

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 8Б

0,00

1 480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

398,19

99

790

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 2Б

0,00

279,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

791

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 2В

0,00

558,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

792

Кузик П.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ОБЛАШТУВАННЯ
суб'єктом
СПОРТИВНИХ
подання
МАЙДАНЧИКІВ ПРОСП.
ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 12

0,00

750,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

793

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ОБЛАШТУВАННЯ
суб'єктом
СПОРТИВНИХ
подання
МАЙДАНЧИКІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 9

0,00

3 565,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

794

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ПРОСП.
суб'єктом
ЛІСОВИЙ, 22
подання

0,00

2 550,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

795

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА,
подання
15

0,00

177,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

796

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
0,00
суб'єктом
АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7
подання

205,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

797

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
0,00
суб'єктом
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 41А
подання

273,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

100

798

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
МІЛЮТЕНКА, 46
подання

0,00

132,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

799

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
МІЛЮТЕНКА, 44Б
подання

0,00

132,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

800

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
БРАТИСЛАВСЬКА, 36/2
подання

0,00

340,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

801

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ОБЛАШТУВАННЯ
суб'єктом
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ
подання
ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 38

0,00

150,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

802

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ЛІСОВИЙ, 3

0,00

522,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

803

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ЛІСОВИЙ, 18

0,00

663,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

804

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ПРОСП.
подання
ЛІСОВИЙ, 20

0,00

762,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

805

Буділов М.М.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ПРОСП.
подання
ЛІСОВИЙ, 21

0,00

235,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

101

806

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ОБЛАШТУВАННЯ
суб'єктом
СПОРТИВНИХ
подання
МАЙДАНЧИКІВ ВУЛ.
МІЛЮТЕНКА, 11А

0,00

300,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

807

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ ВУЛ. КІОТО, 5
подання

0,00

1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

808

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
МАТЕЮКА, 13
подання

0,00

473,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

809

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 44
подання

0,00

28,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

810

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 47
подання

0,00

341,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

811

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 48
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

812

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 50
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

813

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 51
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

102

814

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 53
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

815

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 55
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

816

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
РАДИСТІВ, 57
подання

0,00

72,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

817

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
ШАЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 12
подання

0,00

440,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

818

Картавий І.Л.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
БРАТИСЛАВСЬКА, 8А
подання

0,00

710,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

819

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 21

480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

820

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ПРОСП.
ЛІСОВИЙ, 15

480,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

821

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ФАСАДІВ ВУЛ.
подання
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45А

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

103

822

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ФАСАДІВ ВУЛ.
подання
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45Б

1 450,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

823

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ОБЛАШТУВАННЯ
суб'єктом
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ
подання
ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 41/28

0,00

1 400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

824

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 49
подання

0,00

2 120,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

825

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 51
подання

0,00

2 120,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

826

Попов Д.В.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

____

не зазначено ЗАМІНА ВІКОН ВУЛ.
суб'єктом
КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,
подання
4А

0,00

422,46

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

827

Сулига Ю.А.

Дарницька РДА

Управління освіти
Дарницької РДА

Освіта

__

1010

Капітальний ремонт фасаду
0,00
ДНЗ №678 (вул. Володонська,
77)

3 000,00

За рахунок розподілу
асигнувнь на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців району

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

828

Сулига Ю.А.

Дарницька РДА

Управління культури
Дарницької РДА

Культура

___

4060

Реставрація фасаду ДК
0,00
Дарниця (вул. Заслонова, 18, в
тому чмслі проект

5 000,00

За рахунок розподілу
асигнувнь на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців району

Враховано частково в сумі
100.0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

829

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

187,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
бульвар. Чоколівський, 1
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

104

830

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
бульвар. Чоколівський, 3
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

352,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

831

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
бульвар. Чоколівський, 12
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

198,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

832

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
бульвар. Чоколівський, 22
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

385,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

833

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
бульвар. Чоколівський, 27 к.1 0,00
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

834

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 4
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

539,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

835

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 4 к.1
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

462,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

836

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 12
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

154,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

837

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 14
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

105

838

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 16
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

154,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

839

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 37
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

840

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 39
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

841

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Авіаконструктора
Катіпальний Антонова, 41
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

231,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

842

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Волинська, 2
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

843

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Волинська, 4
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

844

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Академіка
Катіпальний Карпінського,10
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

176,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

845

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Керченська, 11
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

106

846

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Мартиросяна, 17А
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

187,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

847

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Мартиросяна, 22
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

848

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Сім'ї Ідзиковських, 17
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

352,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

849

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Сім'ї Ідзиковських, 41А
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

352,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

850

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Смілянська, 8
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

418,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

851

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 1
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

852

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 3
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

853

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 5 к.1
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

198,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

107

854

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 7
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

855

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 9
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

856

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
вул. Ушинського, 11
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

308,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

857

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
просп. Повітрофлотський, 52
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

1 386,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

858

Конобас Максим
Петрович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- ___
комунальн
е
господарст
во

6011.
просп. Повітрофлотський, 58
Катіпальний
ремонт
житлового
фонду
(Ремонт
сходових
клітин)

0,00

286,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

859

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт вуличної
Експлуатація спортивної площадки: бул.
та технічне Ігоря Шамо, 20/1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

860

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт вуличної
Експлуатація спортивної площадки: бул.
та технічне Ігоря Шамо, 3
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

861

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт лицьової
сторони фасаду житлового
будинку (перший поверх),
заміна вікон, облаштування
вхідних груп: вул.
Ентузіастів,17

0,00

1 300,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

108

862

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт покрівлі: 0,00
Експлуатація Русанівська небережна, 4/1
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

850,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

863

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт покрівлі: 0,00
Експлуатація Русанівська небережна, 4
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

850,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

864

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт покрівлі: 0,00
Експлуатація Русанівська небережна, 8
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

850,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

865

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт покрівлі: 0,00
Експлуатація Русанівський бульвар, 11/11
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

850,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

866

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт
Експлуатація електромереж: Русанівський
та технічне бульвар 6
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

150,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

867

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт
Експлуатація електромереж: Русанівський
та технічне бульвар 10
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

150,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

868

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт
Експлуатація електромереж: Русанівська
та технічне набережна, 4/1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

150,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

869

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

400,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
пішохідних зон (улаштування
ФЕМ): бул. І.Шамо, 10-12 до
вул.Ентузіастів, 7/2

109

870

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
350,00
пішохідних зон (улаштування
ФЕМ, водовідливу та
бордюру): вул. Ентузіастів, 17

650,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

871

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт 0,00
улаштування системи
автоматичного поливу зеленої
зони лицьової сторони
будинку: вулиця Ентузіастів,
17

750,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

872

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- комунальн
е
господарст
во

4316011 Капітальний ремонт
Експлуатація (електрощитові): вул.
та технічне Ентузіастів, 35/1
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

350,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

873

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
приміщень ЗДО № 404 ,вул.
Ентузіастів 35/2

0,00

500,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

874

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт покрівлі
ЗДО № 404 ,вул. Ентузіастів
35/2

0,00

300,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

875

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт покрівлі
ЗДО № 441 ,вул. Русанівська
набережна 12/3

0,00

300,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

876

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт місць
0,00
загального користування ЗДО
№ 452 ,вул. Ентузіастів 41/2

400,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

877

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
приміщень ЗДО № 501 ,вул.
Ентузіастів 11/3

700,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

0,00

110

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

878

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт поерівлі
ЗДО № 501 ,вул. Ентузіастів
11/3

0,00

300,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

879

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311010 Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
безбар'єрне середовище, ЗНЗ
№ 182, бульвар Шамо,17

0,00

500,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

880

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

2 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

881

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

650,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

882

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

883

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

4311020 Капітальний ремонт фасадів
0,00
Надання
Середньої школи №182
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в
т. ч. 4311020
Капітальний ремонт
0,00
Надання
приміщень НВК "Монтессорі"
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч. 4311020
Капітальний ремонт фасадів
500,00
Надання
та ремонт приміщень Гімназії
загальної
№136
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в
т. ч. 4311020
Капітальний ремонт
0,00

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

0,00

350,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00

400,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

884

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Культура і мистецтво

885

Маляревич О.В

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

-

Надання
приміщень спеціалізованої
загальної
школи №137
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч. 4314030
Капітальний ремонт
Забезпеченн приміщень, бібліотека
я діяльності ім.Маяковського, вул.
бібліотек
Ентузіастів,29

4311100 Капітальний ремонт вхідних
Надання
груп, ДМШ № 16, вул.
спеціальної Ентузіастів 5-а
освіти
школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографіч

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

111

886

Маляревич О.В

Управління екології та
КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Житлово- комунальн
е
господарст
во

2816030 Організація
благоустрою
населених
пунктів

Капітальний ремонт
0,00
Русанівського бульвару оновлення покриття дитячого
майданчику на Русанівському
бульварі

450,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

887

Маляревич О.В

Управління екології та
КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Житлово- комунальн
е
господарст
во

2816030 Капітальний ремонт скверу за 0,00
Організація адресою Русанівська
благоустрою набережна, 6
населених
пунктів

2 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

888

Маляревич О.В

Управління екології та
КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Житлово- комунальн
е
господарст
во

2816030 Організація
благоустрою
населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу будівництво мережі
освітлення скверу на бульварі
Ігора Шамо, 6

0,00

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

889

Маляревич О.В

Управління екології та
КП "Київський центр
природних ресурсів
розвитку міського
виконавчого органу Київської середовища"
міської ради (КМДА)

Житлово- комунальн
е
господарст
во

2816030 Організація
благоустрою
населених
пунктів

Благоустрій та
0,00
берегоукріплення набережної
лівобережжя у Дніпровському
районі

1 000,00

Збільшення бюджетих
призначень за рахунок
зменшенна по об'єкту
"Будівництво ПівденноЗахідного каналізаційного
колектора, I - IV пускові
комплекси, у м. Києві"

Погодження головного
розпорядника, повторні
звернення громадян, доручення
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

890

Окопний О.Ю.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Київпастранс"

Транспорт
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во

0,00

8 558,48

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

виконання Розпорядження
КМДА № 1605 від 10.09.2019р.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

891

Окопний О.Ю.

Управління екології та
природних ресурсів

ККО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й

__________

6030

1-ЧЕРГА КАПІТАЛЬНОГО
0,00
РЕМОНТУ ПАРКУ
"СИНЬООЗЕРНИЙ" У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
(КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)
(З них проектні роботи 2500
тис грн)

30 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Виконання Рішення Київської
міської ради № 27/2249 від
23.03.2017 р., в 2018 році
виконані предпроектні роботи

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

892

Окопний О.Ю.

Управління екології та
природних ресурсів

КП "ПЛЕСО"

Благоустрі
й

__________

6030

РОЗЧИСТКА ТА
БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА
СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ
РАЙОНІ (КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ)

20 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

В 2018 виконані проектні
роботи

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

893

Окопний О.Ю.

Управління екології та
природних ресурсів

ККО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й

__________

6030

БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. 0,00
КУЗЬМИ СКРЯБІНА У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
(ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ)

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНТАКТНОЇ 1917421
МЕРЕЖІ В РАЙОНІ
РОЗВОРОТНОГО КІЛЬЦЯ НА
ПЕРЕТЕНІ ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ - ПРОСП. ПРАВДИ, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА В
ПОДІЛСЬКОМУ РАЙОНІ (з них:
проектні роботи 545,00 тис грн)

0,00

112

894

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
0,00
НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,
11

716,37

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

895

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 20Б

0,00

1 400,86

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

896

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 6

0,00

775,45

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

897

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 10

0,00

775,45

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

898

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 18

0,00

775,45

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

899

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 18Г

0,00

775,45

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

900

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА ВІКОН (ДВЕРЕЙ)
НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 2/1

0,00

775,45

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

901

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВО
ГО ОСВІТЛЕННЯ НА
ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 18Б

161,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

113

902

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВО
ГО ОСВІТЛЕННЯ НА ВУЛ.
ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9

115,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

903

Окопний О.Ю.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

__________

6011

ЗАМІНА
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВО
ГО ОСВІТЛЕННЯ НА ВУЛ.
ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11

200,30

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

904

Окопний О.Ю.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житловокомунальн
ого
господарст
во

__________

6011

УКЛАДКА ФЕМУ НА
ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 5-7

0,00

4 500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

905

Окопний О.Ю.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житловокомунальн
ого
господарст
во

__________

6011

АСФАЛЬТУВАННЯ НА
ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 7Б

0,00

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

906

Окопний О.Ю.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житловокомунальн
ого
господарст
во

__________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ НА ВУЛ.
ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9

0,00

370,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

907

Окопний О.Ю.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житловокомунальн
ого
господарст
во

__________

6011

АСФАЛЬТУВАННЯ НА
ПРОСП. ГЕОРГІЯ
ГОНГАДЗЕ, 14

0,00

1 400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

908

Окопний О.Ю.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житловокомунальн
ого
господарст
во

__________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ НА
ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 17Б

100,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

909

Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Освіта

1010

Капітальний ремонт фасаду
ДНЗ №385 (вул. Сормовська,
5)

3 000,00

За рахунок розподілу
асигнувнь на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців району

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Управління освіти
Дарницької РДА

__

0,00

114

910

Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління культури
Дарницької РДА

Освіта

___

1010

Капітальний ремонт фасаду
школи-дитячого садочку
"Пролісок" (вул.
Бориспільська, 51)

3 000,00

За рахунок розподілу
асигнувнь на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців району

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

911

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010

Капітальний ремонт фасаду
не зазначено
(утеплення фасаду) за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
15а (навчально-виховний
комплекс Сузір'я)

2 000,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

912

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1020

Капітальний ремонт
не зазначено
хлопчачого туалету за
суб'єктом
адресою, вул. Жмеринська, 34 подання
(середня загальноосвітня
школа № 253)

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

913

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1020

Заміна вікон за адресою, вул. не зазначено
Жмеринська, 34 (середня
суб'єктом
загальноосвітня школа № 253) подання

500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

914

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1020

Заміна вікон за адресою, вул. не зазначено
Львівська, 6/3 (спеціалізована суб'єктом
школа № 40)
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

915

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1020

Капітальний ремонт
дівчачого туалету за адресою,
вул. Львівська, 25 (Київська
гімназія східних мов № 1)

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

916

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1020

Заміна дверей запасного
виходу за адресою, вул.
Львівська, 25 (Київська
гімназія східних мов № 1)

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

917

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

-

1010

Капітальний ремонт тіньових
навісів та ігрових
майданчиків за адресою, вул.
Львівська, 32 (заклад
дошкільної освіти № 60)

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00

115

918

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
електромереж за адресою, вул. суб'єктом
Верховинна, 5а
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

919

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування дитячого
майданчика за адресою, вул.
Верховинна, 18

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

920

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт даху за
адресою, вул. Верховинна, 18

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

921

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон та
суб'єктом
дверей) за адресою, вул.
подання
Верховинна, 34

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

922

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон на
суб'єктом
цокольному поверсі) за
подання
адресою, вул. Верховинна, 39

50,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

923

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
технічного поверху за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
11

150,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

924

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт мережі
ХВП (в підвальному
приміщенні) за адресою, вул.
Героїв Космосу, 19В

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

925

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (4 та 7 під’їзди) за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
19

400,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

116

926

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- Реконструкція та капітальний
6011
комунальн ремонт спортивного майданчика за
е
адресою, вул. Жмеринська, 36
господарст
во

-

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

927

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування дитячого
майданчика за адресою, вул.
Котельникова, 3, 7

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

928

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (2 під’їзд) за адресою, суб'єктом
вул. Котельникова, 46
подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

929

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
інженерних мереж за
адресою, вул. Крамського, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

930

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (5 під’їзд) за адресою, суб'єктом
вул. Львівська, 1
подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

931

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (2 під’їзд) за адресою, суб'єктом
вул. Львівська, 12
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

932

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон) за
суб'єктом
адресою, вул. Львівська, 24
подання

50,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

933

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей) за
суб'єктом
адресою, пр-т Перемоги, 89а подання

400,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

117

934

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон) за
суб'єктом
адресою, пр-т Перемоги, 93
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

935

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування дитячого
майданчика за адресою, пр-т
Перемоги, 121а

не зазначено
суб'єктом
подання

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

936

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування
шумопоглинаю-чого паркана
(40м) за адресою, пр-т
Перемоги, 121а

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

937

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт вхідної
групи за адресою, вул.
Святошинська, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

938

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт вхідної
групи (3 під’їзд) за адресою,
вул. Святошинська, 6

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

939

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (2 під’їзд) за адресою, суб'єктом
вул. Якуба Коласа, 29
подання

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

940

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (8 під’їзд) за адресою, суб'єктом
вул. Якуба Коласа, 29
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

941

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Асфальтування
не зазначено
прибудинкової території за
суб'єктом
адресою, вул. Відпочинку, 10, подання
12

800,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

118

942

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Асфальтування
прибудинкової території за
адресою, вул. Крамського, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

943

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Асфальтування
прибудинкової території за
адресою, вул. Львівська, 1

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

944

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Асфальтування
прибудинкової території за
адресою, вул. Львівська, 12

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

945

Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Асфальтування
не зазначено
прибудинкової території за
суб'єктом
адресою, вул. Святошинська, 4 подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

946

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Правди, 33
Подільського району м. Києва

600,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

947

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Правди, 10
Подільського району м. Києва

600,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

948

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Свободи, 1/60
Подільського району м. Києва

400,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

949

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Правди, 70-А
Подільського району м. Києва

600,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

119

950

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. В. Порика, 14-А
Подільського району м. Києва

400,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

951

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Правди, 37-А
Подільського району м. Києва

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

952

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Свободи, 17
Подільського району м. Києва

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

953

Маслова Н.В.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції
«Київбудреконструкція»

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6017

Облаштування ігрового
0,00
майданчика за адресою:
просп. Правди, 64-Б
Подільського району м. Києва

400,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

954

Маслова Н.В.

Управління екології та
природних ресурсів

Київське комунальне
об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"

Зеленого
будівництв
а та
експлуатац
ії зелених
насаджень

6030

Капітальний рмонт скверу на 0,00
просп. Правди 76, 78 та
просп. В. Порика 16, 18 у
Подільському районі м. Києва

6 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету

Звернення мешканців будинків

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

955

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ НА ПРОСП.
ПРАВДИ, 70-А

0,00

950,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

956

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ НА ПРОСП.
ПРАВДИ, 68

0,00

750,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

957

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х МЕРЕЖ НА ПРОСП.
СВОБОДИ, 1/60

500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

120

958

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х МЕРЕЖ НА ПРОСП.
ПРАВДИ, 35

500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

959

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х МЕРЕЖ НА ПРОСП.
СВОБОДИ, 3

500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

960

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
КП "Керуюча компанія"
Києві державна адміністрація

Житлово- комунальн
ого
господарст
во

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х МЕРЕЖ НА ПРОСП. В.
ПОРИКА, 16

500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

961

Маслова Н.В.

Подільська районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація

Освіта

1070

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
(ПОКРІВЛЯ)
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ IIII СТУПЕНІВ
"НАВЧАЛЬНОРЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
№6 м. КИЄВА"

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Подільську
районну в місті Києві
державну адміністрацію

Звернення батьків та трудового
колективу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

962

Росляков В. В.

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011

капітальний ремонт
зливоприймальної системи
м.Киів,Дніпровський район,
проспект Павла Тичини 5

0,00

6 000,00

На чисельні звернення
мешканців, оскільки ця
проблема створює багато
незручностів для їхнього
пересування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

963

Росляков В. В.

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011

капітальний ремонт
зливоприймальної системи
м.Киів,Дніпровський район,
бульвар Амвросія Бучми 6-6а

0,00

2 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 6 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040
В М.КИЄВI"
За рахунокММ
перерозподілу

На чисельні звернення
мешканців, оскільки ця
проблема створює багато
незручностів для їхнього
пересування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011

проектування
зливоприймальної системи
м.Киів,Дніпровський район,
бульвар Амвросія Бучми 4

0,00

500,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 2 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040
В М.КИЄВI"
За
рахунокММ
перерозподілу

На чисельні звернення
мешканців, оскільки ця
проблема створює багато
незручностів для їхнього
пересування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011

капітальний ремонт
приміщення
м.Киів,Дніпровський район,
бульвар Амвросія Бучми 7а

0,00

10 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 500 тис грн
з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040
В М.КИЄВI"
За рахунокММ
перерозподілу

Після капітального ремонту
будівлі в даному приміщенні
буде створено гуртожиток для
двірників КП Керуюча компанія
з ОЖФ Дніпровського району
м.Києва

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

964

965

Росляков В. В.

Росляков В. В.

-

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі
10 000 тис грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040 ММ В М.КИЄВI"

121

966

Росляков В. В.

Департамент житловоКП
комунальної інфраструктури "Київжитлоспецексплуатаці
виконавчого органу Київської я"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011

утуплення фасаду будинку
м.Киів,Дніпровський район,
проспект Павла Тичини 6

0,00

28 000,00

967

Росляков В. В.

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

освіта

1090

капітальний ремон будівлі
ЦДЮТ м.Київ,Дніпровський
район, вулиця Березняківська
6а

0,00

10 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або рахунок
рахунок зняття 28 000 тис
грн з об'єкта
"ПРОКЛАДАННЯ
ЗОВНIШНIХ
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ДО ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ
З ВБУДОВАНОЗа рахунок перерозподілу

Департамен охорони здоров'я
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

медицина

Капітальний ремонт
0,00
приміщень КМП "Центр
первинної медико-санітарної
допомоги №2" Дніпровського
райрну м.Киева,
м.Киів,Дніпровський район,
проспект Павла Тичини 22

1 600,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 10 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040
В М.КИЄВI"
За
рахунокММ
перерозподілу

встановлення огородження та
ремонт освітлення стадіону
ЗОШ №81
м.Київ,Дніпровський район,
проспект Павла Тичини 22а

2 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 1 600 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
КАУНАСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=700-800960-1040
В М.КИЄВI"
За рахунокММ
перерозподілу

капітальний ремонт
0,00
спортивного майданчика НВК
№30 "Еконад",
м.Киів,Дніпровський район,
вулиця Березняківська 30 б

2 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 2 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
ШЛIХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ДУ=600-700900-1250-1450-2450
ММ В
За
рахунок перерозподілу

капітальний ремонт
0,00
приміщень підліткового клубу
"Рубін" м.Киів,Дніпровський
район,вулиця Івана
Миколайчука 11

3 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 2 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
ШЛIХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ДУ=600-700900-1250-1450-2450
ММ В
За рахунок перерозподілу

Капітальний ремонт
спортивного майданчика
СЗОШ№12 м.Київ,
Дарницький район, вул
Харьківське шосе 121/3

0,00

2 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 3 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
ШЛIХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ДУ=600-700900-1250-1450-2450
ММ В
За
рахунок перерозподілу

Перекладка ділянки
внутрішньоквартальної
водопровідної мережі взовж
житлового будинку
Шумського 10 Березнякывська 36в м.Київ,
Дніпровський район

0,00

2 000,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 2 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
ШЛIХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ДУ=600-700900-1250-1450-2450
ММ В
За рахунок перерозподілу

968

969

970

971

972

973

Росляков В. В.

Росляков В. В.

Росляков В. В.

Росляков В. В.

Росляков В. В.

Росляков В. В.

Департамен охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

_________

_________

2152

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

освіта

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

освіта

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Соціальни _________
й захист

3132

Дарницька районна в місті
Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

освіта

1020

Департамент житловоПрАТ "АК"Київводоканал"
комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

_________

_________

_________

1020

1020

6011

0,00

видатків між іншими
видатками або зменшення
видатків у сумі 2 000 тис
грн з об'єкта
"РЕКОНСТРУКЦIЯ
ШЛIХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ДУ=600-700900-1250-1450-2450 ММ В

Фасад даної будівлі знаходиться
в аварійному стані та потребує
негайного капітального ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дана будівля знаходиться в
аварійному стані та потребує
негайного капітального ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Є необхідність в капітльному
ремонті приміщень даної
поліклініки для комфортного
обслуговування мешканців
мікрорайону Березняки

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Після проведення капітального
ремонту стадіону виникла
необхідність в встановленні
огорожі стадіону та відновлення
його освітлення

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дана школа взагалі не має
влвсного стадіону чи
спортивного майданчика для
проведення уроків фізичної
культури на свіжому повітрі, а
той який є перебуває в
аварійному стані та потребує
капітального ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Підлітковий клуб Рубін потребує
капітального ремонту
приміщення та закупівлі
обладнання для комфортного
тренування дітей

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дана школа взагалі не має
влвсного стадіону чи
спортивного майданчика для
проведення уроків фізичної
культури на свіжому повітрі, а
той який є перебуває в
аварійному стані та потребує
капітального ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Зношеність існуючих
інженерних мереж, які
безпосередньо впливають
противопожежну систему
будинку м.Київ, вулиця Юрія
Шумського 5

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

122

974

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

975

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

976

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

977

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

978

Пилипенко С.О.

979

капітальний ремонт
0,00
асфальтового покриття
прибудинкової території
житлових будинків на
вул.Машинобудівній, 11,13,15

2 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на вул.
та технічне Генерала Тупикова,4
обслуговуван
ня
житлового
фонду

740,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на вул.
та технічне Виборзька,69
обслуговуван
ня
житлового
фонду

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на бульв.
та технічне Вацлава Гавела, 3
обслуговуван
ня
житлового
фонду

1 800,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на вул.
та технічне Машинобудівній,11
обслуговуван
ня
житлового
фонду

325,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на вул.
та технічне Машинобудівній,13
обслуговуван
ня
житлового
фонду

360,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

980

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на вул.
та технічне Вадима Гетьмана, 24/9
обслуговуван
ня
житлового
фонду

240,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

981

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
капітальний ремонт покрівлі у 0,00
експлуатація житловому будинку на бульв.
та технічне Вацлава Гавела, 5Г
обслуговуван
ня
житлового
фонду

325,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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982

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт покрівлі у 0,00
житловому будинку на
пров.Машинобудівному, 25
(2,3,4,5 парадне)

500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

983

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт сходових
клітин (заміна вікон) у
житловому будинку на вул.
Виборзькій,59А

0,00

380,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

984

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт фасаду
(утеплення торцевих стін)
житловому будинку на вул.
Виборзькій,59а

0,00

2 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

985

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
інженерних мереж у
житловому будинку на бульв.
Вацлава Гавела, 5

0,00

500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

986

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
інженерних мереж у
житловому будинку на бульв.
Вацлава Гавела, 7

0,00

250,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

987

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
інженерних мереж у
житловому будинку на бульв.
Вацлава Гавела, 7А

0,00

250,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

988

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
електричних мереж у
житловому будинку на вул.
Виборзькій,91А

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

989

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

Солом'янська РДА

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
інженерних мереж у
житловому будинку на вул.
Виборзькій,91А

0,00

230,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

124

990

Пилипенко С.О.

Солом'янська РДА

991

Артеменко Сергій
Вікторович

992

житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

6011,
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

капітальний ремонт
електрощитової у житловому
будинку на вул.
Виборзькій,59А

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація. місті Києві державна
адміністрація.

Освіта

_________

1020

Артеменко Сергій
Вікторович

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація. місті Києві державна
адміністрація.

Освіта

_________

1020

Артеменко Сергій
Вікторович

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація. місті Києві державна
адміністрація.

Освіта

Артеменко Сергій
Вікторович

Дніпровська районна в місті
Дніпровська районна в
Києві державна адміністрація. місті Києві державна
адміністрація.

Освіта

995

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

996

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

997

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

993

994

Солом'янська РДА

100,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

утеплення фасаду
1 000,00
спеціалізованої школи I-III
ступенів №234 з поглибленим
вивченням економіки и права
на вулиці Райдужній, 12 у
Дніпровському районі міста
Києва

1 000,00

утеплення фасаду
спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 246 м. Києва з
поглибленим вивченням
англійської мови, Вулиця
Кибальчича Миколи, 7 у
Дніпровському районі міста
Києва

1 000,00

1 000,00

За рахунок бюджетних
На багаточисельні звернення
надходжень, перерозподілу, батьків та адміністрації закладу
економії тощо
з 2018 року нами було
ініційовано початок виконання
робіт з термосанації школи. І
вже в цьому році учасники
навчального процесу відчули
позитивні зміни на собі. З метою
цілісного і повноцінного
функціонування
та звернення
забезпечення
За рахунок бюджетних
На
багаточисельні

утеплення фасаду середньої
загальноосвітньої школа І-ІІІ
ступенів №224 м. Києва,
Вулиця Кибальчича Миколи,
5 у Дніпровському районі
міста Києва

1 000,00

1 000,00

надходжень, перерозподілу, батьків та адміністрації закладу
економії тощо
з 2018 року нами було
ініційовано початок виконання
робіт з термосанації школи. І
вже в цьому році учасники
навчального процесу відчули
позитивні зміни на собі. З метою
цілісного і повноцінного
функціонування
та звернення
забезпечення
За рахунок бюджетних
На багаточисельні

утеплення фасаду станції
юних техніків – Центру
науково-технічної творчості
молоді м. Києва, вулиця
Кибальчича Миколи, 12а у
Дніпровському районі міста
Києва

0,00

7 000,00

надходжень, перерозподілу, батьків та адміністрації закладу
економії тощо
з 2018 року нами було
ініційовано початок виконання
робіт з термосанації школи. І
вже в цьому році учасники
навчального процесу відчули
позитивні зміни на собі. З метою
цілісного і повноцінного
функціонування
та звернення
забезпечення
За рахунок бюджетних
На
багаточисельні

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Людмили
Проценко, 2

0,00

200,00

надходжень, перерозподілу, батьків та адміністрації закладу
економії тощо
у поточному році згадно
програми соц.економ розвитку
було розпочато виконання робіт
з термосанації
позашкішкільного центру,
єдиного в мікрорайоні з
потужність понад 1500 дітей та
наданням
послуг
Бюджет міста Києва
Зверненнябезкоштовних
громадян

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Людмили
Проценко, 6

0,00

200,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35-А

0,00

250,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

_________

_________

1020

1090

0,00

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

125

998

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Кавказька, 11

0,00

800,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

999

Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Митрополита
Василя Липківського, 43

0,00

1 000,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1000 Негрич Микола
Михайлович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житлово- _________
комунальн
е
господарст
во

3132

Ремонт асфальтового
покриття, вул. Солом'янська,
6-В

0,00

550,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1001 Пинзеник Олеся
Олександрівна

Голосіівська районна
адміністрація

Голосіївська районна
адміністрація

Освіта

Заміна старих та аварійних вікон в не зазначено _________
медичній гімназії №33. Це єдина
суб'єктом
спеціалізована гімнзія по медицині подання
в м.Києві

0,00

2 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
батьків і зважаючи на те, що це
єдина спеціалізована гімназія по
медицині в м.Києві

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1002 Пинзеник Олеся
Олександрівна

Голосіівська районна
адміністрація

Голосіївська районна
адміністрація

Освіта

Проведення ремонтних робіт в
не зазначено _________
школі №92 ім. Івана Франка з
суб'єктом
метою усунення грибка, шляхом
подання
заміни старої вентиляційної ситеми
(50-их років), заміни гнилих
панелей, пошкодженої підлоги на
першому поверсі та біля харчоблоку

0,00

750,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними зверненнями
батьків, бо школа побудована 50их роках і нагально потребує
ремонтних робіт в т.ч.
усуненення грибка, який
становить пряму загрозу
здоров"ю дітей

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1003 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

"--"

1010 /
надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт будівлі
0,00
закладу дошкільної освіти №
789 на вул. Підлісній, 4 у
Святошинському районі міста
Києва

+ 2500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1004 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

"--"

1010 /
надання
дошкільної
освіти

Встановлення ігрових
елементів на майданчиках
закладу дошкільної освіти №
615 на вул. Булаховського,
38А у Святошинському
районі міста Києва

+ 800,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Батьки постійно скаржаться,
адже занепокоєні, що фундамент
будівлі закладу, вихованцями
якого є їх діти, перебуває у
неналежному технічному стані.
На фундамент припадає не лише
основне навантаження від усієї
будівлі, а й надають негативний
вплив зовнішні природні
фактори, такі,
як волога,
Надходять
численні
звернення

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

1010 /
надання
дошкільної
освіти

Встановлення ігрових
0,00
елементів на майданчиках
закладу дошкільної освіти №
565 на вул. Генерала Наумова,
25А у Святошинському
районі міста Києва

1005 Муха В.В.

"--"

0,00

+ 800,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

від батьків вихованців закладу,
які просять встановити нові
ігрові майданчики, оскільки
старі були демонтовані, у зв'язку
з їх неналежним технічним
станом. Пропонується
передбачити кошти на
встановлення ігрових елементів
на
11 ігрових
майданчиках
У 2019
році було
проведеноЗДО
капіталльний ремонт тіньових
навісів та ігрових майданчиків у
садочку. На численні запити
батьків дітей даного
дошкільного навчального
закладу, які занепокоєні
відсутністю ігрових
майданчиків, у зв'язку з їх
демонтажем по причині

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

126

1006 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Генерала
Наумова, 25 у
Святошинському районі міста
Києва

+ 1380,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1007 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Генерала
Наумова, 27 у
Святошинському районі міста
Києва

+ 690,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1008 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Булаховського,
30А у Святошинському
районі міста Києва

+ 1380,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1009 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Булаховського,
34 у Святошинському районі
міста Києва

+ 460,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1010 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Булаховського,
34А у Святошинському
районі міста Києва

+ 600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1011 Муха В.В.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6011 /
експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин на вул. Булаховського,
38 у Святошинському районі
міста Києва

+ 600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних ремонтів або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці житлового будинку
звертаються щодо проведення
капітального ремонту на
сходових клітинах їх будинку,
що перебувають у
незадовільному стані, адже
ремонт у зазначеному будинку
не проводився більше 20 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1012 Муха В.В.

Департамент транспортної
Комунальне підприємство
інфраструктури виконавчого "Центр організації
органу Київської міської ради дорожнього руху"
(Київська міська державна
адміністрація)

Транспорт
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во

"--"

+ 1000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних вкладень або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1013 Муха В.В.

Управління екології та
Комунальне об'єднання
природних ресурсів
"Київзеленбуд"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація)

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

+ 10635,33

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних вкладень або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Мешканці міста Києва постійно
звертаються із скаргами на
відсутність світлофорних
об'єктів на виїзді з вулиці
Підлісна на вулицю Академіка
Булаховського. Заявники
зазначають, що проїжджаючи
через вулицю Академіка
Булаховського водії, у
переважній
більшості,
не
Від мешканців
житлового

Будівництво світлофорних об'єктів "--"
на виїзді з вулиці Підлісна на
вулицю Академіка Булаховського у
Святошинському районі міста
Києва

6030 /
організація
благоустрою
населених
пунктів

0,00

Капітальний ремонт скверу по 0,00
вулиці Генерала Наумова, 3133 у Святошинському районі
міста Києва

масиву Новобіличі
Святошинскього району міста
Києва надходять численні
звернення щодо облаштування
та благоустрою території скверу
по вулиці Генерала Наумова, 3133, зокрема забезпечення
збільшення зелених насаджень.
Облаштування території скверу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1014 Муха В.В.

Управління екології та
Комунальне об'єднання
природних ресурсів
"Київзеленбуд"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація)

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6030 /
організація
благоустрою
населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу по 0,00
вулиці Рахманінова, 22 у
Святошинському районі міста
Києва

+ 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних вкладень або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

Від мешканців прилеглих
територій надходять численні
звернення щодо облаштування
та благоустрою території скверу,
збільшення його зелених
насаджень, здійснення інших
облаштувань для комфортного
відпочинку на території скверу
дорослих та їх дітей. У 2019 році
було
частково
проведено
ремонт
У 2019
році територія
скверу

1015 Муха В.В.

Управління екології та
Комунальне об'єднання
природних ресурсів
"Київзеленбуд"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація)

Житлово- "--"
комунальн
е
господарст
во

6030 /
організація
благоустрою
населених
пунктів

Капітальний ремонт скверу по 0,00
вулиці Підлісній, 2 у
Святошинському районі міста
Києва

+ 1000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами
капітальних вкладень або за
рахунок коштів від продажу
земельних ділянок

1016 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. Гарматна,
45)

0,00

76,00

Бюджет міста Києва

була частково облаштована,
зокрема викладені плиткою
доріжки, проведено часково
озеленення, встановлений
дитячий майданчик, лави,
паркувальні місця для
велосипедів. Наразі, мешканці
прилеглих районів звертаються
щодо укомлектації
Звернення
громадян

1017 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. Гарматна,
55)

0,00

304,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1018 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. Гарматна,
57)

0,00

400,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1019 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. Донця, 28)

0,00

274,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1020 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон вул. Шепелєва, 9- 0,00
А)

280,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1021 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон вул. Шепелєва, 7- 0,00
А)

280,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1022 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон вул. Каблукова,
11-13)

0,00

216,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1023 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (просп. Кос.
Комарова, 40)

0,00

64,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1024 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. М. Голего,
28/32)

0,00

272,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1025 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул. М. Голего,
28-А)

0,00

344,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1026 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (бульв. В.
Гавела, 47/15)

0,00

108,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1027 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (бульв. В.
Гавела, 51/16)

0,00

136,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1028 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул.
новопольова, 97-А)

0,00

426,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1029 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул.
новопольова, 99-Б)

0,00

107,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1030 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул.
Метробудівська, 14/12)

0,00

104,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1031 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Заміна вікон (вул.
Метробудівська, 18)

0,00

36,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1032 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 50)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1033 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 52)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1034 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 79-А)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1035 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 83)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1036 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 83-А)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1037 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 83-Б)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1038 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 83-В)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1039 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин
(бульв. В. Гавела, 83-Г)

0,00

310,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1040 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин (вул.
Ак. Білецького, 8)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1041 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин (вул.
Ак. Білецького, 9-А)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1042 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин (вул.
Донця, 13)

0,00

440,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1043 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин (вул.
Донця, 13-Б)

0,00

220,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1044 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Ремонт сходових клітин (вул.
Донця, 15/41)

0,00

740,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1045 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин (вул.
Донця, 18-А)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1046 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин (вул.
Донця, 19-А)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1047 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин (вул.
Стражеска, 3)

0,00

700,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1048 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин (вул.
Стражеска, 9)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1049 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин (вул.
Білецького, 6)

0,00

300,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1050 Шкуро Максим
Юрійович

Солом'янська районна в місті Управління житловоКиєві державна адміністрація комунального господарства
та будівництва
Соломянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

3131

Ремонт сходових клітин
(просп. Відрадний, 12-Б)

0,00

200,00

Бюджет міста Києва

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1051 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

ОСВІТА

____________

1020

Утеплення фасаду
0,00
спеціалізованої школи № 98 в
тому числі проектні роботи за
адресою вулиця Микитенка, 7

3 000,00

бюджет

Роботи з термосанації дозволять
зменшити споживання
енергоносіїв та сприятимуть
енергоефективності

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1052 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

ОСВІТА

____________

1010

Капітальний ремонт тіньових
навісів з облаштуванням
ігрових майданчиків в
дошкільному навчальному
закладі № 655 за адресою
вулиця Курнатовського, 4-В

0,00

600,00

бюджет

Проведені роботи сприятимуть
активному відпочинку дітей
дошкільного віку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1053 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Капітальний ремонт
0,00
інженерних мереж
(каналізація,ХВП,ГВП та ЦО)
в житловому будинку за
адресою бульвар Перова 30-Б

500,00

бюджет

Проведені роботи допоможуть
зменшити витрати по
споживанню води та покращать
умови проживання мешканців
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

132

1054 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Капітальний ремонт
0,00
інженерних мереж
(каналізація,ХВП,ГВП та ЦО)
в житловому будинку за
адресою вулиця Сулеймана
Стальського, 10

400,00

бюджет

Проведені роботи допоможуть
зменшити витрати по
споживанню води та покращать
умови проживання мешканців
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1055 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів з
відновленням
зливоприймальної мережи, в
тому числі проектні роботи,
за адресою вулиця Петра
Запорожця 17 - вулиця Петра
Запорожця 17-А.

0,00

1 000,00

бюджет

Проведені роботи покращать
умови проживання мешканців
будинку та ліквідується
проблема відводу води після
опадів

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1056 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку за
адресою вулиця Сулеймана
Стальського, 18

0,00

950,00

бюджет

Проведені роботи покращать
умови проживання мешканців
будинку, та вирішать проблему
постійного затікання та появи
плісняви в квартирах.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1057 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

не зазначено Капітальний ремонт покрівлі
суб'єктом
житлового будинку за
подання
адресою вулиця Петра
Запорожця, 11

не зазначено
суб'єктом
подання

550,00

бюджет

Проведені роботи покращать
умови проживання мешканців
будинку, та вирішать проблему
постійного затікання та появи
плісняви в квартирах.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1058 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

6011

Облаштування
0,00
багатофункціонального
спортивного майданчика, в
тому числі проектні роботи за
адресою бульвар Перова 34/2

1 500,00

бюджет

Проведені роботи сприятимуть
активному відпочинку та
розвитку спортом дітей,
мешканців микрорайону та
гостей столиці.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1059 Криворучко Т.Г.

Дніпровська районна в місті
Управління будівництва
Києві державна адміністрація Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Житловокомунальн
е
господарст
во

____________

0443

Облаштування
0,00
багатофункціонального
спортивного майданчика, в
тому числі проектні роботи за
адресою вулиця Сулеймана
Стальського, 30

1 500,00

бюджет

Проведені роботи сприятимуть
активному відпочинку та
розвитку спортом дітей,
мешканців микрорайону та
гостей столиці.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1060 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт
(облаштування) тіньових
навісів та ігрових
майданчиків, в ДНЗ №702,
вул. Алматинська, 111-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Забезпечення комфортних та
безпечних умов для дозвілля
дітей в садочку

1061 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт
(облаштування) тіньових
навісів та ігрових
майданчиків, в ДНЗ №703,
вул. Рогозівська, 10-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Забезпечення комфортних та
безпечних умов для дозвілля
дітей в садочку

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
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1062 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт
(облаштування) тіньових
навісів та ігрових
майданчиків, в ДНЗ №445,
вул. Алматинська, 111-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Забезпечення комфортних та
безпечних умов для дозвілля
дітей в садочку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1063 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт огорожі
ДНЗ № 700, вул. Рогозівська,
4

не зазначено
суб'єктом
подання

1 480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення безпеки
перебування дітей в закладі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1064 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт огорожі
ДНЗ № 701, вул.
Марганецька, 26-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 240,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення безпеки
перебування дітей в закладі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1065 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт огорожі
ДНЗ № 702, вул.
Алматинська, 111-А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення безпеки
перебування дітей в закладі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1066 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт огорожі
ДНЗ № 455, вул. Празька, 31А

не зазначено
суб'єктом
подання

1 250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення безпеки
перебування дітей в закладі

1067 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт
не зазначено
приміщень ДНЗ № 62
суб'єктом
"Зернятко", вул. Алматинська, подання
39-Б

600,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення умов перебування
дітей в закладі

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1068 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання
(управління будівництва)

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

1010

Капітальний ремонт місць
не зазначено
загального користування ДНЗ суб'єктом
№ 703, вул. Рогозівська, 10-А подання

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення умов перебування
дітей в закладі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1069 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
асфальтного покриття за
суб'єктом
адресою: вул. Марганецька, 22 подання

480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1070 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття за
адресою: вул. Алматинська,
107/2

не зазначено
суб'єктом
подання

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1071 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
асфальтного покриття за
суб'єктом
адресою: вул. Алматинська, 66 подання

230,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1072 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
асфальтного покриття за
суб'єктом
адресою: вул. Алматинська, 68 подання

250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1073 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття за
адресою: пров.
Сеноманський, 16

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1074 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття за
адресою: вул. Празька, 21

не зазначено
суб'єктом
подання

195,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1075 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття за
адресою: вул. Празька, 21/1

не зазначено
суб'єктом
подання

195,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Незадовільний технічний стан
асфальтного покриття
прибудинкової території,
міжквартальних проїздів

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1076 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі не зазначено
за адресою: вул. Марганецька, суб'єктом
12
подання

445,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1077 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі не зазначено
за адресою: вул. Алматинська, суб'єктом
95
подання

480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1078 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі не зазначено
за адресою: вул. Гродненська, суб'єктом
29
подання

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1079 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі не зазначено
за адресою: вул. Новаторів, 22- суб'єктом
а
подання

280,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1080 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт покрівлі не зазначено
за адресою: вул. Новаторів, 22- суб'єктом
б
подання

280,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1081 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Заміна вікон за адресою: вул.
Інженера Бородіна, 5-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

575,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Підвищення енергозбереження в
житловому будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1082 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт вхідних не зазначено
груп житлового будинку за
суб'єктом
адресою: вул. Марганецька, 22 подання

360,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
вхідних груп житлового будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1083 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
електрощитових за адресою:
вул. Алматинська, 89-Б

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Стабілізація напруги, заміни
електрообладнання.
нормалізація електропостачання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1084 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт
електрощитових за адресою:
вул. Рогозівська, 1

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Стабілізація напруги, заміни
електрообладнання.
нормалізація електропостачання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1085 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Марганецька, 24 (3, 4 під.)
подання

380,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1086 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Макаренка, 6 (1, 3, під.)
подання

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1087 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Алматинська, 111
подання

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1088 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Волхівська, 4
подання

100,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1089 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Інженера Бородіна, 12/7
подання

100,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1090 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Інженера Бородіна, 10/8
подання

100,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1091 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин за адресою: вул.
суб'єктом
Гродненська, 3/5
подання

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1092 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний сходових клітин
за адресою: вул. Празька, 31

не зазначено
суб'єктом
подання

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1093 Тесленко П. П.

Дніпровська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

____________

6011

Капітальний сходових клітин
за адресою: вул. Празька, 22

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Покращення технічного стану
сходових клітин житлового
будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1094 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
ГIМНАЗIЇ №261,
ВУЛ.АРХIТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, 7

1020

-

1 000,00

5 000,00

За рахунок коштів
отриманих від приватизації
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Необхідність закінченян у
звітному році робіт на обєкті.
Експертний звіт від 02.11.2017
№ 21/10-17

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/2313296/ПР від 12.11.2019)

1095 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
ГIМНАЗIЇ №267,
ВУЛ.АРХIТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А

1020

-

1 000,00

5 000,00

За рахунок коштів
отриманих від приватизації
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Необхідність закінченян у
звітному році робіт на обєкті.
Розпорядженя ДРДА від
20.02.2018 № 127

Враховано в сумі 5000,0
тис. грн у проєкті рішення
про Програму (вхідний №
08/231-3296/ПР від
12.11.2019)

1096 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

1020

Капітальний ремонт актової
зали спеціалізованої
загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 274 на
Харківському шосе, 168І

0,00

1 000,00

За рахунок коштів
отриманих від приватизації
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Актова зала закладу потребує
ремонту та осучаснення для
культурного розвитку учнівської
молоді.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1097 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

1010

Капітальний ремонт вхідних 0,00
груп/ облаштування тіньових
навісів, ігрових та спортивних
майданчиків, благоустрій
території дошкільного
навчального закладу (ясла садок) № 773 на вул.
Архітектора Вербицького, 17Б

1 800,00

За рахунок коштів
отриманих від приватизації
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Необхідність закінченян у
звітному році робіт на обєкті.
Розпорядженя ДРДА від
18.06.2019 № 509

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1098 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

1010

Капітальний ремонт покрівлі / 0,00
облаштування тіньових
навісів, ігрових та спортивних
майданчиків, благоустрій
території дошкільного
навчального закладу № 240
на вул. Тростянецькій, 8-Г

2 800,00

За рахунок коштів
Необхідність закінченян у
отриманих від приватизації звітному році робіт на обєкті.
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1099 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

69 713,50

10 200,00

За рахунок коштів
отриманих від приватизації
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Враховано в сумі 69713,5
тис. грн у проєкті рішення
про Програму (вхідний №
08/231-3296/ПР від
12.11.2019)

1100 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління капітального
Києві державна адміністрація будівництва Дарницької
районної в місті Києві
державної адміністрації

житлове
господарст
во

___________

6030

Благоустрій території біля
житлового будинку на вулиці
Харківське шосе, 166

0,00

1 000,00

За рахунок коштів
Неналежний санітарноотриманих від приватизації технічний стан прибудинкової
та оренди комунального
території будинку
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1101 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління капітального
Києві державна адміністрація будівництва Дарницької
районної в місті Києві
державної адміністрації

житлове
господарст
во

___________

6030

Благоустрій території між
0,00
житловими будинками на вул.
Харківське шосе, 168-Є та
Тростянецькій, 6-Є

1 000,00

За рахунок коштів
Неналежний санітарноотриманих від приватизації технічний стан прибудинкової
та оренди комунального
території будинку
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ
№ 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО
ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДРАГОМАНОВА, 27-А

1020

___________

Необхідність закінчення у
звітному році робіт на обєкті
ЕКСПЕРНИЙ ЗВIТ ВIД
22.12.18 № 01-0841-18/ЦБ

138

1102 Павлик В.А.

Дарницька районна в місті
Управління капітального
Києві державна адміністрація будівництва Дарницької
районної в місті Києві
державної адміністрації

житлове
господарст
во

___________

6011

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового
фонду

1103 Павлик В.А.

Департамент житловокомунальної інфраструктури
КМДА

КП "Київбудреконструкція" житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6015

реконструкція та модернізація 400 000,00
ліфтового господарства у
житловому фонді міста Києва
згідно переліку,
затвердженого
розпорядженням КМДА

1104 Шульга Наталія
Іванівна

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

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

1105 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

1106 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

1107 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

1108 Сторожук В.П.

1109 Сторожук В.П.

Культура

Реставрація памятки архітектури
не зазначено
національного значення з
суб'єктом
пристосуванням під Музей Івана
подання
Гончара за адресою: вул. Лаврська,
19 у Печерському р-ні м. Києва

106 432,00

40 000,00

За рахунок коштів
Покращення технічного стану
отриманих від приватизації житлового фонду райну
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

150 000,00

За рахунок коштів
Покращення стану ліфтового
отриманих від приватизації господарства житлого фонду
та оренди комунального
майна і земельних ділянок,
за рахунок коштів від
перевиконання планових
надходжень від ПДФО

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

0,00

75 000,00

За рахунок резервного
Термінова необхідність, у звязку
фонду Бюджету міста Києва із аварією трубопроводів гарячої
води у лютому 2018 року, яка на
80 % пошкодила будівлю та
поставила під загрозу колекцію
музею

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

6011

Заміна вікон на
вул.Іжакевича, 1/24.

0,00

213,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Іжакевича, 5/9.

0,00

247,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Іжакевича, 8/7.

0,00

16,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Л.Українки, 15.

0,00

25,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Л.Українки, 15А.

0,00

25,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1110 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Л.Українки, 17.

0,00

9,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1111 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Л.Українки, 19.

0,00

70,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1112 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Межова, 3. 0,00

10,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1113 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Межова,
3А.

0,00

10,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1114 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Межова,
3Б.

0,00

10,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1115 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Межова,
3В.

0,00

10,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1116 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Сошенка,
3.

0,00

8,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1117 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Вишгородська, 51/1.

0,00

152,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1118 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Осиповського, 1.

0,00

228,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1119 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Осиповського, 3.

0,00

152,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1120 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Осиповського, 3А.

0,00

152,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1121 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Правди, 6.

0,00

555,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1122 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Правди,
6А.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1123 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Правди, 8.

0,00

554,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1124 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Правди,
8А.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1125 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Червонопільська, 2.

0,00

152,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1126 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Червонопільська, 2А.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1127 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Червонопільська, 2Б.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1128 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
пров.Межовий, 3А.

0,00

334,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1129 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
пров.Межовий, 5А.

0,00

334,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1130 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Світлицького, 24.

0,00

95,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1131 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на
вул.Світлицького, 24А.

0,00

247,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1132 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Свободи,
28.

0,00

719,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1133 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Свободи,
28А.

0,00

719,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1134 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Галицька, 0,00
7А.

244,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1135 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Галицька, 0,00
9.

244,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1136 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на вул.Галицька, 0,00
11.

244,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1137 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Свободи,
4А.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1138 Сторожук В.П.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП«Київжитлоспецексплуат Житловоація»
комунальн
ого
господарст
во

___________

6011

Заміна вікон на пр.Свободи,
6А.

0,00

456,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

Звернення мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1139 Горбунов Я.В.

Солом'янська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м.Києва

житлове
господарст
во

___________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ
ВУЛ. Шепелева 6
Солом'янського району

950, 00

з бюджету міста Києва

неналежний поточний технічний
стан та наявність дефектного
акту , багато разове звернення
мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1140 Горбунов Я.В.

Солом'янська районна в місті
КП "Керуюча компанія з
Києві державна адміністрація обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м.Києва

житлове
господарст
во

___________

6011

КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТСХОДОВИХ
КЛІТИН В ЖИТЛОВОМУ
БУДИНКУ Шепелева 6
Солом'янського району

0,00

449,17

з бюджету міста Києва

неналежний поточний технічний
стан та наявність дефектного
акту , багато разове звернення
мешканців будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

4111010
Надання
дошкiльної
освiти

Капітальний ремонт закладів
дошкільної освіти

97 643,19

-20 000,00

Здійснити перерозподіл
видатків в межах
бюджетних призначень по
головному розпоряднику
бюджетних гоштів
Дарницькій районній в
місті Києві державній
адміністрації

З метою планування робіт по
іншими приоритетним об'єктам

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Дарницька районна в місті
1141 Гончаров Володимир Дарницька районна в місті
Валентинович
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

-
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Дарницька районна в місті
1142 Гончаров Володимир Дарницька районна в місті
Валентинович
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Житлове
господарст
во

4116015
Капітальний ремонт ліфтів
Забезпеченн житлових будинків
я надійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів

49 612,18

-28 522,47

Здійснити перерозподіл
видатків в межах
бюджетних призначень по
головному розпоряднику
бюджетних гоштів
Дарницькій районній в
місті Києві державній
адміністрації

З метою планування робіт по
іншими приоритетним об'єктам

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Дарницька районна в місті
1143 Гончаров Володимир Дарницька районна в місті
Валентинович
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Житлове
господарст
во

4116011
Капітальний ремонт
Експлуатація житлового фонду
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

106 431,98

48 522,47

Здійснити перерозподіл
видатків в межах
бюджетних призначень по
головному розпоряднику
бюджетних гоштів
Дарницькій районній в
місті Києві державній
адміністрації

З метою збільшення видатків на
проведення аварійних
капітальних ремонтів

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1144

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Управління освіти
Оболонської РДА

Освіта,
дошкільна
освіта

___________

1010

Облаштування дитячих
майданчиків ДНЗ №135, вул.
Мінське шосе, 8

0,00

300,00

Доходи від продажу землі

Відсутність дитячих
майданчиків в навчальному
закладі, неодноразові звернення
в район та до депутата,
соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1145

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Управління освіти
Оболонської РДА

Освіта,
дошкільна
освіта

___________

1010

Облаштування дитячих
майданчиків ДНЗ №527,
просп. М. Рокоссовського, 6

0,00

500,00

Доходи від продажу землі

Відсутність дитячих
майданчиків в навчальному
закладі, неодноразові звернення
в район та до депутата,
соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1146

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

Управління освіти
Оболонської РДА

___________

1020

Капітальний ремонт
0,00
приміщень(кабінетів) школи ІІІІ ступенів №29, вул. Петра
Калнишевського, 3-а

1 000,00

Доходи від продажу землі

Жахливий стан кабінетів
старшої школи, неодноразові
звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1147

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

РЦСССДМ Оболонської
РДА

Освіта,
надання
загальної
середгьої
освіти
загальноос
вітніми
навчальни
ми
закладами
Соціальни

___________

3132

Заміна вікон підліткового
клубу "Мінський", просп. М.
Рокоссовського, 3-В

0,00

300,00

Доходи від продажу землі

Грибок в кабінетах, старі вікна,
які не є енергозберігаючими,
звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1148

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

РЦСССДМ Оболонської
РДА

Соціальни
й захист

___________

3132

Ремонт фасаду підліткового
клубу "Мінський", просп. М.
Рокоссовського, 3-В

0,00

1 000,00

Доходи від продажу землі

Грибок в кабінетах, понівечений
фасад, звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1149

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

РЦСССДМ Оболонської
РДА

Соціальни
й захист

___________

3133

Ремонт літньої сцени
підліткового клубу
"Мінський", просп. М.
Рокоссовського, 3-В

0,00

600,00

Доходи від продажу землі

Сцена в жахливому стані,
неможливо проводити масові
заходи, які є однією зі сторін
роботи позашкільного закладу
освіти,звернення батьківського
комітету, соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

й захист
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1150

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського
району м. Києва"

ЖКІ

___________

6011

Капітальний ремонт
асфальтного покриття
прибудинкової території вул.
Ф. Максименка, 12

0,00

600,00

Доходи від продажу землі

Жахливий стан асфальтного
покриття, звернення громади,
соціальна напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1151

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського
району м. Києва"

ЖКІ

___________

6012

Капітальний ремонт
електричних мереж
житлового будинку просп. М.
Рокоссовського, 6

0,00

700,00

Доходи від продажу землі

Постійне займання
електромереж, аварійні ситуації,
звернення громади, соціальна
напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1152

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська РДА

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Оболонського
району м. Києва"

ЖКІ

___________

6012

Капітальний ремонт
0,00
інженерних мереж житлового
будинку просп. М.
Рокоссовського, 10-а

1 000,00

Доходи від продажу землі

Проблеми з ГВП, пориви,
звернення громадян, соціальна
напруга серед мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1153

Турець Владислав
Володимирович

Оболонська районна в м.
Києві держадміністрація

Оболонська районна в м.
Києві держадміністрація

Освіта

179650

________

0,00

2 500,00

Доходи від продажу землі

Проектні роботи були розпочаті,
однак не були завершенні,
гостра необхідність в добудові,
критична нестача місць, робота
школи в дві зміни, соціальна
напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1154 Турець Владислав
Володимирович

КО "Київзеленбуд"

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

7690

Влаштування поливно0,00
зрошувально системи парку
"Пуща-Водиця" в
Оболонському районі м. Києва

3 000,00

Доходи від продажу землі

Парк майже повністю
облаштовано, однак без системи
поливу, зелені насадження
сохнуть, звернення мешканців,
обурення громади, соціальна
напруга

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1155 Турець Владислав
Володимирович

КО "Київзеленбуд"

КО "Київзеленбуд"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

7690

Капітальний ремонт парку
0,00
"Пуща-Водиця" в
Оболонському районі м. Києва

8 000,00

Доходи від продажу землі

Парк майже повністю
облаштований, залишилася одна
частина занедбаної території
поруч з вул. Курортною,
звернення громади, соціальна
напруга

Враховано частково в сумі
10000 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1156 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
заклад № 397 на вул.
Смоленська, 4-а, капітальний
ремонт огорожі

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення безпечності дітей
та недопущення сторонніх осіб
на територію закладу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1157 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
0,00
заклад № 397 на вул.
Смоленська, 4-а, капітальний
ремонт асфальтового покриття

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення безпечного та
безперешкодного пересування
дітей територією закладу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Реконструкція з прибудовою
школи І-ІІІ ступенів №9
Оболонського району м. Києва на
вул. М. Рокоссвоського, 5
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1158 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
0,00
заклад № 762 на Гетьмана,42а, капітальний ремонт
покрівель

700,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Недопущення протікання
покрівлі даху, збереження
сухості приміщень ДНЗ,
недопущення появи плісняви

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1159 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
заклад 191, бульв.
Чоколівський, 15,
капітальний ремонт
асфальтового покриття

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення безпечного та
безперешкодного пересування
дітей територією закладу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1160 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
заклад 191, бульв.
Чоколівський, 15,
капітальний ремонт огорожі

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення безпеки дітей та
недопущення сторонніх осіб на
територію закладу

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1161 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1010
Надання
дошкільної
освіти

Дошкільний навчальний
0,00
заклад 191, бульв.
Чоколівський, 15,
капітальний ремонт коридору
та сходових клітин

500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення приміщень до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1162 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Спеціалізована школа № 71
0,00
Надання
на пров.Польовому, 10, заміна
загальної
вікон
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

2 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Підвищення енергоефективності,
збереження тепла у холодну пору
року

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1163 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціалізована школа № 71
на пров.Польовому, 10,
капітальний ремонт місць
загального користування

0,00

400,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення місць загального
користування до естетичного
зовнішнього вигляду, заміна
застарілої сантехніки

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1164 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціалізована школа № 71
на пров.Польовому, 10,
капітальний ремонт стадіонів
та спортивних майданчиків

0,00

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення учнів школи
безпечним та сучасним місцем
для проведення занять з
фізичного виховання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1165 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Ліцей № 142 на пров.
Політехнічний, 2-а,
капітальний ремонт
приміщень

0,00

17 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення приміщень до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1166 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Ліцей № 142 на пров.
Політехнічний, 2-а,
капітальий ремонт стадіонів
та спортивних майданчиків

0,00

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Забезпечення учнів школи
безпечним та сучасним місцем
для проведення занять з
фізичного виховання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1167 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціальна школа-дитячий
садок «Відродження» на вул.
Металістів, 11, капітальний
ремонт пралень

0,00

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення приміщення пральні
до естетичного зовнішнього
вигляду, заміна застарілого
сантехнічного обладнання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1168 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Середня загальноосвітня
школа №74 на вул.
Смоленській, 4, капітальний
ремонт приміщень

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення приміщень до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1169 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Середня загальноосвітня
Надання
школа №74 на вул.
загальної
Смоленській, 4, заміна вікон
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Підвищення енергоефективності,
збереження тепла у холодну пору
року

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1170 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціалізована школа №159 з 0,00
поглибленим вивченням
англійської мови на вул.
Генерала Тупікова, 22, заміна
вікон

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Підвищення енергоефективності,
збереження тепла у холодну пору
року

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1171 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціалізована школа №159 з 0,00
поглибленим вивченням
англійської мови вул.
Генерала Тупікова, 22,
капітальний ремонт покрівель

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Недопущення протікання
покрівлі даху, збереження
сухості приміщень школи,
недопущення появи плісняви

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1172 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

−−

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами

Спеціалізована школа №159 з 0,00
поглибленим вивченням
англійської мови вул.
Генерала Тупікова, 22,
капітальний ремонт
приміщень

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців,
Приведення приміщень до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1173 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Борщагівська, 117,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00
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1174 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Борщагівська, 146,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

850,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1175 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Борщагівська, 97А, корп. 0,00
1, капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1176 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Вадима Гетьмана, 46,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1177 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Виборзька, 28,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

850,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1178 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Виборзька, 31/37А,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1179 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Виборзька, 41/23,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1180 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Металістів, 13 ,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1181 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Смоленська, 5/1,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1182 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

пров. Ковальський, 12,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

750,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1183 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

просп. Перемоги, 43,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1184 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

просп. Перемоги, 43Б,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1185 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Заміна вікон на сходових
клітинах в будинку за
адресою: вул. Академіка
Янгеля, 4

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1186 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Заміна вікон на сходових
клітинах в будинку за
адресою: вул. Борщагівська,
117

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1187 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Заміна вікон на сходових
клітинах в будинку за
адресою: вул. Борщагівська,
143

0,00

85,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1188 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Заміна вікон на сходових
клітинах в будинку за
адресою: вул. Борщагівська,
173/187

0,00

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1189 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Заміна вікон на сходових
клітинах в будинку за
адресою: вул. Вадима
Гетьмана, 36

0,00

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1190 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Заміна вікон на сходових
Експлуатація клітинах в будинку за
та технічне адресою: вул. Металістів, 13
обслуговуван
ня
житлового
фонду

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1191 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
будинку, недопущення втрат
тепла у зимовий період та
приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1192 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт вхідних
Експлуатація груп в будинку за адресою:
та технічне вул. Вадима Гетьмана, 46
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
будинку, недопущення втрат
тепла у зимовий період та
приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1193 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт вхідних
Експлуатація груп в будинку за адресою:
та технічне просп. Перемоги,39
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
будинку, недопущення втрат
тепла у зимовий період та
приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1194 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
Експлуатація клітин в будинку за адресою:
та технічне вул. Борщагівська, 117
обслуговуван
ня
житлового
фонду

180,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього
вигляду та зупинення
подальшого руйнування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1195 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт сходових 0,00
клітин в будинку за адресою:
вул. Вадима Гетьмана, 46А,
корп.2

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього
вигляду та зупинення
подальшого руйнування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1196 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
Експлуатація клітин в будинку за адресою:
та технічне вул. Генерала Тупікова, 21
обслуговуван
ня
житлового
фонду

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього
вигляду та зупинення
подальшого руйнування

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1197 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт сходових 0,00
Експлуатація клітин в будинку за адресою:
та технічне просп. Перемоги, 39
обслуговуван
ня
житлового
фонду

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього
вигляду та зупинення
подальшого руйнування

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00

Капітальний ремонт вхідних 0,00
груп в під’їзді № 2 будинку за
адресою: вул. Виборзька,
38/19

150

1198 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
електричних мереж будинку
за адресою: вул.
Борщагівська, 117

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення появи короткого
замикання і пожежі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1199 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
електричних мереж будинку
за адресою: вул. Вадима
Гетьмана, 36

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення появи короткого
замикання і пожежі

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1200 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
електричних мереж будинку
за адресою: вул. Виборзька,
22А

0,00

120,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення появи короткого
замикання і пожежі

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1201 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
інженерних мереж (ХВП,
ГВП, ЦО, каналізація) в
будинку за адресою: вул.
Академіка Янгеля, 4

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне та безперервне
постачання води та її відведення
в будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1202 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
0,00
інженерних мереж (ХВП,
ГВП, ЦО, каналізація) в
будинку за адресою: вул.
Вадима Гетьмана, 46А, корп. 2

400,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне та безперервне
постачання води та її відведення
в будинку

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1203 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Академіка
Янгеля, 14/1

0,00

800,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1204 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Борщагівська,
143

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1205 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Борщагівська,
173/187

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1206 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Вадима
Гетьмана, 46

0,00

800,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1207 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Виборзька,
17/19

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1208 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Капітальний ремонт
0,00
Експлуатація покрівель в будинку за
та технічне адресою: вул. Виборзька, 22А
обслуговуван
ня
житлового
фонду

100,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1209 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

800,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1210 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Борщагівська, 143,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1211 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Борщагівська, 97А, корп. 0,00
Експлуатація 1, капітальний ремонт
та технічне дитячого майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1212 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Борщагівська, 99,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

95,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1213 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Вадима Гетьмана, 34,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

85,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
покрівель в будинку за
адресою: вул. Виборзька,
34/36
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1214 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Вадима Гетьмана, 46,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1215 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Виборзька, 22,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

95,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1216 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Виборзька, 31/37А,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1217 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Леваневського, 4,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

60,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1218 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Металістів, 13,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

50,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1219 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

бульв. Вацлава Гавела, 7Б,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1220 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

бульв. Вацлава Гавела, 85,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

850,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1221 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Академіка Білецького, 3,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1222 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Братів Зерових, 2А,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1223 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Героїв Севастополя, 17,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

850,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1224 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Героїв Севастополя, 17А, 0,00
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1225 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Героїв Севастополя, 36/1, 0,00
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1226 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Єреванська, 4,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

1 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1227 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Іскрівська, 16,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

1 500,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1228 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Кавказька, 9, капітальний 0,00
ремонт асфальтового
покриття прибудинкової
території

750,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1229 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Машинобудівна, 11,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00
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1230 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Машинобудівна, 13,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1231 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Машинобудівна, 15,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1232 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Машинобудівна, 8,
капітальний ремонт
асфальтового покриття
прибудинкової території

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне пересування
жителів і автотранспорту по
прибудинковій території

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1233 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Академіка Каблукова, 11, 0,00
Експлуатація заміна вікон на сходових
та технічне клітинах житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1234 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Виборзька, 55/13, заміна
Експлуатація вікон на сходових клітинах
та технічне житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

105,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1235 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Гарматна, 22А, заміна
Експлуатація вікон на сходових клітинах
та технічне житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

85,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1236 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Єреванська, 4, заміна
Експлуатація вікон на сходових клітинах
та технічне житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1237 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Миколи Шепелєва, 9А,
Експлуатація заміна вікон на сходових
та технічне клітинах житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1238 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Юліуса Фучика, 15,
Експлуатація заміна вікон на сходових
та технічне клітинах житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1239 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
просп. Повітрофлотський, 23, 0,00
Експлуатація заміна вікон на сходових
та технічне клітинах житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

95,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Підвищення енергоефективності
приміщення, зменшення втрат
тепла у зимовий період

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1240 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Уманська, 21,
Експлуатація капітальний ремонт вхідних
та технічне груп у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1241 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
бульв. Чоколівський, 27,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1242 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Авіаконструктора
Антонова, 4, капітальний
ремонт сходових клітин у
житловому будинку

0,00

180,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1243 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Авіаконструктора
Антонова, 6, капітальний
ремонт сходових клітин у
житловому будинку

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1244 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Академіка Білецького, 4,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1245 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Волгоградська, 4,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1246 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Гарматна, 32,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1247 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Генерала Тупікова, 11,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1248 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Генерала Тупікова, 21,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

300,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1249 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Миколи Василенка, 23,
Експлуатація капітальний ремонт сходових
та технічне клітин у житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Приведення будинку до
естетичного зовнішнього вигляду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1250 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

200,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Усунення наслідків протікання
труб водопостачання,
недопущення подальшого
руйнування стін

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1251 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Донецька, 3, капітальний 0,00
Експлуатація ремонт електричних мереж у
та технічне житловому будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

150,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення появи короткого
замикання і пожежі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1252 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Виборзька, 81/83,
капітальний ремонт
інженерних мереж (ХВП,
ГВП, ЦО, каналізація) у
житловому будинку

0,00

950,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Безперешкодне та безперервне
постачання води та її відведення
в будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1253 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

вул. Митрополита Василя
0,00
Липківського, 43, капітальний
ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)

400,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення руйнування стіни
через протікання труб
постачання води

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

вул. Митрополита Василя
Липківського, капітальний
ремонт сходових клітин у
підїзді № 3 житлового
будинку
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1254 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Світличного, 4,
Експлуатація капітальний ремонт покрівлі
та технічне житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

800,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1255 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Стадіонна, 6, капітальний 0,00
Експлуатація ремонт покрівлі житлового
та технічне будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

900,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Недопущення протікання даху,
підтримання сухості будинку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1256 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
пров. Машинобудівний, 25,
Експлуатація капітальних ремонт
та технічне зливостічної мережі
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Усунення постійних затримок
води і підтоплень

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1257 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
бульв. Вацлава Гавела, 17,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1258 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
бульв. Вацлава Гавела, 87,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

90,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1259 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Авіаконструктора
Експлуатація Антонова, 20, капітальний
та технічне ремонт дитячого майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

95,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1260 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Академіка Білецького, 5,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

85,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1261 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Академіка Стражеско, 3,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1262 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Виборзька, 91,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

95,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1263 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Волгоградська, 5,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1264 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Генерала Геннадія
Експлуатація Воробйова, 13А, капітальний
та технічне ремонт дитячого майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

60,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1265 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Генерала Геннадія
Експлуатація Воробйова, 13Б, капітальний
та технічне ремонт дитячого майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

50,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1266 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Генерала Геннадія
Експлуатація Воробйова, 13Е, капітальний
та технічне ремонт дитячого майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

65,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1267 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Героїв Севастополя, 15,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1268 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Донецька, 3, капітальний 0,00
Експлуатація ремонт дитячого майданчика
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

55,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1269 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Мартиросяна, 19,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

45,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00
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1270 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Михайла Донця, 17/46,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

55,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1271 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Ушинського, 13,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

65,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1272 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
просп. Відрадний, 24/93,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

45,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1273 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
просп. Відрадний, 38,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

75,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1274 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
просп. Відрадний, 40,
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

0,00

65,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1275 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
просп. Повітрофлотський, 52, 0,00
Експлуатація капітальний ремонт дитячого
та технічне майданчика
обслуговуван
ня
житлового
фонду

85,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Забезбечення дітей безпечним та
сучасним місцем для проведення
дозвілля

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1276 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Іскрівська, 6, заміна вікон 0,00
Експлуатація на сходових клітинах
та технічне житлового будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

80,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1277 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

Керуюча компанія з
управління житлового
фонду Солом’янського
району м. Києва

ЖКГ

−−

6011
вул. Іскрівська, 6, капітальний 0,00
Експлуатація ремонт покрівлі житлового
та технічне будинку
обслуговуван
ня
житлового
фонду

700,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1278 Назаренко
Володимир
Едуардович

Солом’янська РДА

1279 Чернецький О.С.

1280 Чернецький О.С.

1281 Чернецький О.С.

1282 Чернецький О.С.

1283 Чернецький О.С.

1284 Чернецький О.С.

1285 Чернецький О.С.

Управління освіти
Солом’янського району

Освіта

Реконструкція ДНЗ на вул.
Генерала Тупікова, 27

1010
Надання
дошкільної
освіти

−−

0,00

75 000,00

за рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками

Реконструкція необхідна з
огляду на значне соціальне
напруження у зв’язку з частою
відсутністю вільних місць для
дітей дошкільного віку в ДНЗ у
районі

Враховано частково в сумі
2000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дошкільний навчальний
заклад № 71, вул.
Чорнобильська, 19А

0,00

316,80

Капітальний ремонт місць
загального користування,
неодноразові звернення батьків
дітей, адміністрації. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дошкільний навчальний
заклад № 71, вул.
Чорнобильська, 19А

0,00

316,80

Департамент транспортної
інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Капітальний ремонт пралень,
неодноразові звернення
адміністрації, поганий технічний
стан приміщення. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дошкільний навчальний
заклад № 71, вул.
Чорнобильська, 19А

0,00

110,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дошкільний навчальний
заклад № 71, вул.
Чорнобильська, 19А

0,00

37,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дошкільний навчальний
заклад № 71, вул.
Чорнобильська, 19А

0,00

90,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дощкільний навчальний
0,00
заклад № 747, вул. Бударіна, 9

1 000,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дощкільний навчальний
0,00
заклад № 747, вул. Бударіна, 9

110,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

-

-

-

-

-

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)

Закупівля обладнання для
харчоблоку, неодноразові
звернення адміністрації.
Вечерпаний ресурс старого
обладнання. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Закупівля комп'ютерів та БФУ
для закладу, відсутність у
закладі сучасної техніки,
знижена швидкість
продуктивності праці.

Закупівля мультимедійного
обладнання для підвищення
світосприйняття дітей, розвиток
мозкової активності дітей.

Капітальний ремонт фасаду,
поганий технічний стан,
неодноразові звернення батьків
дітей, адміністрації. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Закупівля обладнання для
харчоблоку, неодноразові
звернення адміністрації.
Вечерпаний ресурс старого
обладнання. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.
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1286 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дощкільний навчальний
0,00
заклад № 747, вул. Бударіна, 9

37,00

1287 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

Надання
дошкільної
освіти
4711010

Дощкільний навчальний
0,00
заклад № 747, вул. Бударіна, 9

90,00

Департамент транспортної
інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Середня загальноосвітня
школа № 50, вул. Ушакова,
12А

0,00

500,00

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

0,00

2 500,00

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

360,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Середня загальноосвітня
загальної
школа № 50, вул. Ушакова,
середньої
12А
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Середня загальноосвітня
загальної
школа № 50, вул. Ушакова,
середньої
12А
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Середня загальноосвітня

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

305,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

20,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

150,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

1288 Чернецький О.С.

1289 Чернецький О.С.

1290 Чернецький О.С.

1291 Чернецький О.С.

1292 Чернецький О.С.

1293 Чернецький О.С.

-

-

-

-

-

-

загальної
школа № 50, вул. Ушакова,
середньої
12А
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Середня загальноосвітня
загальної
школа № 50, вул. Ушакова,
середньої
12А
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Середня загальноосвітня
загальної
школа № 50, вул. Ушакова,
середньої
12А
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школою-

0,00

0,00

0,00

0,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)

Закупівля комп'ютерів та БФУ
для закладу, відсутність у
закладі сучасної техніки,
знижена швидкість
продуктивності праці.

Закупівля мультимедійного
обладнання для підвищення
світосприйняття дітей, розвиток
мозкової активності дітей.

Капітальний ремонт приміщень,
неодноразові звернення батьків
дітей, адміністрації. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт фасаду,
поганий технічний стан,
неодноразові звернення батьків
дітей, адміністрації. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Закупівля мультимедійного та
комп'ютерного обладнання для
підвищення освіти школярів у
прогресивному техногенному
суспільстві із застосуванням
сучасних технологій розвитку

Закупівля обладнання для
харчоблоку, неодноразові
звернення адміністрації.
Вечерпаний ресурс старого
обладнання. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Закупівля БФУ для закладу,
відсутність у закладі сучасної
техніки, знижена швидкість
продуктивності праці.

Закупівля спортивного
обладнання у заклад для
сучасного фізичного виховання
школярів, розвиток спортривних
здібностей
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1294 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

1295 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

-

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Святошинська районна в м.
Управління освіти, молоді
Києві державна адміністрація та спорту Святошинської
РДА

Освіта

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

1296 Чернецький О.С.

1297 Чернецький О.С.

1298 Чернецький О.С.

1299 Чернецький О.С.

1300 Чернецький О.С.

1301 Чернецький О.С.

-

-

-

-

-

Надання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюНадання
Спеціалізована школа № 304, 0,00
загальної
вул. Академіка Єфремова, 21А
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в т. ч.
школоюЕксплуатація вул. Ушакова, 2
0,00

200,00

Департамент транспортної
інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

720,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

305,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

20,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

150,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

450,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

450,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

500,00

та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

-

Експлуатація вул. Ушакова, 4
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)

Капітальний ремонт покрівлі,
неодноразові звернення батьків
дітей, адміністрації. Наявні
дефектні акти та проектнокошторисна документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж школи. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Закупівля мультимедійного та
комп'ютерного обладнання для
підвищення освіти школярів у
прогресивному техногенному
суспільстві із застосуванням
сучасних технологій розвитку

Закупівля обладнання для
харчоблоку, неодноразові
звернення адміністрації.
Вечерпаний ресурс старого
обладнання. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Закупівля БФУ для закладу,
відсутність у закладі сучасної
техніки, знижена швидкість
продуктивності праці.

Закупівля спортивного
обладнання у заклад для
сучасного фізичного виховання
школярів, розвиток спортривних
здібностей

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж будинку. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж будинку. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1302 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

-

Експлуатація вул. Ушакова, 6
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

450,00

1303 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

-

Експлуатація вул. Ушакова, 8
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

500,00

Департамент транспортної
інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Верховинна, 81
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

450,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Верховинна, 81
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

350,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Прилужна, 8, 10
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

1 490,50

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Ушакова, 16, 16А, 18
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

1 903,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Бударіна, 9
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

990,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Львівська, 51
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

500,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

1304 Чернецький О.С.

1305 Чернецький О.С.

1306 Чернецький О.С.

1307 Чернецький О.С.

1308 Чернецький О.С.

1309 Чернецький О.С.

-

-

-

-

-

-

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж будинку. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж будинку. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт інженерних
мереж (ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації), зношеність та
аварійний стан інженерних
мереж будинку. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт покрівлі,
неодноразові звернення
мешканців. Наявні дефектні
акти та проектно-кошторисна
документація.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт
асфальтового покриття,
зношеність старого,
травмонебезпечність

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт
асфальтового покриття,
зношеність старого,
травмонебезпечність

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Капітальний ремонт
асфальтового покриття,
зношеність старого,
травмонебезпечність

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Заміна вікон, зменшення
енерговитрат, продовження
заміни що розпочалася у 2019
році

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1310 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

-

Експлуатація вул. Прилужна, 10
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

203,00

1311 Чернецький О.С.

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

-

Експлуатація вул. Верховинна, 80
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

14,50

Департамент транспортної
інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
Департамент 0456)
транспортної

Святошинська районна в м.
Управління будівництва,
Києві державна адміністрація архітектури та
землекористування
Святошинської РДА

ЖКГ

Експлуатація вул. Чорнобильська, 9, 11
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду
4716011

0,00

500,00

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації 0456)
Департамент
транспортної

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

інфраструктури/утримання
та розвиток
мостів/шляхопроводів (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
1917441; код
функціональної
класифікації
0456)
збільшення подапкових

1312 Чернецький О.С.

1313 Діденко Я.О.

-

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Івана Мазепи 11а

не зазначено
суб'єктом
подання

2 000,00

надходжень

Заміна вікон, зменшення
енерговитрат, продовження
заміни що розпочалася у 2019
році

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Заміна вікон, зменшення
енерговитрат

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Встановлення ігрового дитячого
комплексу за адресою,н
еодноразові звернення
мешканціів, відсутність
необхідної розвиваючої дитячої
інфраструктури.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

будівля 1957 р. покриття
покрівлі- шифер, втрачено
технічні властивості за часом.
Звернення громадян, деф. Акт .

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1314 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Михайла ОмельяновичаПавленко 19

не зазначено
суб'єктом
подання

1 100,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1974р., покриття
покрівлі- рубіроїд, втрачено
властивості за часом , звернення
громадян, деф.акт

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1315 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Московська 37/2

не зазначено
суб'єктом
подання

3 000,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1959 р. покриття
покрівлі- шифер, втрачено
технічні властивості за часом.,
звернення громадян, деф. Акт

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1316 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Бутишев 17

не зазначено
суб'єктом
подання

320,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1971 р. покриття
покрівлі - рулонне,втрачено
технічні властивості за часом,
деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1317 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Печерський узвіз 10

не зазначено
суб'єктом
подання

450,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1976 р. покриття
покрівлі - шифер,втрачено
тзхнічні властивості за часом,
деф. Акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1318 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Різницька 6

не зазначено
суб'єктом
подання

850,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1960 р. покриття
покрівлі - рулонна,втрачено
тахнічні властивості за часом,
деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1319 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Мечникова 18

не зазначено
суб'єктом
подання

1 200,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1977 р. покриття
покрівлі - шифер, втрачено
тахнічні властивості за
часом,деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1320 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт покрівлі,
вул. Євгена Гуцала 4

не зазначено
суб'єктом
подання

550,00

збільшення подапкових
надходжень

будівля 1961 р. покриття
покрівлі - рубіроїд, втрачено
тахнічні властивості за часом,
звернення громадян, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1321 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
асфальтного покриття, пров.
Іпсилантієвський 3 під'їзд
№3, №4

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1322 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
асфальтного покриття , вул.
Лаврська 21

не зазначено
суб'єктом
подання

3 600,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя,деф. акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1323 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
асфальтного покриття , вул.
Левандоська 4

не зазначено
суб'єктом
подання

1 650,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1324 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
асфальтного покриття, вул.
Московська 17/2

не зазначено
суб'єктом
подання

5 200,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1325 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
асфальтного покриття, вул.
Московська 41/8

не зазначено
суб'єктом
подання

3 850,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1326 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

вул. Михайла Омельяновича- не зазначено
Павленко 19
суб'єктом
подання

5 500,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1327 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул.
Печерський узвіз 6

не зазначено
суб'єктом
подання

400,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1328 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул.
Печерський узвіз 10

не зазначено
суб'єктом
подання

450,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1329 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

вул. Михайла ОмельяновичаПавленко 19

не зазначено
суб'єктом
подання

450,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1330 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул.
Мечникова 10/2

не зазначено
суб'єктом
подання

1 900,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1331 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул. Івана
Мазепи 3

не зазначено
суб'єктом
подання

3 400,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1332 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул.
Левандовська 4

не зазначено
суб'єктом
подання

1 300,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1333 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт
інжинерних мереж, вул.
Копиленка 3а

не зазначено
суб'єктом
подання

40,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1334 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Алмазова 9

не зазначено
суб'єктом
подання

300,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення ромадян, дефектний
акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1335 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Гусовського 2

не зазначено
суб'єктом
подання

2 900,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1336 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Мечникова 10/2

не зазначено
суб'єктом
подання

1 600,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1337 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Московська 37/2

не зазначено
суб'єктом
подання

1 300,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1338 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин, вул. Панаса Мирного 5 суб'єктом
подання

500,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1339 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Івана Мазепи 3а

не зазначено
суб'єктом
подання

2 600,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1340 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Івана Мазепи 3б

не зазначено
суб'єктом
подання

1 400,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1341 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт фасаду,
вул. Івана Мазепи 9

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1342 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт фасаду,
вул. Рибальська 13

не зазначено
суб'єктом
подання

1 400,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1343 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

заміна вікон в місцях
не зазначено
загального користування, вул. суб'єктом
Цитадельна 5/9, під'їзд №3,
подання
№4, №6

300,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення громадян

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1344 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

ремонт асфальтного покриття не зазначено
міжквартального проїзду,
суб'єктом
Лаврська 2 -Михайла
подання
Омельяновича- Павленка 3,5.

600,00

збільшення подапкових
надходжень

звернення громадян, деф. акт

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1345 Діденко Я.О.

Печерська РДА

не зазначено суб'єктом
подання

ЖКХ

___________

6011

капітальний ремонт сходових
клітин, вул. Лейпцизька 2/37

не зазначено
суб'єктом
подання

1 500,00

збільшення подапкових
надходжень

зруйноване покриттфя, деф.акт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1346 Мондриївський В.М.

Департамент культури
КП "Спецжитлофонд"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Культура

БУДІВНИЦТВО ХРАМУ
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА
РОЗІ ВУЛ. СТРІТКНСЬКОЇ ТА
ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

1017330

___________

1 587,60

-1 587,60

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

___________

10 000,00

-10 000,00

За рахунок перерозподілу
Перерозподіл видатків на об'єкт
видатків між об'єктами в
галузі "Освіта" Дніпровській
межах бюджету міста Києва РДА на капітальний ремонт
будівлі по вул. Тичини, 6 1587,6 тис. грн (з КПКВ
1017330 на КПКВ 4311162) підготовка приміщення для
навчання вихованців КПНЗ
"Київська Мала академія наук
учнівської
молоді"
- на на
даний
За рахунок перерозподілу
Перерозподіл
видатків
об'єкт

1347 Мондриївський В.М.

Департамент культури
КП "Житлоінвестбуд виконавчого органу Київської УКБ"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Культура

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ
1017324
КІНОТЕАТР ІМ. Ю. ГАГАРІНА З
РОЗМІЩЕННЯМ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА
РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР
"ТР"КИЇВ" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ
КИЇВ" НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

1348 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
Дніпровська районна у
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Освіта

___________

4311162

Капітальний ремонт
приміщеня за адресою вул.
Тичини, 6 (2 поверх) для
КПНЗ "Київська Мала
академія наук учнівської
молоді"

0,00

1 587,60

1349 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
Дніпровська районна у
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Освіта

___________

4311162

Капітальний ремонт фабрики
міні-кухонь шкільного
харчування за адресою
бульвар. Перова, 3

0,00

10 000,00

видатків між об'єктами в
галузі "Освіта" Дніпровській
межах бюджету міста Києва РДА для створення міні-кухні
шкільного харчування - 10000
тис.грн (з КПКВ 1017324 на
КПКВ 4311162) для створення
приміщення підприємству, що
забезпечить виготовлення
якісного шкільного харчування
За рахунок перерозподілу
Перерозподіл видатків на
видатків між об'єктами в
будівлю Дніпровського райну,
межах бюджету міста Києва вул. Тичини, 6 (2 поверх) КПНЗ
"Київська Мала академія наук
учнівської молоді" капітальний
ремонт приміщень (з КПКВ
1017330 на КПКВ 4311162),
підготовка приміщення для
навчання вихованців КПНЗ
"Київська
Мала
академія
За рахунок перерозподілу
Перерозподіл
видатків
нанаук
видатків між об'єктами в
капітальний ремонт фабрики
межах бюджету міста Києва міні-кухонь шкільного
харчування (з КПКВ 1017324 на
КПКВ 4311162) для створення
приміщення підприємству, що
забезпечить виготовлення
якісного шкільного харчування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
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1350 Мондриївський В.М.

Дарницька районна у місті
Дарницька районна у місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №
160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45

4117321

___________

18 248,00

-18 148,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
ЗАВЕРШЕННЯ ЗДО ВАЦЛАВА
ГАВЕЛА,81-А - 18148,0 тис. грн
(з КПКВ 4117321 на КПКВ
0617321) з метою завершення
будівництва та введення закладу
дошкільної освіти в дію у 2020
році

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1351 Мондриївський В.М.

Дарницька районна у місті
Дарницька районна у місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 4117321
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ
У ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI № 62
НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА

___________

21 382,80

-16 382,80

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
ЗАВЕРШЕННЯ ЗДО ВАЦЛАВА
ГАВЕЛА,81-А - 16382,8 тис. грн
(з КПКВ 4117321 на КПКВ
0617321) з метою завершення
будівництва та введення закладу
дошкільної освіти в дію у 2020
році

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1352 Мондриївський В.М.

Дарницька районна у місті
Дарницька районна у місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 4117321
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ
У ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №
111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКА,
7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА

___________

32 694,70

-27 694,70

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
ЗАВЕРШЕННЯ ЗДО ВАЦЛАВА
ГАВЕЛА,81-А - 27694,7 тис. грн
(з КПКВ 4117321 на КПКВ
0617321) з метою завершення
будівництва та введення закладу
дошкільної освіти в дію у 2020
році

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1353 Мондриївський В.М.

Деснянська районна у місті
Деснянська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

РЕКОНСТРУКЦIЯ З
ДОБУДОВОЮ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ
№ 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ,
35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

4117321

___________

30 000,00

-18 279,20

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на:
ЗАВЕРШЕННЯ
БУДІВНИЦТВА ЗДО
ВАЦЛАВА ГАВЕЛА,81-А 18279,2 тис. грн. (з КПКВ
4117321 на КПКВ 0617321) з
метою завершення будівництва
та введення закладу дошкільної
освіти в дію у 2020 році

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1354 Мондриївський В.М.

Оболонська районна у місті
Оболонська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

4417321

___________

26 804,10

-25 804,10

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА
ЗДО ВАЦЛАВА ГАВЕЛА,81-А 26804,1 тис. грн (з КПКВ
4417321 на КПКВ 0617321) з
метою завершення будівництва
та введення закладу дошкільної
освіти в дію у 2020 році

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1355 Мондриївський В.М.

Департамент освіти і науки
КП "Житлоінвестбуд-Укб"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

не
зазначено
суб'єктом
подання

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШКIЛЬНОГО
СТАДIОНУ МIЖ ШКОЛОЮ I-III
СТУПЕНIВ №226
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРIЧНIЙ,
19-Є ТА НАВЧАЛЬНОВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ
"ШКОЛА I СТУПЕНЯ ГIМНАЗIЯ "ОБОЛОНЬ"
ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ
Перерозподіл на ЗАВЕРШЕННЯ

0617321

___________

44 825,10

106 308,80

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

За рахунок перерозподілу коштів
з метою проведення
капітального ремонту та
введення закладу дошкільної
освіти в дію у 2020 році
(перерозподіл на 0617321 з
КПКВ 4117321, 4417321)

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1356 Мондриївський В.М.

Дарницька районна у місті
Дарницька районна у місті
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

Освіта

4117321

___________

5 000,00

-5 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на направляємо
РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО
МІСЬКОГО БУДИНКУ
УЧИТЕЛЯ - 5000,0 тис.грн

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1357 Мондриївський В.М.

Деснянська районна у місті
Деснянська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

БУДIВНИЦТВО
4217321
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ
НА 36 КЛАСIВ У 20
МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО
МАСИВУ ВИГУРIВЩИНАТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНI

___________

1 500,00

-1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО
МІСЬКОГО БУДИНКУ
УЧИТЕЛЯ - 1500,0 тис.грн.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

БУДІВНИЦТВА ЗДО ВАЦЛАВА
ГАВЕЛА,81-А

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
ГIМНАЗIЇ №267,
ВУЛ.АРХIТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А
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1358 Мондриївський В.М.

Подільська районна у місті
Подільська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

РЕКОНСТРУКЦIЯ З
ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ
ШКОЛИ № 242,
ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

4617321

___________

20 000,00

-3 619,50

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на:
РЕСТАВРАЦІЯ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО
БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ - 3619,5
тис.грн.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1359 Мондриївський В.М.

Деснянська районна у місті
Деснянська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

РЕКОНСТРУКЦIЯ З
ДОБУДОВОЮ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ
№ 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ,
35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

4217321

___________

30 000,00

-1 720,80

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на:
РЕСТАВРАЦІЯ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО
БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ - 1720,8
тис.грн

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1360 Мондриївський В.М.

Департамент освіти і науки
КП "Житлоінвестбуд виконавчого органу Київської УКБ"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО
0617340
МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ
НА ВУЛ.
ВОЛОДИМИРІВСЬКІЙ,57

___________

30 000,00

11 840,30

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Заклад є освітнім, навчальним та
розвитковим центром для
педагогічних працівників міста
Києва. Будівля є пам'яткою
архітектури та потребує
реставрації. На даний час
приміщення заборонено
використовувати, оскільки воно
знаходиться в аварійному стані.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1361 Мондриївський В.М.

Оболонська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ
4417321
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ.
БОГАТИРСЬКIЙ, 18-Є

___________

12 226,50

-11 226,50

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1362 Мондриївський В.М.

Святошинська районна у
місті Києві державна
адміністрація

Освіта

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ 4717321
НА ВУЛ. АКАДЕМIКА
КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ
ВIДНОВЛЕННЯ РОБОТИ
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ №497

___________

48 500,00

-25 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

Перерозподіл на
РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОГО
КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА
ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ,17 У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ-11
226,5 тис.грн на
Перерозподіл

Подільська районна у місті
Подільська районна у місті Освіта
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

РЕКОНСТРУКЦIЯ З
ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ
ШКОЛИ № 242,
ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

4617321

___________

Департамент освіти і науки
КП "Житлоінвестбуд виконавчого органу Київської УКБ"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОГО
КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА
ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ПАВЛВ
ТИЧИНИ,17 У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

0617321

Департамент освіти і науки
КП "Житлоінвестбуд виконавчого органу Київської УКБ"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

1363 Мондриївський В.М.

1364 Мондриївський В.М.

1365 Мондриївський В.М.

КП "Житлоінвестбуд УКБ"

___________

061162

___________

20 000,00

20 000,00

Об'єкти капітального ремонту 100 000,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська міська державна

-15 178,20

51 404,70

-100 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОГО
КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА
ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ,17
У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ25
000,0 тис.грн
Перерозподіл
на:
РЕКОНСТРУКЦІЯ З
НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОГО
КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА
ПРОСП. ПАВЛВ ТИЧИНИ,17 У
ДНІПРОВСЬКОМУ
Зазначений
корпус є РАЙОНІ
Інститутом
післядипломної педагогічної
освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка, який
здійснює підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників за 52 напрямами. На
даний час проведення курсів
здійснюється у закладах
загальної
середньоїаварійного
освіти, не
З метою усунення
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
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1366 Мондриївський В.М.

Департамент освіти і науки
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

1367 Мондриївський В.М.

Освіта

___________

061162

Департамент освіти і науки
КП "
виконавчого органу Київської Київбудреконструкція"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

___________

061162

1368 Мондриївський В.М.

Департамент освіти і науки
КП "Спецжитлофонд"
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Освіта

___________

061162

1369 Мондриївський В.М.

Голосіївська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

401010

1370 Мондриївський В.М.

Дарницька районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

411010

1371 Мондриївський В.М.

Деснянська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

1372 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
КП "Група впровадження
Києві державна адміністрація проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадсбких будівлях м.
Києва

Освіта

Дніпровська районна у місті
КП "Група впровадження
Києві державна адміністрація проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадсбких будівлях м.
Києва

Освіта

1373 Мондриївський В.М.

КП "Група впровадження
проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадсбких будівлях м.
Києва

___________

421010

431010

___________

431020

Об'єкти капітального ремонту 40 000,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
12.09.2019 № 1622 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Об'єкти
Київська
міська державна
капітального
ремонту 24 604,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
14.05.2019 № 843 "Про
здійснення капітального
ремонту об'єктів закладів
освіти"

-40 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

-24 604,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

Об'єкти капітального ремонту 15 396,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
13.08.2018 № 1459 "Про
капітальний ремонту будівлі
дошкільного навчального
закладу № 661 на вул.
Прирічній,
3 і Оболонському
Об'єкти капітального
ремонту 600,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська
міська державна
Об'єкти
капітального
ремонту 3 193,60

-15 396,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

5 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

17 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

17 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

38 103,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Об'єкти
Київська
міська державна
капітального
ремонту 2 200,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська
міська державна
Об'єкти
капітального
ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
22.03.2019 № 503 "Про
капітальний ремонт будівлі
комунального закладу "Заклад
дошкільної освіти (ясласадок)
454 Дніпровського
Об'єкти№капітального
ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
12.09.2019 № 1622 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська міська державна
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1374 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
КП "
Києві державна адміністрація Київбудреконструкція"

Освіта

___________

431010

Об'єкти капітального ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
14.05.2019 № 843 "Про
здійснення капітального
ремонту об'єктів закладів
освіти"

24 604,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1375 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

431010

16 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1376 Мондриївський В.М.

Оболонська районна у місті
КП "Спецжитлофонд"
Києві державна адміністрація

Освіта

___________

4411010

15 396,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1377 Мондриївський В.М.

Оболонська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

4411010

Об'єкти капітального ремонту 1 000,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська
міська державна
Об'єкти
капітального
ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
13.08.2018 № 1459 "Про
капітальний ремонту будівлі
дошкільного навчального
закладу № 661 на вул.
Прирічній,
3 і Оболонському
Об'єкти капітального
ремонту 0,00

12 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1378 Мондриївський В.М.

Печерська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

451010

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1379 Мондриївський В.М.

Подільська районна у місті
КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

461010

9 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1380 Мондриївський В.М.

Святошинська районна у
місті Києві державна
адміністрація

КП "Житлоінвестбуд УКБ"

Освіта

___________

471010

11 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1381 Мондриївський В.М.

Солом'янська районна у місті КП "Житлоінвестбуд Києві державна адміністрація УКБ"

Освіта

___________

481010

9 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська
міська державна
Об'єкти
капітального
ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Об'єкти
Київська
міська державна
капітального
ремонту 2 120,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська
міська державна
Об'єкти
капітального
ремонту 3 600,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Об'єкти
Київська
міська державна
капітального
ремонту 1 400,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська міська державна
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1382 Мондриївський В.М.

Шевченківська районна у
місті Києві державна
адміністрація

КП "Житлоінвестбуд УКБ"

Освіта

___________

491010

Об'єкти капітального ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
03.10.2019 № 1752 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Об'єкти
Київська
міська державна
капітального
ремонту 0,00
визначені розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради ( Київська міська
державна адміністрація) від
12.09.2019 № 1622 "Про
внесення змін до
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
( Київська міська
державна
Капітальний
ремонт
фабрики 0,00

1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1383 Мондриївський В.М.

Шевченківська районна у
місті Києві державна
адміністрація

КП "Група впровадження
проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадсбких будівлях м.
Києва

Освіта

___________

491020

1 297,00

За рахунок перерозподілу
видатків між об'єктами в
межах галузі "Освіта"

З метою усунення аварійного
стану будівель, створення
належних умов для відвідування
дітьми закладів дошкільної
освіти існує нагальна потреба у
проведенні у 2020 році
капітальних ремонтів.

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1384 Мондриївський В.М.

Дніпровська районна у місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

4311162

50 000,00

за рахунок інших галузей

Для створення приміщення
підприємству, що забезпечить
виготовлення якісного
шкільного харчування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1385 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Марка Безручка, 29 (За
зверненнями мешканців)

-

500,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1386 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Януша Корчака, 3(За
зверненнями мешканців)

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1387 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Данила Щербаківського,
51А (За зверненнями
мешканців)

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1388 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул.Данила Щербаківського,
34 (За зверненнями
мешканців)

-

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1389 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Ружинська, 26/41(За
зверненнями мешканців)

-

150,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

міні-кухонь шкільного
харчування за адресою
бульвар. Перова, 3
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1390 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Олександрівська, 16 (За
зверненнями мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1391 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теритрій на
вул. Гончарова, 21(За
зверненнями мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1392 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
будинку на вул. Марка
Безручка, 25 (За зверненнями
мешканців)

-

600,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1393 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Данила Щербаківського, 31Б
(За зверненнями мешканців)

-

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1394 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Данила Щербаківського,
32/38 (За зверненнями
мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1395 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Данила Щербаківського,
42/44(За зверненнями
мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1396 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул.
Данила Щербаківського,
45(За зверненнями мешканців)

550,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1397 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Януша Корчака, 7/2(За
зверненнями мешканців)

550,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

-
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1398 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Георгія Дудника, 2 (За
зверненнями мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1399 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на вул.
Академіка Туполєва, 16Б (За
зверненнями мешканців)

-

500,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1400 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
житлового будинку на
вул.Ружинська, 14 (За
зверненнями мешканців)

-

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1401 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт з
утеплення стіни будинку на
вул. Ружинська, 16 (За
зверненнями мешканців)

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1402 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт з
утеплення стіни будинку на
вул. Ружинська, 20/54 (За
зверненнями мешканців)

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1403 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Данила Щербаківського,
36 (За зверненнями
мешканців)

360,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1404 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Марка Безручка, 29 (1, 4
під'їзди) (За зверненнями
мешканців)

240,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1405 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Януша Корчака, 7/2 (За
зверненнями мешканців)

480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

176

1406 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Ставропольська, 3А (2
під'їзд) (За зверненнями
мешканців)

120,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1407 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Туполєва, 16Ж (За
зверненнями мешканців)

120,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1408 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Невська, 3/5 (За
зверненнями мешканців)

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1409 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Муромська, 3 (За
зверненнями мешканців)

480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1410 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Салютна, 6 (За
зверненнями мешканців)

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1411 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Данила Щербаківського,
49Б (За зверненнями
мешканців)

720,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1412 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Данила Щербаківського,
51(За зверненнями мешканців)

260,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1413 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку на
вул. Марка Безручка, 25 (За
зверненнями мешканців)

480,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

177

1414 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж житлового
будинку на вул. Данила
Щербаківського, 37 (5, 6
під'їзди) (За зверненнями
мешканців)

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1415 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж житлового
будинку на вул. Данила
Щербаківського, 56/7 (За
зверненнями мешканців)

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1416 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж житлового
будинку на вул. Ружинська,
7/43 (За зверненнями
мешканців)

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1417 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж житлового
будинку на вул. Марка
Безручка, 29 (За зверненнями
мешканців)

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1418 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків житлового будинку
на вул. Данила
Щербаківського, 31Б (За
зверненнями мешканців)

170,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1419 Яловий В.Б.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електрощитової житлового
будинку на вул. Марка
Безручка, 29 (За зверненнями
мешканців)

-

320,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1420 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
у буд. 64 по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

920,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1421 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
у буд. 68А по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

200,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1422 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
у буд. 45 по вул.
Краснодарська (За
зверненнями мешканців)

-

430,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1423 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці у буд. 20В по вул. Туполєва
я та
(За зверненнями мешканців)
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

-

450,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1424 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
Капітальний ремонт покрівлі "Експлуатаці у буд. 12Г по вул. Турчина (За
я та
зверненнями мешканців)
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

800,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1425 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
Капітальний ремонт покрівлі
"Експлуатаці у буд. 1 по вул. Стеценка (За
я та
зверненнями мешканців)
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

-

420,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1426 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
у буд. 12/28 по вул.
Саратовська (За зверненнями
мешканців)

-

450,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1427 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт покрівлі
у буд. 60Д по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1428 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж у буд. 63Б
по вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1429 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж у буд. 8 по
вул. Салютна (За зверненнями
мешканців)

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1430 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж у буд. 11
по вул. Стеценка (За
зверненнями мешканців)

-

600,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1431 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж у буд. 72
по вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

800,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1432 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
інженерних мереж у буд. 68
по вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

500,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1433 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електромереж у буд. 9 по вул.
Муромська (За зверненнями
мешканців)

-

300,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1434 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електромереж у буд. 22 по
вул. Салютна (За зверненнями
мешканців)

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1435 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електромереж у буд. 68А по
вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1436 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електромереж у буд. 54 по
вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

350,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1437 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
електромереж у буд. 60Б по
вул. Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1438 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин у буд. 22 по вул.
Салютна (1 під'їзд) (За
зверненнями мешканців)

120,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1439 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин у буд. 9 по вул.
Салютна (1 під'їзд)(За
зверненнями мешканців)

120,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1440 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт сходових клітин у буд. 1 по вул.
Стеценка (1, 2 під'їзд) (За
зверненнями мешканців)

240,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1441 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Підсилення міжповерхового
перекриття з виготовленням
проектної документацї у буд.
12 по вул. Турчина (За
зверненнями мешканців)

-

250,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1442 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт вхідної
групи у буд. 17 по вул.
Салютна (За зверненнями
мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1443 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт вхідної
групи у буд. 42/46 по вул.
Салютна (За зверненнями
мешканців)

-

100,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1444 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків у буд. 26/16 по вул.
Туполєва (За зверненнями
мешканців)

80,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1445 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків у буд. 22Д (5
під'їзд) по вул. Туполєва (За
зверненнями мешканців)

80,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

-
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1446 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків у буд. 22Б (2
під'їзд) по вул. Туполєва (За
зверненнями мешканців)

-

80,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1447 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків у буд. 61 по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

80,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1448 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
піддашків у буд. 63 по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

80,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
житлового фонду

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1449 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтного покриття біля
буд. 60Б по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1450 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтного покриття біля
буд. 60Д по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1451 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтного покриття біля
буд. 66 по вул.
Щербаківського (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1452 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтного покриття біля
буд. 11 по вул. Салютна (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1453 Яловий К.В.

Шевченківська районна в м.
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

6011
"Експлуатаці
я та
технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду"

Капітальний ремонт
асфальтного покриття біля
буд. 17 по вул. Салютна (За
зверненнями мешканців)

-

400,00

За рахунок збільшення
надходжень до бюджету м.
Києва

Враховуючи незадовільний стан
асфальтного покриття

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1454 Ярмоленко Ю.О.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

комунальн е
господарст
во

1455 Ярмоленко Ю.О.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

комунальн е
господарст
во

1456 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ Тростянецька, 51-53
НИЙ
РЕМОНТ
СКВЕРУ
ПО ВУЛ.
ТРОСТЯНЕ
ЦЬКА, 5351 В
ДАРНИЦЬК
ОМУ
КАПІТАЛЬ Харківське шосе, 59-65
НИЙ
РЕМОНТ
СКВЕРУ
ПО
ХАРКІВСЬК
ОМУ
ШОСЕ, 5965 В
ДАРНИЦЬК
КАПІТАЛЬ Тростянецька 6А

-

1 400,00

Бюджет м. Києва

Звернення мешканців району

Враховано частково в сумі
1010,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

-

1 400,00

Бюджет м. Києва

Звернення мешканців району

Враховано частково в сумі
3200,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

-

200,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН
(ЗАМІНА
МЕТАЛОПЛ
АСТИКОВИ
Х ДВЕРЕЙ)

1457 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ Тростянецька 8Б
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1458 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ Харківське шосе 158
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1459 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

-

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1460 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 154А
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН
(ЗАМІНА
МЕТАЛОПЛ
АСТИКОВИ
Х ДВЕРЕЙ)

-

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1461 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬКА 6
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

ТРОСТЯНЕЦЬКА 8В
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1462 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬКА 8
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1463 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 154
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН
(ЗАМІНА
МЕТАЛОПЛ
АСТИКОВИ
Х ДВЕРЕЙ)

-

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1464 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

ДИТЯЧИЙ ЯЛТИНСЬКА 10/5
МАЙДАНЧ
ИК
(ОГОРОЖА)

-

100,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1465 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

ЗАМІНА
ВІКОН

-

200,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1466 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ Ю.ПАСХАЛІНА 10/5
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

200,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1467 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ Ю. ПАСХАЛІНА 9
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1468 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬКА 53
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

350,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1469 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ РОСІЙСЬКА 42/15
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН
(ЗАМІНА
МЕТАЛОПЛ
АСТИКОВИ
Х ДВЕРЕЙ)

-

300,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

К. ЗАСЛОНОВА 3

184

1470 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬКА 47
НИЙ
РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

-

350,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1471 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 55
НИЙ
РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

-

350,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1472 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

ДИТЯЧИЙ СЛАВГОРОДСЬКА 4
МАЙДАНЧ
ИК
(ОГОРОЖА)

-

200,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1473 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 61А
НИЙ
РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1474 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 63А
НИЙ
РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

-

400,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1475 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ ТРОСТЯНЕЦЬКА 12
НИЙ
РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН

-

500,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1476 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

СЛАВГОРОДСЬКА 8

-

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1477 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

СЛАВГОРОДСЬКА 10

-

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

185

1478 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

ДИТЯЧИЙ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 61
МАЙДАНЧ
ИК
(ОГОРОЖА)

-

100,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1479 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 61

-

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1480 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 63

-

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1481 Ярмоленко Ю.О.

Дарницька РДА

Управління капітального
будівництва Дарницької
РДА

ЖКГ

-

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНОЇ
ГРУПИ

ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 65

-

150,00

За рахунок розподілу
асигнувань на Дарницьку
районну в м. Києві
державну адміністрацію

Звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311010

Капітальний ремонт
спортивного майданчик
Навчально - виховного
комплексу «Берегиня» у
Дніпровському районі м.
Києва

0,00

2 000,00

З резервного фонду
Бюджету

Спортивний майданчик
навчального закладу 15 років не
оновлювався та на даний момент
потребує капітального ремонту,
оскільки відсутність
облаштованого майданчику
створює загрозу для здоров'я
дітей, які там займаються.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1483 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311010

Капітальний ремонт фасаду,
капітальний ремонт
харчоблоку Капітальний
ремонт даху Дошкільного
навчального закладу № 438
Дніпровського району м.
Києва

0,00

3 000,00

З резервного фонду
Бюджету

1484 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311010

Завершення
0,00
термомодернізації будівлі та
капітального ремонту
тіньових навісів Дошкільного
навчального закладу № 53
Дніпровського району м.
Києва

2 500,00

З резервного фонду
Бюджету

З 1964 жодного разу не
проводився капітальний ремонт
фасаду будівлі та капітальний
ремонт харчоблоку. Наразі в
ДНЗ навчається 193 дитини та
працює 41 людина
(педагогічний колектив). При
обстеженні ДНЗ було виявлено,
що в харчоблоці відсутня
витяжнастіни
система,
застаріле
Взимку
школи

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

Капітальний ремонт
0,00
спортивного майданчику
Середньої загальноосвітньої
школи № 120 по вул.
Райдужна, 17-Б у
Дніпровському районі . Києва

2 500,00

1482

1485 Васильчук В.В.

_

4311020

З резервного фонду
Бюджету

промерзають через відсутнє
утеплення стін(термосанація)
Вікна дерев’яні, були
встановлені ще в минулому
столітті та потребують негайної
заміни.

З дня заснування школа не мала
власного стадіону, у школі
навчаються 817 дітей,
відсутність повноцінного
стадіону унеможливлює
проведення занять з фізичного
виховання.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

186

1486 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311010

Продовження капітального
0,00
ремонту фасаду та цоколю,
капітальний ремонт вхідних
груп, капітальний ремонт
ігрового майданчика з
перголою Навчальновиховного комплексу
«Берегиня» по вул. Райдужна,
73

1 500,00

З резервного фонду
Бюджету

1487 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311090

Завершення капітального
ремонту даху Центру дитячоюнацької творчості
Дніпровського району м.
Києва по вул. Валентина
Сєрова, 19

0,00

800,00

З резервного фонду
Бюджету

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

Проведення комплексної
експертизи будівлі та
реконструкція корпусу
Середньої загальноосвітньої
школи № 180 по бульв.
Перова, 21 у Дніпровському
районі м. Києва.

0,00

Придбання
холодильної шафи
Tefcold GUC130 та
інтерактивних дошок
EWY1-SBID-MX386 для
Спеціалізованої
загальноосвітньої
школи-інтернат № 18
для дітей з пониженим

0,00

1488 Васильчук В.В.

1489 Васильчук В.В.

_

4311020

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

1490 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

4311020

1491 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Освіта

_

1492 Васильчук В.В.

Управління екології та
природних ресурсів КМДА,
КП Київзеленбуд

не зазначено суб'єктом
подання

екологія

1493 Васильчук В.В.

Департамент молоді і спорту

Комунальне підприємство
"Спортивний комплекс"

Освіта

_

4311070

Капітальний ремонт фасаду,
заміна вікон та капітальний
ремонт даху
Вечірня середня школа ІІ-ІІІ
ступенів № 4 вул. Тампере,
10а м. Києва

2 250,00

117,00

З резервного фонду
Бюджету

З резервного фонду
Бюджету

Відповідно до звернення
депутата Київської міської ради
Васильчука В.В. на 2019 рік
було виділено 3000,0 грн на
капітальний ремонт фасаду та
заміну вікон в НВК Берегиня,
але капітальний ремонт
зроблено частково, потрібно
дофінансування для завершення
капітального
ремонту
фасаду, а
В 2019 році згідно
до ПСЕР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Може бути враховано в
межах доведених
бюджетних призначень на
2020 рік по ГРБК.
Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.
Не дотримано вимоги пункту
відновлення частково
5 статті 12 Бюджетного
непрацюючих закладів середньої
регламенту
та загальноосвітньої освіти.
Протягом декількох років мною (не підтверджено джерела
покриття видатків)
неодноразово підіймалось
було передбачено видатки на
капітальний ремонт крівлі та
заміну вікон, але ремонтні
роботи проведено не в повному
обсязі. Також для більш
комфортного перебування 1620
вихованців Центру дитячоюнацької творчості вкрай
важливо зробити
капітальний
Залишається
відкритим
питання

питання щодо відновлення та
функціонування корпусу СЗОШ
№180. Школи Дніпровського
району
переповненіякісного
на 0,5%,
Для впровадження
освітнього процесу, з
урахуванням особливостей
вихованців СЗОШІ, необхідне
придбання інтерактивних
дошок, а також, відповідно до
програми HACCP, СЗОШІ
терміново потребує новий
холодильник у харчоблок.

0,00

2 400,00

З резервного фонду
Бюджету

Школа знаходиться в
занедбаному стані та потребує
капітального ремонту фасаду та
заміни вікон.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

4311020

Капітальний ремонт фасаду та 0,00
заміна вікон Спеціалізованої
школи I-III ступенів № 265 м.
Києва по вул. Райдужна, 53

2 500,00

З резервного фонду
Бюджету

Взимку стіни школи
промерзають через відсутнє
утеплення стін(термосанація)
Вікна дерев’яні, були
встановлені ще в минулому
столітті та потребують негайної
заміни.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

_

6030

Розробка попередніх
концептуальних
архітектурних пропозицій
(концепції) створення та
благоустрою Ландшафтний
заказник місцевого значення
«Радунка» у Дніпровському
районі м. Кивєа

0,00

2 500,00

З резервного фонду
Бюджету

Враховано частково в сумі
5000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

Фізкультурно-оздоровчий
комплекс на вул.Райдужна, 33-А у
Дніпровському районі м.Києва

1117325
7325
Будівництво
споруд,
установ та
закладів
фізичної
культури і
спорту

20 000,00

56 594,10

З резервного фонду
Бюджету

Розробка попередніх
концептуальних архітектурних
пропозицій (концепції)
створення та благоустрою
ландшафтного заказника
місцевого значення «Радунка» у
складі об’єкту: "Реконструкція
парку «Радунка», відповідно до
рішення Київської міської ради
№715/3722
від 20.12.2017 року
Фізкультурно-оздоровчий

__________

комплекс є критично важливим
об‘єктом для розвитку напрямку
молоді і спорту в Дніпровському
районі. На даний момент
споруду демонтовано. Для
успішного завершення його
реконструкції необхідне повне
фінансування згідно
кошторисної вартості

Враховано частково в сумі
36099,8 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)
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1494 Білозір А.І.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

4016011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

1495 Білозір А.І.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

1496 Білозір А.І.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

1497 Білозір А.І.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

1498 Прокопів В.В.

Департамент транспортної
інфраструктури

Департамент транспортної
іфраструктури

Транпорт
та
транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожне
господарст
во

0,00

400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

4016011
пров.Керамічний,9/5
Експлуатація Капітальний ремонт фасаду
та технічне (демонтаж димохідної труби)
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

__________

4016011
просп.Науки,24/2
Експлуатація Облаштування спортивного
та технічне майданчика
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

1 000,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

__________

4016011
пров. Керамічний,9/5
не зазначено
Експлуатація капітальний ремонт підпірної суб'єктом
та технічне стіни
подання
обслугованн
я
житлового
фонду

8 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

7460
Утримання
та розвиток
автомобільн
их доріг та
дорожньої
інфраструкту
ри

0,00

11 885,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1499 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт ДНЗ №
506 (Стратегічне шосе,54) у
Голосіївському районі

0,00

10 000,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1500 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт ДНЗ №
32 (Деміївська площа,4) у
Голосіївському районі

0,00

10 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1501 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1010
Надання
дошкільної
освіти

Благоустрій території ДНЗ №
725 (вул.Кримська,1) у
Голосіївському районі

0,00

1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Реконструкція дороги з
будівництвом тротуару по вул.
Акад.Писаржевського у
Голосіївському районі

пров. Керамічний,9/5
Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
інженерних мереж

__________
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1502 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
0,00
спортивного майданчика ДНЗ
№ 506 (Стратегічне шосе,54)
у Голосіївському районі

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1503 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
закладами

Капітальний ремонт
приміщення Ліцей
"Голосіївський" № 241 (вул.
Голосіївська, 12) у
Голосіївському районі

0,00

700,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1504 Прокопів В.В.

Департамент освіти і науки

Департамент освіти і науки Освіта

__________

1010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт огорожі
ДНЗ № 506 (Стратегічне
шосе,54) у Голосіївському
районі

0,00

500,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1505 Прокопів В.В.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й

__________

6030
Капітальний ремонт скверу
Організація вздовж вул. Столєтова у
благоустрою Голосіївському районі
населенних
пунктів

0,00

4 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1506 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в м.
Голосіївська районна в м.
Києві державна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Просп.Науки,35 Капітальний
Експлуатація ремонт покрівель у
та технічне житловому будинку
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

1 200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1507 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

Просп.Науки,35 корп.2
Капітальний ремонт
покрівель у житловому
будинку

0,00

1 200,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1508 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

вул.Велика Китаївська,108
Капітальний ремонт
покрівель у житловому
будинку

0,00

760,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1509 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

просп. Голосіївський, 17
Капітальний ремонт
електромереж і
електрообладнання у
житловому будинку

0,00

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1510 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

просп. Голосіївський, 17а
Капітальний ремонт
електромереж і
електрообладнання у
житловому будинку

0,00

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1511 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
просп. Науки,4 Капітальний
Експлуатація ремонт електромереж і
та технічне електрообладнання
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

200,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1512 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

вул. Феодосійська,8
Капітальний ремонт
електромереж і
електрообладнання у
житловому будинку

0,00

200,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1513 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Експлуатація
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

пров. Керамічний,9\5
капітальний ремонт
електромереж і
електрообладнання у
житловому будинку

0,00

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1514 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
просп. Науки,24/2 ( п.5)
0,00
Експлуатація Капітальний ремонт сходових
та технічне клітин житловому будинку
обслугованн
я
житлового
фонду

1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1515 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
пров.Керамічний,9\5 ( п.2,4,5) 0,00
Експлуатація Капітальний ремонт сходових
та технічне клітин в
обслугованн
я
житлового
фонду

1 000,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1516 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
вул. Стратегічне шосе,11
0,00
Експлуатація Капітальний ремонт сходових
та технічне клітин в у житловому будинку
обслугованн
я
житлового
фонду

500,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1517 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
вул. Стратегічне шосе,11
Експлуатація Капітальний ремонт вхідних
та технічне груп в житловому будинку
обслугованн
я
житлового
фонду

250,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00

190

1518 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
вул. Стратегічне шосе,2а
Експлуатація Капітальний ремонт вхідних
та технічне груп у житловому будинку
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1519 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
Вул. Велика Китаївська,83
Експлуатація Капітальний ремонт фасаду
та технічне
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

1 800,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1520 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
просп.Науки,35 корп.4
Експлуатація Асфальтування
та технічне прибудинкової території
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

100,00

За рахунок надходження
коштів від продажу землі

за численними зверненнями
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1521 Прокопів В.В.

Голосіївська районна в місті Голосіївська районна в м.
Києві державвна адміністрація Києві державна
адміністрація

ЖКГ

__________

6011
просп.Науки,24/2
Експлуатація Асфальтування
та технічне прибудинкової території
обслугованн
я
житлового
фонду

0,00

100,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
об'єктами

за численними зверненнями
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1522 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

490,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1523 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ПОКРІВЛІ В ВУЛ.
АЦІЯ ТА
СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

1 100,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1524 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ПОКРІВЛІ В ВУЛ.
АЦІЯ ТА
ФЕОДОСІЇВСЬКА, 6
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

1 100,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1525 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ПОКРІВЛІ В ПРОСП.
АЦІЯ ТА
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 15 Б
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

720,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТА В ПРОСП.
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 15 Б (2 п.
вант.)

191

1526 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ПОКРІВЛІ В ПРОСП.
АЦІЯ ТА
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 19
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

570,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1527 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ПРОСП. НАУКИ, 4

0,00

200,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1528 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ВУЛ. ФЕОДОСІЇВСЬКА, 8

0,00

200,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1529 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 9

200,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1530 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,
13

0,00

200,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1531 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,
15-Б

0,00

200,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1532 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ВХІДНИХ ГРУП В ВУЛ.
АЦІЯ ТА
ФЕОДОСІЙСЬКА, 6
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

220,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1533 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ВХІДНИХ ГРУП В ВУЛ.
АЦІЯ ТА
ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

250,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1534 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВХІДНИХ ГРУП В
житловому будинку ВУЛ.
ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6

0,00

500,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1535 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕКСПЛУАТ ВХІДНИХ ГРУП В ПРОСП.
АЦІЯ ТА
НАУКИ, 16А
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

0,00

200,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1536 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4

250,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1537 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ПРОСП. НАУКИ, 24 корпус 2

1 000,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1538 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ
Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,
11

250,00

ЗА РАХУНОК
НАХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1539 Прокопів В.В.

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА
В М.КИЇВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОСІЇВСЬКА
РАЙОННА В М.КИЇВІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖКГ

__________

6011
ЕКСПЛУАТ
АЦІЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВ
АННЯ
ЖИТЛОВОГ
О ФОНДУ

ПІДСИЛЕННЯ
ФУНДАМЕНТУ
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
ПРОСП. НАУКИ, 15

0,00

2 350,00

ЗА РАХУНОК
ЗА ЧИСЛЕННИМИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗВЕРНЕННЯМИ МЕШКАНЦІВ
ВИДАТКІВ МІЖ ІНШИМИ
ОБ'ЄКТАМИ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1540 Дрепін А. В.

Департамент земельних
ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради

Державне Реконструкція покрівлі будівлі
управління Департаменту

3610160
Керівництво
і управління
у сфері
земельних
відносин у
місті Києві

-

10 400,00

не зазначено суб'єктом
подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1541 Дрепін А. В.

Департамент земельних
ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради

Державне управління

3610160
Капітальний ремонт фасаду
Керівництво будівлі Департаменту
і управління
у сфері
земельних
відносин у
місті Києві

-

10 455,00

не зазначено суб'єктом
подання

Стан адміністративної будівлі,
потребує невідкладного ремонту.
Дах знаходиться в
передаварійному стані. З
настанням періоду збільшення
опадів (дощу та снігу) дах може
зазнати подальших руйнувань
каркасу (корозія та іржа).
Підвищення вологості розвиває
ріст
та інших бактерій,
Стангрибка
адміністративної
будівлі,
потребує невідкладного ремонту.
Відсутність фінансування на
ремонт фасадної частини
адміністративної будівлі
протягом останніх десяти років
привели будівлю до
жалюгідного стану.
Облицювальні матеріали
(плитка), внаслідок зовнішніх

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1542 Дрепін А. В.

Департамент земельних
ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради

Державне управління

3610160
Керівництво
і управління
у сфері
земельних
відносин у
місті Києві

1543 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

Реконструкція трамвайних
переїздів у місцях перетину з
проїжджою частиною вуличношляхової мережі м.Києві

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

1544 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ
ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД
ВУЛ.МІСЬКОЇ ДО ПЛОЩІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
МІСТА КИЄВА

1545 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ
ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.
МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО
ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО
ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

1546 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

1547 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1548 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1549 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

Капітальний ремонт будівлі
Департаменту (Інші
завершальні будівельні
роботи)

1 127,70

1 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

Стан адміністративної будівлі,
потребує невідкладного ремонту.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

_____________

-

200 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

_____________

-

40 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

_____________

-

108 071,80

не зазначено суб'єктом
подання

Проектування 9000,0 тис, БМР
99 072,00 тис

Враховано в сумі 108071,8
тис. грн у проєкті рішення
про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД.
АВТОБУСНИЙ ПАРК № 5
ПО ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 21

-

23 626,50

не зазначено суб'єктом
подання

Проектування 1 279,5 тис, БМР
22 347,0 тис

Враховано в сумі 23626,5
тис. грн у проєкті рішення
про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД.
АВТОБУСНИЙ ПАРК №2
ПО ВУЛ. ПРАЗЬКІЙ, 7

-

24 334,30

не зазначено суб'єктом
подання

Проектування 2 500,0 тис, БМР
21 834,3 тис

Враховано в сумі 24334,3
тис. грн у проєкті рішення
про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД.
ДАРНИЦЬКЕ ТРЕД ПО ВУЛ.
ПАВЛА УСЕНКА, 6

5 532,20

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано в сумі 5535,2 тис.
грн у проєкті рішення про
Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ГУРТОЖИТКУ КП
"КИЇВПАСТРАНС" ПО ВУЛ.
ТУПОЛЄВА, 15-Г

26 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

Проектування 5 500,0 тис, БМР
20 500,0 тис

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

194

1550 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1551 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1552 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

1553 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

1554 Дрепін А. В.

___________

Реконструкція трамвайних колій на
площі Тараса Шевченка на ділянці
від вул. Автозаводської до вул.
Пущаводицької

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СТАНЦІЇ
"ІНДУСТРІАЛЬНА" ЛІНІЇ
ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ
ВІД ВУЛ.
СТАРОВОКЗАЛЬНА ДО
ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ
ДОРОГИ У М. КИЄВІ

34 352,00

не зазначено суб'єктом
подання

Проектування 5 800,0 тис, БМР
20 500,0 тис

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

200 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Утримання Реконструкція трамвайної лінії по
та
вул. Глибочицькій
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

500 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання Реконструкція трамвайної лінії по
та
вул. Дмитрівський
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

500 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання Будівництво тролейбусної лініі по
та
вул. Старонаводницький
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

200 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1555 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

Будівництво тролейбусної лінїї від
ж/м Троєщина до Севастопольскої
площі та реконструкція
тролейбусної лінії від проспекта
Г.Ватутіна до станції метро
Дарниця з організацією
відокремленної лінії

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

10 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1556 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

10 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1557 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "КИЇВПАСТРАНС"

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ
ЛІНІЇ ВІД АЕРОПОРТА
"ЖУЛЯНИ" ДО СТАНЦІЇ
КУРЕНІВСЬКОЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ
МЕТРОПОЛІТЕНУ З
ЗУПИНКОВИМИ
КОМПЛЕКСАМИ: СТАНЦІЯ
МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "КИЇВСЕЛИЩЕ
Утримання ВОЛИНСЬКИЙ",
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ
та
ЛІНІЇ ВІД СТ. МЕТРО
розвиток
"АКАДЕММІСТЕЧКО" ДО Ж/М
транспортн "НОВОБІЛИЧІ"
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

10 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

195

1558 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА
ШЛЯХОВО ТРВАНСПОРТНИХ
СПОРУД"

Утримання БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО
та
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ
розвиток
Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917441
Утримання
та розвиток
інших
об'єктів
транспортної

___________

863 000,00

879 949,20

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 16 949,2 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
863000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

інфраструкту
ри
1559 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

БУДIВНИЦТВО
АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ НА
ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ.
О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ
ПРОСПЕКТОМ У
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

38 181,50

38 410,38

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 228,88 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
38181,5 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1560 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI
ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ
ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ.
ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА
ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ
ВIЙНИ)

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

7 671,40

13 565,40

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 5 894,0 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
7671,4 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1561 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКОЇ У
СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НІ
М. КИЄВА

-

562,53

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1562 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ В
ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ М.
КИЄВА

-

1 149,90

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1563 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ
ВІД ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКОЇ
ДО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

-

190,03

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1564 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

Асфальтування
міжквартальних проїздів та
прибудинкових теиторій в
Подільському районі м. Києва
згідно з переліком адрес)

10 680,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПЛОЩІ ГЕРОЇВ БРЕСТУ У
СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НІ
М. КИЄВА

441,39

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

1565 Дрепін А. В.

-

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

196

1566 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
МАЙДАНУ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ
М. КИЄВА

-

7 276,98

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1567 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

___________

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВУЛ. ХРЕЩАТИК У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ
М. КИЄВА

-

15 533,44

не зазначено суб'єктом
подання

Проектні роботи

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1568 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ"ЯЗКИ В
ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ
ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ
ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙНОІ
М. КИЄВА

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

2 031,78

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 2 031,78тис. грн. на
проектування

1569 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКНСТРУКЦІЯ ВУЛ.
ТРУХАНІВСЬКОЇ У
ДНІПРОВСЬКОМУ ТА
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

5 760,59

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 5760,59 тис. грн. на
проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1570 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ
40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ
ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО
ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

-

15 316,42

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 15 316,4 тис. грн. на
проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1571 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ
АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З
ПРОСП. АКАДЕМIКА
ПАЛЛАДIНА У
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

5 584,20

13 668,37

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 8 084,17 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
5584,2 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1572 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

-

10 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

ПР- 500, БМР-9500

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1573 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

7 807,10

29 562,25

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 9755,15 тис. грн. на
проектування, 19 807 на БМП

Враховано частково в сумі
7807,1 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

___________

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.
КИРИЛIВСЬКОЇ З
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ
ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри
1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

КАПІТАЛНИЙ РЕМОНТ
ВУЛ. БУТЛЄРОВА В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ
КИЄВА

___________

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1574 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання
та
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1575 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

КО "КИЇВАВТОДОР"

1576 Дрепін А. В.

Департамент транспортної
інфраструктури

1577 Дрепін А. В.

РЕКОНСТРУКЦIЯ
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА
ПЕРЕТИНI ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ
З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

9 040,50

24 012,70

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 14 972,2 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
9040,5 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

Утримання РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОРОГИ НА
та
ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В
розвиток
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

990,00

3 289,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 2 299,0 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
999,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

КО "КИЇВАВТОДОР"

Утримання РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЦI
та
АКАДЕМIКА ТУПОЛЄВА
розвиток
транспортн
ої
інфраструк
тури

1917442
Утримання
та розвиток
інших
об"єктів
трнспортної
інфраструкту
ри

___________

64 939,00

65 902,30

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 963,3 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
64939,2 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП "СУПР"

Житлово комунальн
е
господарст
во

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ.
НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У
СОЛОМЕНСЬКОМУ Р-НІ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

3 500,00

4 080,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 480,0 тис. грн. на
проектування. Не перености з
КБР на СУПР, КБР, як
замовником, було розроблено
ПД, та готується оголошення для
проведення відкритих торгів на
БМР

Враховано частково в сумі
3500,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1578 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП "СУПР"

Житлово комунальн
е
господарст
во

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИХ
СПОРУД , ДРЕНАЖНИХ
СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ
СХИЛУ ПО ВУЛ.
ЛУК"ЯНІВСЬКІЙ, 46 У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

9 205,00

125 275,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 116070,00 на БМР. Не
перености з КБР на СУПР ,
КБР, як замовником, було
розроблено ПД, проведений
тендер, готується акцептування
переможця та підписання
договору в 2019 р.

Враховано частково в сумі
9205,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1579 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП "СУПР"

Житлово комунальн
е
господарст
во

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

4 700,00

5 300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 500,0тис. грн. на
проектування. Не перености з
КБР на СУПР , КБР, як
замовником,,було розроблено
ПД, та готується оголошення для
проведення відкритих торгів на
БМР

Враховано частково в сумі
4700,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1580 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП "СУПР"

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

5 000,00

7 338,28

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 2 338,283 тис. грн. на
проектування. Не перености з
КБР на СУПР , КБР, як
замовником, було розроблено
ПД, та готується оголошення для
проведення відкритих торгів на
БМР

Враховано частково в сумі
5000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1581 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

ПрАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" Житлово комунальн
е
господарст
во

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

105 000,00

363 161,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 258161,0 на БМР

Враховано частково в сумі
105000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИХ
ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ,
ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ
ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА
СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.
МОТОРНИМ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ М.
Житлово - КИЄВ
ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА
комунальн СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА
е
РОЗI ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ
господарст ТА РАДІСНОЇ
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ № 5 В С. ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
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1582 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП "ІНЖЕНЕРНИЙ
ЦЕНТР"

Житлово комунальн
е
господарст
во

Реконструкція з розширенням
будівлі міського центру термічних
уражень, реконструктивновідновлювальної та пластичної
хірургії Київської міської клінічної
лікарні № 2 на вул. Краківській, 13
в Дніпровському районі

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

100 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано частково в сумі
5000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1583 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСП комунальн
ЛУАТАЦІЯ"
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦIЯ
ЧОКОЛIВСЬКОГО
КОМУНIКАЦIЙНОГО
КОЛЕКТОРА ТА
ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ
ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

100,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1584 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСП комунальн
ЛУАТАЦІЯ"
е
господарст
во

___________

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

Капітальний ремонт
покрівель в Подільському
районі м. Києва згідно з
переліком

-

1 200,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано частково в сумі
20520,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1585 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСП комунальн
ЛУАТАЦІЯ"
е
господарст
во

___________

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

ВСТАНОВЛЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТЛЕННЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ НА СОНЯЧНИХ
ЕНЕРГОНОСІЯХ З
НАКОПИЧУВАЧАМИ

50 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1586 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСП комунальн
ЛУАТАЦІЯ"
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ
№88 ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА НА ВУЛ.
КОПИЛIВСЬКIЙ, 8

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

1 388,50

6 197,21

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 3420,21 тис. грн. на
проектування

Враховано частково в сумі
1388,5 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1587 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА
СХИЛI ОЗЕРА ГЛИНКА В
РАЙОНI ПРОВУЛКУ
АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

20 000,00

97 968,49

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 77 968,49 на БМР

Враховано частково в сумі
20000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1588 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

___________

1217310
ОБЛАШТУВАННЯ
Будівництво' ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

-

20 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1589 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

___________

1217310
ОБЛАШТУВАННЯ
Будівництво' СПОРТИВНИХ
об'єктів
МАЙДАНЧИКІВ
житловокомунальног
о
господарства

-

50 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1590 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

1591 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

1592 Дрепін А. В.

РЕГУЛЮВАНЯ РІВНЯ
ВОДОЙМИ "ОЗЕРО ГЛИНКА" З
ВИКОНАННЯМ
БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА
БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ
ЧАСТИНИ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

7 403,60

17 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано частково в сумі
7403,6 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

КП
Житлово - РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБ
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн МУЛОВИХ ПОЛIВ № 1 ТА № 2
ІЯ"
е
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ
господарст
во

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

82 847,10

117 250,59

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано частково в сумі
82847,1 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ
ЗАХОДIВ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ
ДНIПРОВСЬКОГО СХИЛУ БIЛЯ
ПIШОХIДНОГО МОСТУ (2
ЗСУВНИЙ ЦИРК) У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

9 000,90

17 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 7 999,1 на БМР

Враховано частково в сумі
9000,9 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1593 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ
ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНРАЛЬНА" В
ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ
РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З
БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ
ТЕРИТОРЇ НА ТРУХАНОВОМУ
ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

28 444,70

102 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 1000,0 на проектування,
71 553,0 на БМР

Враховано частково в сумі
28444,7 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1594 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА
СХИЛІ БІЛЯ САДИБ № 22, 24,26
НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

550,00

не зазначено суб'єктом
подання

проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1595 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

ПРОТИЗСУВНЯ РОБОТИ НА
СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ
БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА
ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

550,00

не зазначено суб'єктом
подання

проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1596 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА
СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ
№7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

550,00

не зазначено суб'єктом
подання

проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1597 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово - ВИКОНАННЯ ПРОТИЗСУВНИХ
"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн РОБІТ НА ВУЛ.
ІЯ"
е
ВОЗДВИЖЕНСЬКІЙ , 1-3
господарст
во

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

___________

-

550,00

не зазначено суб'єктом
подання

проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1598 Дрепін А. В.

Департамент житлово комунальної інфраструктури

КП
Житлово "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦ комунальн
ІЯ"
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦIЯ З
БЛАГОУСТРОЄМ ПIШОХIДНОДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI
ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В
ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ
РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ
ТА БУДIВНИЦТВО МОСТОВИХ
ПЕРЕХОДIВ МIЖ
НАБЕРЕЖНОЮ, ОСТРОВОМ
Житлово - ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА
комунальн
е
господарст
во

1217310
Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

1599 Дрепін А. В.

Подільська РДА

КК "Керуюча компанія з
обслуговування житловго
фонду Подільського
району"

1600 Дрепін А. В.

Управління екології та
природних ресурсів

КП "Плесо"

6010:
Утримання
та
ефективна
експлуатація
об"єктів
житлово комунальног
о
господарства
2817310

1601 Дрепін А. В.

Управління екології та
природних ресурсів

1602 Дрепін А. В.

___________

-

Капітальний ремонт сходових маршів прибудинкової
території за адресою: вул.
Кирилівська, 118/2 (п. 1)

Житлово комунальн
е
господарст
во

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ
ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ
ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"
IЗ ВРАХУВАННЯМ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
ОСТРОВА ТРУХАНIВ У
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.
КИЄВА

КП "Плесо"

Житлово комунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ
2817310
СПОРУД "ХАКІВСЬКІ"ПО ВУЛ. Будівництво'
РЕВУЦЬКОГО, 40 В
об'єктів
ДАРНИЦЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА житловокомунальног
о
господарства

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбд"

Житлово комунальн
е
господарст
во

___________

2817310
ОБЛАШТУВАННЯ
Будівництво' СПОРТИВНИХ
об'єктів
МАЙДАНЧИКІВ
житловокомунальног
о
господарства

1603 Ясинський Г.І.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й
населених
пунктів

___________

6030

Капітальний ремонт
благоустрою бульвару Ак.
Вернадського в межах просп.
Перемоги і вул. Депутатської

1604 Ясинський Г.І.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й
населених
пунктів

___________

6030

1605 Ясинський Г.І.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й
населених
пунктів

___________

6030

1 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

200 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

БМР, завершння робіт

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

8 225,00

9 500,60

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 1275,6 на БМР

Враховано частково в сумі
8225,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

___________

39 529,90

123 426,00

не зазначено суб'єктом
подання

Додати 83 896,1 на БМР

Враховано частково в сумі
39529,9 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

-

10 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

5 000,00

5 000,00

в межах бюджетних
призначень на 2020 рік в
проекті рішення

Завершення організації
благоустрою

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт скверу на 1 500,00
б-рі Ак. Вернадського між 63А та 71-А

500,00

в межах бюджетних
призначень на 2020 рік в
проекті рішення

Завершення організації
благоустрою

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт скверу
вул. Семашка, 8,8-а, 10

1 000,00

в межах бюджетних
призначень на 2020 рік в
проекті рішення

Завершення організації
благоустрою

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Будівництво'
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства

0,00
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1606 Ясинський Г.І.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й
населених
пунктів

___________

6030

Капітальний ремонт скверу
Ак. Палладіна, 24-Ак.
Вернадського, 87

0,00

3 000,00

в межах бюджетних
призначень на 2020 рік в
проекті рішення

Організація благоустрою

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1607 Ясинський Г.І.

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі
й
населених
пунктів

___________

6030

Капітальний ремонт скверу
Чорнобильська,3

0,00

4 000,00

в межах бюджетних
призначень на 2020 рік в
проекті рішення

Організація благоустрою

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1608 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київбудеконструкція"

Житлово- Реконструкція/модернізація ліфту у 221803
комунальн житловому будинку по вул.
е
Семашка,16 (4-й під'їзд)
господарст
во

___________

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Враховано частково в сумі
2144,1 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1609 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київбудеконструкція"

Житлово- Реконструкція/модернізація ліфту у 221803
комунальн житловому будинку по вул.
е
Доброхотова,1-Б (1-й під'їзд)
господарст
во

___________

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1610 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київбудеконструкція"

Житлово- Реконструкція/модернізація ліфту у 221803
комунальн житловому будинку по вул.
е
Доброхотова,15 (7-й під'їзд)
господарст
во

___________

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1611 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київбудеконструкція"

Житлово- Реконструкція/модернізація ліфту у 221803
комунальн житловому будинку по вул. В.
е
Стуса,26, (3-й та 6-й під'їзди)
господарст
во

___________

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1612 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київбудеконструкція"

Житлово- Реконструкція/модернізація ліфту у 221803
комунальн житловому будинку по вул. В.
е
В.Стуса,28 (3-й та 4-й під'їзди)
господарст
во

___________

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1613 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Центр організації
дорожнього руху"

Транспорт Будівництво світлофорного об'єкту 146836
і
бул. Ак. Вернадського - вул. М.
транспортн Краснова
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

0,00

2 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійні ділянки, інтенсивні
потоки транспорту та пішоходів

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1614 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Центр організації
дорожнього руху"

Транспорт Будівництво світлофорного об'єкту 146836
і
вул. Семашка- В. Стуса
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

0,00

2 500,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійні ділянки, інтенсивні
потоки транспорту та пішоходів

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1615 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Київміськсвітло"

Транспорт
і
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

0,00

200,00

в межах бюджетних
призначень

Проектування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1616 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Транспорт
і
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

7442

Капітальний ремонт
асфальтового покриття вул.
Депутатська - до перетину з
вул. Краснова та бул. Ак.
Вернадського

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Незадовільний стан,
непридатний до експлуатації

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1617 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Транспорт
і
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

7442

Капітальний ремонт
асфальтового покриття вул.
Семашка, 17 (тротуар вздовж
дороги)

0,00

1 500,00

в межах бюджетних
призначень

Незадовільний стан,
непридатний до експлуатації

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1618 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Транспорт
і
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

7442

Капітальний ремонт
асфальтового покриття
Семашка,12-16 (тротуар
вздовж дороги)

0,00

1 800,00

в межах бюджетних
призначень

Незадовільний стан,
непридатний до експлуатації

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1619 Ясинський Г.І.

Департамент транспортної
інфраструктури

КК "Київавтодор"

Транспорт
і
транспортн
а
інфраструк
тура.
Дорожнє
господарст
во

___________

7442

Капітальний ремонт
0,00
асфальтового покриття б-р. Т.
Шевченка,14 (тротуар)

100,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний стан, непридатний
до експлуатації

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1620 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київтеплоенерго"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт теплових 0,00
транзитних мереж між
житловими будинками по вул.
Доброхотова 1, 1-Б

600,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1621 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київтеплоенерго"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт теплових 0,00
транзитних мереж між
житловими будинками по вул.
Доброхотова, 6, 8,10,12,14

2 000,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення в межах загального
прибудинкового простору
багатоквартирних житлових
будинків б-р Ак.
Вернадського,10,12,14

216835
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1622 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київтеплоенерго"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт теплових 0,00
транзитних мереж поблизу
житлового будинку по вул.
Доброхотова,4

600,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1623 Ясинський Г.І.

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "Київтеплоенерго"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт теплових 0,00
транзитних мереж поблизу
житлового будинку по вул.
Семашка,8-А

600,00

в межах бюджетних
призначень

Аварійний технічний стан,
скарги мешканців. Забезпечення
ефективної експлуатації об'єкту
ЖКГ

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1624 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

5919

Капітальний ремонт стадіону
"Темп" (Ген. Вітрука, 10А)
Святошинському районі м.
Києва

0,00

3 000,00

не зазначено суб'єктом
подання

Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1625 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
внутрішьобудинкових систем
у житловому будинку по вул.
Депутатській, 32

550,00

200,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1626 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт покрівлі
у житловому будинку по
вул.Серповій, 1

500,00

250,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1627 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Благоустрій прибудинкової
території по Пр. Ак.
Палладіна, 24

500,00

200,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1628 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Благоустрій прибудинкової
200,00
території по вул. Семашка, 16

100,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1629 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування спортивного
многофункціонального поля
по вул Ак. Доброхотова,15

1 250,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

280,00
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1630 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування спортивного
многофункціонального поля
по вул.М. Краснова, 12-А

1 250,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1631 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
500,00
електрощитової та
електричних мереж у
житловому будинку по вул. В.
Стуса, 26

700,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1632 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт вхідних
груп у житловому будинку по
вул. В. Стуса, 28

400,00

300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1633 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування дитячого
ігрового майданчика за
адресою вул. Ак.
Доброхотова, 15

80,00

50,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1634 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування дитячого
ігрового майданчика за
адресою вул. Ак.
Доброхотова, 30

100,00

80,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1635 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування дитячого
ігрового майданчика за
адресою вул. Ак.
Доброхотова, 28

120,00

50,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1636 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування дитячого
ігрового майданчика за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 75

120,00

50,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1637 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Облаштування дитячого
150,00
ігрового майданчика за
адресою б-р ак. Вернадського,
14-А

60,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

280,00
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1638 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою

1639 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

1640 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

1641 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

1642 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

1643 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

1644 Ясинський Г.І.

1645 Ясинський Г.І.

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
0,00
асфальтового покриття за
адресою вул. Чорнобильська, 3

400,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою вул. Депутатська,30

0,00

150,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою вул. Ак.
Доброхотова,17

0,00

200,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 14/11

0,00

300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 16-А

0,00

300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 5/19

0,00

400,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 71-А

0,00

150,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1646 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою б-р Ак.
Вернадського, 67

0,00

400,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1647 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
0,00
асфальтового покриття за
адресою вул. ак. Доброхотова,
30

600,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1648 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою вул. Депутатська, 23

0,00

150,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1649 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття за
адресою вул. В. Стуса,26

0,00

200,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1650 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покритття з
ремонтом вуличних сходів
міжбудинкового проходу між
будинками по б-ру Ак.
Вернадського, 83 та вул.
Доброхотова, 24

0,00

300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1651 Ясинський Г.І.

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6010

Капітальний ремонт
асфальтового покриття
проходу між вул. Ак.
Доброхотова-Вернадського
(між сквером Вернадського
63-А та ДНЗ-НВК "Свічадо",
Вернадського, 71-А

0,00

300,00

не зазначено суб'єктом
подання

Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житловокомунального господарства

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1652 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт даху,
бул. Верховної ради, 10А

0,00

1 300,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1653 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, пр. Ю.
Гагаріна, 14А

0,00

1 200,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1654 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, пр. Ю.
Гагаріна, 5\2

700,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1655 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
0,00
загального користування з
заміною вікон, бул. Верховної
ради, 18

1 200,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1656 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
0,00
загального користування з
заміною вікон, бул. Верховної
ради, 16Б

700,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1657 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
0,00
загального користування з
заміною вікон, бул. Верховної
ради, 10

1 000,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1658 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
0,00
загального користування з
заміною вікон, бул. Верховної
ради, 10А

600,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1659 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, вул. Г.
Чупринки, 8

0,00

700,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1660 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, вул. Г.
Чупринки, 8А

0,00

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1661 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, пр. Миру 9Б

0,00

850,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

0,00
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1662 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, пр. Миру 9

0,00

700,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1663 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт місць
загального користування з
заміною вікон, пр. Миру 9А

0,00

550,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1664 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт
0,00
міжквартальних проїздів, пр.
Миру, 2

400,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1665 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт
0,00
міжквартальних проїздів, пр.
Миру, 6

300,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1666 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт
0,00
міжквартальних проїздів, пр.
Ю. Гагаріна, 3

350,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1667 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів,
вул. Будівельників, 3, 5

0,00

450,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1668 Харченко О.В.

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

6011

Капітальний ремонт
міжквартальних проїздів,
вул. Будівельників, 17,19

0,00

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1669 Харченко О.В.

Управління освіти
Дніпровського району міста
Києва

Дніпровська в місті Києві
районна державна
адміністрація

Освіта

___________

1010

Заміна вікон, дитячий
дошкільний навчальний
заклад №319, пр. Ю.
Гагаріна, 20Б

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

За рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету, збільшення
надходжень від продажу
землі на відповідну суму

з метою виконання доручень
виборців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1670 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

1671 Дегтярьова Лариса

Управління екології та
природних ресурсів

1672 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

1673 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

_

1160

Капітальний ремонт стадіону _
СЗШ № 302, вул. Декабристів
8-А, Дарницького району

9 000,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Для завершення розпочатих
робіт. У 2019 році були освоєні
6 млн.грн. з 15 млн. грн.
експертного звіту на даний
об'єкт.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі _
й

6030

Капітальний ремонт парку
імені Воїнівінтернаціоналістів у
Дарницькому районі

_

2 500,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Дарницька РДА

Освіта

1020

Капітальний ремонт фасаду
ЗДО компенсуючого типу №
20 по вул. О. Кошиця, 5-Г,
Дарницького району

_

5 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

В 2017 році було розпочато
роботи з капітального ремонту
парку, але фінансування на
певному етапі припинилося.
Протягом трьох останніх років
громадою виграно 3 проекти
громадського бюджету
пов’язаних з благоустроєм
парку, які були реалізовані в
2018-2019 стан
рр., але
капітальний
технічний
будівлі

_

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

_

7321

Капітальний ремонт фасаду
_
СЗШ № 302 вул. Декабристів,
8-А Дарницького району

5 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

освітнього закладу, в якому
виховуються більш ніж 110
дітей із захворюваннями органів
травлення, абсолютно
незадовільний – кришаться стіни
будівлі і арочні піддашки,
опадає облицювання стін та в
них утворюються дірки, які
істотно
впливають
Численні
зверненняна
мешканців.
Фасад школи не ремонтувався
більше 30 років

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1674 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

_

7321

Капітальний ремонт фасаду
гімназії "Діалог" та СЗШ №
295 вул. Кошиця Олександра,
6 Дарницького району

_

1 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.
Фасад школи не ремонтувався
більше 30 років

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1675 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

_

7321

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень СЗШ
266 вул. Вербицького
Архітектора, 14-Г
Дарницького району

_

1 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

На численні звернення батьків.
Туалетні кімнати знаходяться в
аварійному стані, Не проводився
капітальний ремонт більше 30
років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1676 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

_

7321

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень ДНЗ
250 вул. Декабристів, 6-А
Дарницького району

_

1 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

На численні звернення батьків.
Капітальний ремонт не
проводився більше 30 років.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1677 Дегтярьова Лариса

Департамент освіти і науки

Комунальне підприємство з Освіта
утримання та експлуатації
житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

_

7321

Капітальний ремонт покрівлі
ДНЗ 719 вул. Вербицького
Архітектора, 8-Б

_

4 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Покрівля ДНЗ 719 знаходиться в
аврійному стані. ДНЗ 719
входить до програми
термомодернізації з 2017 року,
але досі не завершена

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1678 Дегтярьова Лариса

Управління екології та
природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Благоустрі _
й

6030

Капітальний ремонт парку
відпочинку в межах захисної
смуги озера "Лебедине" в
мікрорайоні №6 житлового
масиву Позняки в
Дарницькому районі

20 000,00

50 000,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Роботи розпочаті у 2019 році.
Виконано частково першу чергу
робіт згідно проектноекспертної документації.
Потребує продовження
розпочатих робіт. Переможець
першого громадського бюджету
м. Києва.

Враховано частково в сумі
30000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1679 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Благоустрі _
й

6010

Капітальний ремонт мережі
електропостачання
виробничої бази КП УЗН
Дарницького району за
адресою вул. Тростянецька,
58-А

_

2 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1680 Дегтярьова Лариса

Департамент охорони здоров'я Департамент охорони
здоров'я

Медицина _

7322

Капітальний ремонт
приймально-діагностичного
відділення КМКЛ №1
м.Києва.

_

20 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Вартість робіт згідно з наявною
проектно-кошторисною
документацією складає 2,0 млн.
грн. Існуюча мережа перебуває
в аварійному стані і у разі
виходу її з ладу постачання
електричної енергії буде
припинено, що призведе до
втрат розсадницької продукції та
зупинки
виробничого
На
численні
скарги та процесу.
звернення

1681 Дегтярьова Лариса

Департамент житловокомунальної інфраструктури

Комунальне підприємство
"Київтеплоенерго"

ЖКІ

Реконструкція ЦТП та теплових
розподільчих мереж на вул.
Вербицького Архітектора, 11

7311

_

_

15 000,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Центральний тепловий пункт
(ЦТП) мікрорайону працює
більше 30 років, морально і
технічно застаріле обладнання
та теплові розподільчі мережі,
знаходяться у аварійному стані,
потребують реконструкції.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1682 Дегтярьова Лариса

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Київдорсервіс"

Транспорт Облаштування пішохідного
переходу від вул. Олійника
Степана через проїзджу частину
вул. Ревуцького.(в т.ч.
проектування )

7461

_

_

200,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

На численні скарги та звернення
мешкаців. В багатоповерхівках
по вул. Олійника Степана
проживає багато людей
похилого віку та школярів, яким
далеко їдти до найближчого
пішохідного переходу.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1683 Дегтярьова Лариса

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Київдорсервіс"

Транспорт Облаштування світлофорами
пішохідний перехід між будинком
№2 вул.Тростянецька та
супермаркетом "BILLA" (в т.ч.
проектування )

7461

_

_

2 000,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1684 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Освіта

Реконструкція стадіону та
7323
спортивних споруд гімназії
"Діалог" на вул. Кошиця
Олександра, 6 Дарницького району

_

_

38 000,00

33010000 Кошти від
продажу землі

В цьому місці розташовані
зупинки автобусів, маршрутних
таксі та трамваїв, тому рух
пішоходів і транспорту дуже
інтенсивний. Саме на цьому
пішохідному переході
трапляються наїзди
транспортних засобів на
пішоходів (навіть з летальними
випадками).
Стадіону та спортивним

_

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку вул.
Олійника Степана, 5

1685 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

6011

_

500,00

33010000 Кошти від
продажу землі

мешкаців району-пацієнтів
лікарні.

спорудам, якими користуються
три освітніх заклади (гімназія
"Діалог", ЗО №295 та ЗО №296),
більше 30-ти років. Знаходяться
у аврійному стані та та
непридатні до користування
учнями. Проектно-кошторисна
документація в наявності.
Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1686 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку вул.
Олійника Степана, 13

_

500,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1687 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку вул.
Ревуцького, 29

_

1 400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1688 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку вул.
Ревуцького, 27

_

800,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1689 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку вул.
Ревуцького, 36/2

_

250,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1690 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 10

_

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1691 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
_
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 9-д

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1692 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
_
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 9-ж

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1693 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
_
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 9-г

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1694 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
_
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 9-е

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1695 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 6

_

70,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1696 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
житловому будинку по вул.
Вербицького Архітектора, 14

_

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1697 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
житловому будинку вул.
Олійника Степана, 5

_

400,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1698 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Заміна вікон і дверей у
житловому будинку по вул.
Ревуцького, 36/2

_

800,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1699 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт
інженерних мереж вул.
Ревуцького, 25

_

200,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1700 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт
_
інженерних мереж вул.
Вербицького Архітектора, 4-а

200,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1701 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт
_
інженерних мереж вул.
Вербицького Архітектора, 8-а

200,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1702 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт
інженерних мереж вул.
Тростянецька, 2

_

200,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1703 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

6011

Капітальний ремонт сходових _
клітин житлового будинку
вул. Ревуцького, 25

380,00

33010000 Кошти від
продажу землі

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1704 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

5060

Облаштування дитячого
_
майданчику вул. Декабристів,
6

200,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1705 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

5061

Капітальний ремонт
_
спортивного майданчику вул.
Вербицького Архітектора, 8-а

1 490,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1706 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
асфальтного покриття вул.
Ревуцького, 29-а

_

230,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1707 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
асфальтного покриття вул.
Вербицького Архітектора, 8

_

800,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1708 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
_
асфальтного покриття вул.
Вербицького Архітектора, 9г,
9ж,9е,9д

920,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1709 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
асфальтного покриття вул.
Кошиця Олександра, 4

1 500,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

_
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1710 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
асфальтного покриття вул.
Кошиця Олександра, 7

_

1 000,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1711 Дегтярьова Лариса

Дарницька РДА

Дарницька РДА

ЖКІ

_

7461

Капітальний ремонт
асфальтного покриття вул.
Декабристів, 6-б

_

550,00

24170000 Надходження
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури
населеного пункту

Численні звернення мешканців.

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1712 Пишняк Вадим
Петрович

Управління екології та
природних ресурсів

Управління екології та
природних ресурсів

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування скверу за
адресою, вул. Крамського, 10

не зазначено
суб'єктом
подання

4 500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Враховано частково в сумі
5033,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1713 Пишняк Вадим
Петрович

Управління екології та
природних ресурсів

Управління екології та
природних ресурсів

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування скверу за
адресою, вул. Котельникова,
42

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1714 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
електрощитової за адресою,
вул. Гната Юри, 6а

не зазначено
суб'єктом
подання

80,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1715 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон) за
суб'єктом
адресою, вул. Гната Юри, 6а подання

150,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1716 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон та
суб'єктом
дверей) за адресою, вул.
подання
Семеренко, 10

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1717 Пишняк Вадим
Петрович

Солом'янська районна в місті Солом'янська районна в
Києві державна адміністрація місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Прокладання каналізаційної
не зазначено
труби за адресою, пров. Ясний суб'єктом
подання

1 000,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

215

1718 Пишняк Вадим
Петрович

Департамент освіти КМДА

Департамент освіти КМДА Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Підготовка проектної
не зазначено
документації реконструкції та суб'єктом
добудови Київської гімназії
подання
східних мов № 1 за адресою,
вул. Львівська, 25

1 000,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1719 Пишняк Вадим
Петрович

Департамент освіти КМДА

Департамент освіти КМДА Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Підготовка проектної
не зазначено
документації реконструкції та суб'єктом
добудови спеціалізованої
подання
школи № 40 за адресою, вул.
Львівська, 6/3

500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Враховано в сумі 2000,0 тис.
грн у проєкті рішення про
Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1720 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт даху за
адресою, вул. Верховинна, 18

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1721 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон та
суб'єктом
дверей) за адресою, вул.
подання
Верховинна, 34

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1722 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон на
суб'єктом
цокольному поверсі) за
подання
адресою, вул. Верховинна, 39

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1723 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6015

Облаштування
не зазначено
багатофункціонального
суб'єктом
спортивного майданчика за
подання
адресою, вул. Відпочинку, 10,
12

1 600,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1724 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
не зазначено
технічного поверху за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
11

150,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1725 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (4-7 під’їзди) за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
19

800,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1726 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (1, 2 під’їзди) за
суб'єктом
адресою, вул. Героїв Космосу, подання
19А

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1727 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт мережі
ХВП (120м/п) за адресою,
вул. Героїв Космосу, 19В

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1728 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- Реконструкція та капітальний
6011
комунальн ремонт спортивного майданчика за
е
адресою, вул. Жмеринська, 36
господарст
во

-

не зазначено
суб'єктом
подання

2 000,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1729 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (оштукатурення) за
суб'єктом
адресою, вул. Котельникова,
подання
2/14

100,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1730 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6013

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей) за
суб'єктом
адресою, вул. Котельникова,
подання
13

300,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1731 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
внутрішньобудинкових
інженерних мереж за
адресою, вул. Крамського, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

400,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1732 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (встановлення вікон) за суб'єктом
адресою, вул. Львівська, 24
подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1733 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна вікон) за
суб'єктом
адресою, пр-т Перемоги, 93
подання

350,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1734 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Облаштування
шумопоглинаю-чого паркана
(40м) за адресою, пр-т
Перемоги, 121а

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1735 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (заміна дверей) за
суб'єктом
адресою, вул. Святошинська, 4 подання

400,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1736 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт вхідної
групи за адресою, вул.
Святошинська, 4

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1737 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт вхідної
групи (3 під’їзд) за адресою,
вул. Святошинська, 6

не зазначено
суб'єктом
подання

250,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1738 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт
інженерних мереж (ХВП,
ГВП) за адресою, вул.
Святошинська, 6

не зазначено
суб'єктом
подання

900,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1739 Пишняк Вадим
Петрович

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Святошинська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Житлово- комунальн
е
господарст
во

6011

Капітальний ремонт сходових не зазначено
клітин (2, 8 під’їзди) за
суб'єктом
адресою, вул. Якуба Коласа,
подання
29

500,00

місцевий бюджет

звернення мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1740 Міщенко О.

Департамент транспортної
інфраструктури КМДА

ШЕУ Дніпровського
району м. Києва

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено капітальний ремонт вулиці
суб'єктом
Лохвицька - до Харківського
подання
шосе 13

3 000,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Звернення мешканців будинків
15-А, 17,19,19-А по
Харківському шосе (815
підписів)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1741 Міщенко О.

Департамент транспортної
інфраструктури КМДА

КП "Київміськсвітло"

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Будівництво мережі
суб'єктом
зовнішнього освітлення
подання
прибудинкових територій
мікрорайону "Каунаський"

6600,0 млн.грн. не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Розпорядження КМДА № 1404
від 07.08.2019

Враховано в сумі 5760,4 тис.
грн у проєкті рішення про
Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)
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1742 Міщенко О.

Департамент освіти та науки
КМДА

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено капітальний ремонт стадіону
суб'єктом
ЗСШ №31 (вул. Березнева,5)
подання

2 000,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1743 Міщенко О.

Департамент освіти та науки
КМДА

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Встановлення спортивних
суб'єктом
майданчиків Workout за
подання
адресами: ЗСШ №31 ( вул.
Березнева,5), ЗСШ №126 (
вул. Празька,14)

1 000,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1744 Міщенко О.

Департамент житловокомунальної інфраструктури
КМДА

не зазначено суб'єктом
подання

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Встановлення спортивних
800,00
суб'єктом
майданчиків Workout за
подання
адресами: вул. Сосницька,
10,21; вул. Двінська,19; вул.
Празька 21-21/1; вул. Празька
25/1-25/2;. Вул. Празька 21/2;.
Вул. Астраханська 25;
Харківське шосе 18-18/1.

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1745 Міщенко О.

Управління екології та
природних ресурсів КМДА

КП УЗН Дніпровського
району м. Києва

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
облаштування тротуарної
подання
доріжки від пров.
Лобачевського,2 до
Харківського шосе,9

200,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Звернення мешканців будинку
№2 по провулку Лобачевського
від 12.04.2016 (100 підписів)

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1746 Міщенко О.

Управління екології та
природних ресурсів КМДА

КП УЗН Дніпровського
району м. Києва

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
облаштування тротуарної
подання
доріжки від Харківського
шосе 13 до провулку
Лобачевського 7-7-А.

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1747 Міщенко О.

Департамент житловокомунальної інфраструктури
КМДА

КП "Дирекція з
капітального будівництва
та реконструкції "
Київбудреконструкція"

не
зазначено
суб'єктом
подання

___________

не зазначено Капітальний ремонт ліфтів
суб'єктом
буд.№3 по вул.Хорольській
подання

1 600,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Звернення мешканців будинку
№3 по вул. Хорольській від
20.03.2019 (80 підписів)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1748 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 580,00
суб'єктом
клітин вул. Празька, 18-А (3,4
подання
парадне)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
від 03.10.2017

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1749 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 500,00
суб'єктом
клітин вул. Астраханська, 25
подання
(1,3 парадне)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
від 14.08.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1750 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 340,00
суб'єктом
клітин ( Каунаська 10/1 (3,4
подання
парадне)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
№50 від 24.10.2018

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1751 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 750,00
суб'єктом
клітин вул. Хорольська 8/4
подання

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
№1 від 10.01.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1752 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 750,00
суб'єктом
клітин бульвар Гашека,6
подання

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
№49 від12.12.2017

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1753 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 640,00
суб'єктом
клітин вул. Азербайджанська,2
подання

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
№2 від23.01.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1754 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт сходових 340,00
суб'єктом
клітин Каунаська 16/1
подання

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
№53 від 08.11.2018

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1755 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт покрівлі
суб'єктом
вул. Хорольська,5
подання

250,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
від 17.07.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1756 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт покрівлі
суб'єктом
Харківське шосе 14/1
подання

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
від 05.09.2018

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1757 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт покрівлі
суб'єктом
пров.Бишевський,9
подання

1 340,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення мешканців будинку
від 13.02.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1758 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
елекрощитових вул.
подання
Алматинська,2

200,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1759 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний рнмонт
суб'єктом
електрощитових
подання
вул.Двінська,4

340,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1760 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів вул.
Каунаська ,14-16/1

920,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1761 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів вул.
Каунаська, 10-А

200,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1762 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів вул.
Каунаська 12-12/1

250,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1763 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів
Харківське шосе,11

250,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1764 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздіввул.
Празька,25 (яма після
розриття)

90,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

Звернення мешканців будинку
від 03.06.2019

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1765 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів вул.
Двінська,19 (яма)

90,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1766 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів
бульвар Гашека, 7-7-А

850,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Враховано частково в сумі
1250,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1767 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів тротуарна доріжка вул.
Сосницька,10

150,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1768 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління капітального
будівництва

житловокомунальн
е
господарст
во

___________

не зазначено Капітальний ремонт
200,00
суб'єктом
асфальтного покриття
подання
міжквартальних проїздів
тротуарна доріжка Харківське
шосе,13

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1769 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт
600,00
суб'єктом
асфальтного покриття ДНЗ №
подання
412 ( бул.Я.Гашека,6-А)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора від
11.11.2019 № 455

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

1770 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
приміщень ДНЗ № 675 ( вул.
подання
Празька, 20-А)

370,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора 08.11.2019
№136

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

1771 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
приміщень ДНЗ № 619 (вул.
подання
Сосницька, 8)

400,00

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора від
11.11.2019 №143

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

1772 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт
800,00
суб'єктом
асфальтного покриття ДНЗ №
подання
474 ( Харківське шосе ,16/1)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора від
12.11.2019 № 130

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

1773 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт місць
суб'єктом
загального користування
подання
ЗСШ №126 (вул. Празька,14)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора від 11.11
2019 № 1-17/309

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

500,00
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1774 Міщенко О.

Дніпровська районна у місті
Києві районна адміністрація

Управління освіти

Освіта

___________

не зазначено Капітальний ремонт
суб'єктом
харчоблоку ЗСШ № 31(
подання
вул.Березнева,5)

не зазначено
суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом
подання

звернення директора від
13.11.2019 № 01-16/143

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020
рік.

1775 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
900,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 77

-900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1776 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
420,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 87А

-420,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1777 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
660,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 91/1

-660,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1778 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
600,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 64А

-600,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1779 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 440,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.МАРИНИ
ЦВЄТАЄВОЇ, 8

-1 440,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1780 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
960,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.МАРИНИ
ЦВЄТАЄВОЇ, 8А

-960,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1781 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
607,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЛЕОНІДА
БИКОВА, 8

-607,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

900,00

223

1782 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
1 214,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЛЕОНІДА
БИКОВА, 10

-1 214,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1783 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
728,40
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЛЕОНІДА
БИКОВА, 12

-728,40

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

в задовільному стані

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1784 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено РЕМОНТ СХОДОВИХ
661,50
суб'єктом
КЛІТИН ТА ЛІФТОВИХ
подання
ХОЛІВ (МАЛЯРНІ РОБОТИ)
ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП.
МАЯКОВСЬКОГО, 91Б
(ЖБК)

-661,50

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1785 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено РЕМОНТ ІТП ЗА АДРЕСОЮ: 823,42
суб'єктом
ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,
подання
91В (ОСББ)

-823,42

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

окрема програма 70/30 для
житлових будинків ОСББ та
ЖБК

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1786 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
1 438,37
суб'єктом
ТЕХНІЧНЕ
подання
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЛІФТІВ
ТА ЛІФТОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: ВУЛ.
ЦВЕТАЄВОЇ, 14

-985,68

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

відсутня проектно кошторисна
документація

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1787 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ФАСАДІВ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 50

0,00

1 310,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1788 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 64А

0,00

1 000,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1789 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ. ЛЕОНІДА
подання
БИКОВА, 4

400,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1790 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ. ЛЕОНІДА
подання
БИКОВА, 8

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1791 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ. ЛЕОНІДА
подання
БИКОВА, 10

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1792 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
ПОКРІВЕЛЬ ВУЛ. ЛЕОНІДА
подання
БИКОВА, 12

200,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1793 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
87А

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1794 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
85А

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1795 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,
85Б

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1796 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 62А

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1797 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН
подання
ПРОСП.ВОЛОДИМИРА
МАЯКОВСЬКОГО, 64А

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1798 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
ЛЕОНІДА БИКОВА, 6

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1799 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
ЛЕОНІДА БИКОВА, 8

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1800 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
ЛЕОНІДА БИКОВА, 10

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1801 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
суб'єктом
СХОДОВИХ КЛІТИН ВУЛ.
подання
ЛЕОНІДА БИКОВА, 12

0,00

560,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1802 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
суб'єктом
ЗАМІНА ТА
подання
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ
ВУЛ. МИКОЛИ
ЗАКРЕВСЬКОГО, 85Б

0,00

750,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1803 Майзель С.П.

Деснянська РДА

Управління житловоУЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
суб'єктом
ЗАМІНА ТА
подання
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ
ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 5

0,00

900,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1804 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,
55(1-й під.):
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН(малярні роботи із
заміною світильн. та підлоги)

0,00

470,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1805 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,
55(1-й під.):
КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ(Інженерних мереж,
ХВП, ГВП, КаналізаціЇ)

0,00

100,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1806 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 0,00
53 КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН (малярні роботи із
заміною світильн. та підлоги),

887,17

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1807 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ДРАЙЗЕРА, 32, (2-й, 3-й під.) 0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН(малярні роботи із
заміною світильн. та
підлоги)(заміна підлоги 1-й
під.)

540,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1808 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ДРАЙЗЕРА, 32, (2-й, 3-й під.) 0,00
ЦО, ХВП, ГВП, Каналізація)

267,50

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1809 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО, 49
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН(малярні роботи із
заміною світильн. та підлоги)

0,00

901,86

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1810 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО, 49
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( ХВП,
ГВП, Каналізац)

0,00

160,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1811 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 52
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ КЛІТИН
(малярні роботи із заміною
світильн. та підлоги), (2-й ,3-й
під.замінасвітильників та
підлоги)

189,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1812 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БЕРЕТТІ, 6а КАПІТАЛЬНИЙ 0,00
РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН(заміною
світильників та підлоги)

240,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1813 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БЕРЕТТІ, 6а
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( ЦО, ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ)

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1814 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БЕРЕТТІ, 6 КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН(заміна світильників
та підлоги,заміна дверей)
(малярні роботи 1-й під)

240,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1815 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БАЛЬЗАКА, 55
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ КЛІТИН (заміна
дверей під. 2,4)

1 450,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1816 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БАЛЬЗАКА, 55 РЕМОНТ
ВХІДНОЇ ГРУПИ(пандус 2-й
під.)

0,00

90,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1817 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО, 59 (2-й
під) КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН (ЗАМІНА ДВЕРЕЙ)

0,00

240,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1818 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО, 59 (2-й
під) РЕМОНТ ВХІДНОЇ
ГРУПИ(пандус 1-й під.)

0,00

70,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1819 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ.ДРАЙЗЕРА,30
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ЦО, ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ

100,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1820 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

вул. БАЛЬЗАКА, 38
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1821 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БАЛЬЗАКА, 40/11
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ
КЛІТИН(малярні роботи із
заміною світильн. та
підлоги)3-й,1-й

0,00

680,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00
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1822 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ.ДРАЙЗЕРА,30-А
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ЦО, ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ.

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1823 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 17-А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж (ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ,
зливоприймальної мережи)

0,00

100,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1824 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БЕРЕТТІ, 10
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1825 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БЕРЕТТІ, 10
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВХІДНОЇ ГРУПИ(2вхідні
групи+пандуси)

0,00

120,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1826 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БЕРЕТТІ, 6-Б
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ХВП,
ГВП, КаналізаціЇ ВУЛ.

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1827 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО,51-А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ХВП,
ГВП, Каналізац.

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1828 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

МАЯКОВСЬКОГО,59А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж, ХВП,
ГВП, Каналізац.

0,00

100,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1829 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

просп. МАЯКОВСЬКОГО,61
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВХІДНИХ ГРУП

0,00

200,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1830 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 17
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( ХВП,
ГВП,
Каналізації,зливоприймальної
мережи)

250,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1831 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 17
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВХІДНИХ ГРУП

0,00

250,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1832 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

БАЛЬЗАКА, 46-А
0,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( ХВП,
ГВП,
Каналізації,зливоприймальної
мережи)

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1833 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 9/61
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( ХВП,
ГВП, Каналізації)

0,00

200,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1834 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 36 ,
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1835 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 54/21
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( Крани
ХВП, ГВП, заміна труб ГВП)

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1836 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 52-А
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж( Крани
ХВП, ГВП, заміна труб ГВП,
ХВП)

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1837 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 50
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Інженерних мереж(Заміна
трубопроводу ф100
каналізації підвал )

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1838 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БЕРЕТТІ,8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВХІДНОЇ ГРУПИ(2вхідні
групи+1пандус)

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1839 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БЕРЕТТІ, 14
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

110,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1840 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 55-В
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

110,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1841 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 19
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

110,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1842 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

СЕРЖА ЛИФАРЯ, 19
ОБЛАШТУВАННЯ
СПОРТИВНОГО
МАЙДАНЧИКУ

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1843 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

0610

ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 44
ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

0,00

150,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1844 Грушко В.В.

Департамент освіти і науки
КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - ОСВІТА
виконавчого органу Київської УКБ"
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

___________

1160

Капітальний ремонт
0,00
міжшкільного стадіону з
біговими доріжками та спорт.
майданчику спеціалізованої
школи № 250, просп.
Маяковського 49-б та школи
№ 263, вул. Сабурова 19-б

5 000,00

Спеціальний фонд (бюджет (висновок експертизи)
розвитку)
передбачити у бюджеті міста

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1845 Грушко В.В.

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В КП ВАТУТІНІНВЕСТБУД ЖИТЛОВ
МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА
О
АДМIНIСТРАЦIЯ
КОМУНА
ЛЬНЕ
ГОСПОДА
РСТВО

8 200,00

Спеціальний фонд (бюджет 1. Наявна проектна
розвитку)
документація та висновок
експертизи.
2. Деснянська РДА погоджує.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК
139546
IНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ
IНФРАСТРУКТУРИ
МIКРОРАЙОНIВ
МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ
С.ТРОЄЩИНА

___________

0,00
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1846 Грушко В.В.

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В КП ВАТУТІНІНВЕСТБУД ТРАНСПО РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КIОТО З
МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА
РТ ТА
ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ
АДМIНIСТРАЦIЯ
ТРАНСПО В'ЇЗДIВ ТА ВИЇЗДIВ З ВУЛ.
РТНА
БРАТИСЛАВСЬКА
IНФРАСТ
РУКТУРА,

210906

ДОРОЖН
Є
КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - ГОСПОДА
ОСВІТА
РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ
0443
УКБ"
СЕРЕДНЬОЇ
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ
I-III СТУПЕНIВ №321 М. КИЄВА,
ВУЛ.ДРАЙЗЕРА 40-Б У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.
КИЄВА (розрока проекту)

1847 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ТА НАУКИ

1848 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ТА НАУКИ

1849 Грушко В.В.

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ
КП "ПЛЕСО"
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

1850 Грушко В.В.

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - ОСВІТА
УКБ"

___________

8700,0

-8 200,00

Спеціальний фонд (бюджет 1.Об'єкт знаходиться на стадії
розвитку)
розробки проектної
документації, вартість
проектних робіт 500,0 тис.грн.
2. Залишення коштів є не
ефективним використанням.
3. Деснянська РДА погоджує.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

___________

0,00

500,00

Спеціальний фонд (бюджет 1. Наявний ДПТ.
розвитку)
2. Відсутність стадіону.
3. Необхідна розробка проекту.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

0,00

500,00

Спеціальний фонд (бюджет 1. Обмерзання стін, висновки
розвитку)
контролюючих служб.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00

20 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Розробдена проектна
розвитку)
документація. Висновок
експертизи

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ
(РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЕЛЬ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
(СПЕЦIАЛIЗОВАНА
ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА IIII СТУПЕНIВ №250 з
поглибленим вивченням
математики ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ МIСТА КИЄВА ПО
МАЯКОВСЬКОГО 49-Б)
Благоустрі ПРОСП.
___________
й

0443

6030

РОЗЧИСТКА ТА
БЛАГОУСТРIЙ ОЗЕРА
ГНИЛУША У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI
М. КИЄВА (КАПIТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ)

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ
КОМУНАЛЬНЕ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"

Благоустрі
й

___________

6030

Капітальний ремонт скверу на 0,00
вул. Драйзера 36

2 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Численні звернення мешканців.
розвитку)
Надано статус скверу.

Враховано частково в сумі
1000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1851 Грушко В.В.

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ
КОМУНАЛЬНЕ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"

Благоустрі
й

___________

6030

Капітальний ремонт скверу на 0,00
просп. Маяковскького 59

2 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Численні звернення мешканців.
розвитку)
Надано статус скверу.

Враховано частково в сумі
2000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)

1852 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ТА НАУКИ

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - ЖКГ
УКБ"

___________

0443

Роботи з капітального
0,00
ремонту дошкільного
навчального закладу №512 м.
Києва на вулиці Оноре де
Бальзака 46-Б у Деснянському
районі

9 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Не закінчено роботи. Наявність
розвитку)
екпертизи.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1853 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ТА НАУКИ

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - ЖКГ
УКБ"

___________

0443

Роботи з капітального
0,00
ремонту дошкільного
навчального закладу №771 м.
Києва на вулиці Оноре де
Бальзака 52-Б у Деснянському
районі

5 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Не закінчено роботи. Наявність
розвитку)
екпертизи.

Враховано частково в сумі
2000,0 тис. грн у проєкті
рішення про Програму
(вхідний № 08/231-3296/ПР
від 12.11.2019)
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1854 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖКГ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Встановлення ІТП, вул. Теодора
Драйзера, буд. 36

150865

___________

не зазначено
суб'єктом
подання

3 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Наявна проектна документація,
розвитку)
розробник КП "ГВП". Висновок
експертизи.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1855 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖКГ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Встановлення ІТП, проспект
Маяковського, буд. 55

150865

___________

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Наявна проектна документація,
розвитку)
розробник КП "ГВП". Висновок
експертизи.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1856 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖКГ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Встановлення ІТП, вул. Онора де
Бальзака, буд. 55

150865

___________

не зазначено
суб'єктом
подання

3 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Наявна проектна документація,
розвитку)
розробник КП "ГВП". Висновок
експертизи.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1857 Грушко В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖКГ
КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ

Встановлення ІТП, вул. Маршала
Тимошенко, буд. 18

150865

___________

не зазначено
суб'єктом
подання

5 000,00

Спеціальний фонд (бюджет Наявна проектна документація,
розвитку)
розробник КП "ГВП". Висновок
експертизи.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1858 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ГРАДИНСЬКА, 6

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1859 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ГРАДИНСЬКА, 6-А

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1860 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ГРАДИНСЬКА, 10

1 500,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1861 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ГРАДИНСЬКА, 10-А

1 500,00

Спеціальний фонд (бюджет За численними звернення
розвитку)
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1862 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
РАДУНСЬКА , 14-А

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1863 Грушко В.В.

Деснянська РДА

Управління житловоЖКГ
комунального господарства
РДА

___________

не зазначено КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
0,00
суб'єктом
АСФАЛЬТОВОГО
подання
ПОКРИТТЯ
ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИ
Х ПРОЇЗДІВ ВУЛ.
ГРАДИНСЬКА, 12

1 500,00

За рахунок перерозподілу
видатків між іншими
видатками або за рахунок
збільшення коштів від
продажу землі у м. Києві

За численними звернення
мешканців

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1864

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО ВУЛ.
ЗАБОЛОТНОГО
АКАДЕМІКА, 60 (І п. вант.)

не зазначено
суб'єктом
подання

800,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1865

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО ВУЛ.
ЗАБОЛОТНОГО
АКАДЕМІКА, 136 А

не зазначено
суб'єктом
подання

535,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1866

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО ПРОСП.
ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА,
32

не зазначено
суб'єктом
подання

1 200,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1867

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО
ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
АКАДЕМІКА,18

не зазначено
суб'єктом
подання

420,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1868

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО
ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
АКАДЕМІКА,72

не зазначено
суб'єктом
подання

270,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1869

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО
ПРОСП.ГЛУШКОВА
АКАДЕМІКА,57

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

234

1870

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО
ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКА,17

не зазначено
суб'єктом
подання

1 070,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1871

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во 6011

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ В ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ ПО
ПРОСП.ГЛУШКОВА
АКАДЕМІКА,30

не зазначено
суб'єктом
подання

1 090,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1872

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПО
Експлуатація ПРОСП. ГЛУШКОВА
та технічне АКАДЕМІКА, 23
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

650,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1873

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,60
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

870,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1874

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,112
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

680,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1875

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,66
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

680,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1876

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПО
Експлуатація ПРОСП. ГЛУШКОВА
та технічне АКАДЕМІКА, 34
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

620,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1877

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ВІКОН ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,4
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

570,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

235

1878

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ВІКОН ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,20
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

90,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1879

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
ЗАМІНА ВІКОН ПО
Експлуатація ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО
та технічне АКАДЕМІКА,42
обслуговуван
ня
житлового
фонду

не зазначено
суб'єктом
подання

90,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1880

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
господарст
во

___________

6011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИ суб'єктом
Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
подання
ПО ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 9

500,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1881

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

транспортн
а
інфраструк
тура

___________

7460
утримання
та розвиток
доріг та
іншої
транспортної

Асфальтування
міжквартальних проїздів по
вул. Заболотного, вул.
Глушкова

не зазначено
суб'єктом
подання

2 000,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

неналежний поточний технічний
стан

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
харчоблоку ті підсобних
приміщень ЗЗСО № 236, вул.
Заболотного, 144

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

Харчоблок та підсобні
приміщення закладу
знаходиться в незадовільному
стані, потребує капітального
ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
приміщень коридорів
старшої і початкової школи
ЗЗСО № 236, вул.
Заболотного, 144

не зазначено
суб'єктом
подання

1 000,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

Коридори старшої і початкової
школи мають значні тріщини, в
незадовільному стані підлога

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Капітальний ремонт
не зазначено
спортивної зали та
суб'єктом
допоміжних приміщень ЗЗСО подання
№ 269, просп. Академіка,
Глушкова, 17-А

3 500,00

Кошти від приватизації та
продажу землі

Спортивні зали та допоміжні
приміщення закладу
знаходиться в незадовільному
стані, потребує капітального
ремонту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Заміна вікон у житловому
будинку бул.Перова, 25 у
Дніпровському р-ні м.Києва

1 330,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

інфраструкту
ри
1882

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Голосіївської районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

1883

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Голосіївської районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

4011020
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в
4011020

Іванченко Вадим
Анатолійович

Голосіївська районна в місті
Управління освіти
Києві державна адміністрація Голосіївської районної в
місті Києві державної
адміністрації

освіта

___________

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в
4011020

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

ЖКІ

1884

1885 Васильчук В.В.

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

_

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосві
тніми
навчальними
закладами
(в
4300000

0,00
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1886 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт фасаду
будівлі, капітальний ремонт
крівлі та облаштування
дитячого майданчика
вул.Райдужна, 39 у
Дніпровському р-ні м.Києва

2 250,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1887 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт фасаду
0,00
будівлі та капітальний ремонт
крівлі вул. Райдужна, 1 у
Дніпровському р-ні м.Києва

400,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1888 Васильчук В.В.

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
Заміна вікон у житловому
будинку вул. Райдужна, 3-А у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

1 048,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1889 Васильчук В.В.

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
вул.Райдужна, 13-В у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

1 043,10

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

0,00

1890 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт фасаду
0,00
будівлі та капітальний ремонт
крівлі вул.Райдужна, 29 у
Дніпровському р-ні м.Києва

4 260,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1891 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Термомодернізація будівлі та 0,00
капітальний ремонт крівлі та
облаштування дитячого
майданчика вул.Райдужна, 39
у Дніпровському р-ні м.Києва

2 250,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1892 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
вул.Райдужна, 69 у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

520,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1893 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку
бул.Перова, 3-А у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

240,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1894 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку,
капітальний ремонт сходових
клітин житлового будинку,
капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку,
заміна вікон у житловому
будинку,
облаштування дитячого
майданчика бул.Перова, 9 у
Дніпровському
р-ні м.Києва
Капітальний
ремонт
вхідних
груп житлового будинку
бул.Перова, 9-Б у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

773,06

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1895 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

0,00

491,34

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1896 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Ремонт електричних мереж,
ремонт інженерних мереж
бул.Перова, 11-Б у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

1 780,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1897 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Ремонт електричних мереж
бул.Перова, 11-В у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

80,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1898 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
бул.Перова, 15 у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

1 008,50

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1899 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
бул.Перова, 15-А у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

611,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1900 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт крівлі
житлового будинку
бул.Перова, 15-Б у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

1 105,00

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1901 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

ЖКІ

_

4300000

Капітальний ремонт вхідних
груп житлового будинку
бул.Перова, 23 у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

190,26

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)
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1902 Васильчук В.В.

Дніпровська в м. Києві
державна адміністраціія

Керуюча компанія з
обсуговування житлового
фонду Дніпровского
району м. Києва

1903 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

1904 Курінний Юрій
Юрійович

ЖКІ

4300000

Заміна вікон у житловому
будинку вул.Сєрова, 30-Б у
Дніпровському р-ні м.Києва

0,00

108,08

З резервного фонду
Бюджету

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. НабережноКорчуватська,80

не зазначено
суб'єктом
подання

350,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. НабережноКорчуватська,82

не зазначено
суб'єктом
подання

348,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1905 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. НабережноКорчуватська,84

не зазначено
суб'єктом
подання

348,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1906 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН

вул. НабережноКорчуватська,86

не зазначено
суб'єктом
подання

136,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1907 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. Плещеєва, 34

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1908 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. Новопирогівська, 27/2

не зазначено
суб'єктом
подання

450,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1909 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. НабережноКорчуватська,90

не зазначено
суб'єктом
подання

260,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1910 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН ТА
ДВЕРЕЙ

вул. НабережноКорчуватська,92

не зазначено
суб'єктом
подання

340,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1911 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

ЗАМІНА
ВІКОН

вул. Саксаганського, 65

не зазначено
суб'єктом
подання

100,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1912 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. НабережноНИЙ
Корчуватська,96
РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ
В
ЖИТЛЛОВ
ИХ
БУДИНКАХ

не зазначено
суб'єктом
подання

600,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1913 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. Новопирогівська, 27
НИЙ
РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ
В
ЖИТЛЛОВ
ИХ
БУДИНКАХ

не зазначено
суб'єктом
подання

500,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1914 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. Новопирогівська, 29
НИЙ
РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ
В
ЖИТЛЛОВ
ИХ
БУДИНКАХ

не зазначено
суб'єктом
подання

1 520,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1915 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. НабережноНИЙ
Корчуватська, 82
РЕМОНТ
ВНУТРІШН
ЬОБУДИНК
ОВИХ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

не зазначено
суб'єктом
подання

660,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1916 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. НабережноНИЙ
Корчуватська,84
РЕМОНТ
ВНУТРІШН
ЬОБУДИНК
ОВИХ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

не зазначено
суб'єктом
подання

660,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1917 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. НабережноНИЙ
Корчуватська,68
РЕМОНТ
ВНУТРІШН
ЬОБУДИНК
ОВИХ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

не зазначено
суб'єктом
подання

700,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1918 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

дорожне
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ вул. Новопирогівська, 27
НИЙ
РЕМОНТ
ВНУТРІШН
ЬОБУДИНК
ОВИХ
ІНЖЕНЕРН
ИХ МЕРЕЖ

не зазначено
суб'єктом
подання

300,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1919 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧ
НИХ
МЕРЕЖ

вул. Новопирогівська, 31

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1920 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧ
НИХ
МЕРЕЖ

вул. НабережноКорчуватська, 56/66 К3

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1921 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧ
НИХ
МЕРЕЖ

вул. НабережноКорчуватська,82

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1922 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧ
НИХ
МЕРЕЖ

вул. НабережноКорчуватська,84

не зазначено
суб'єктом
подання

150,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1923 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ЕЛЕКТРИЧ
НИХ
МЕРЕЖ

вул. Новопирогівська, 27/2

не зазначено
суб'єктом
подання

350,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1924 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ВХІДНИХ
ГРУП

вул. НабережноКорчуватська,68

не зазначено
суб'єктом
подання

200,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1925 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ФАСАДІВ

вул. Плещеєва,34

не зазначено
суб'єктом
подання

540,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік
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1926 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ФАСАДІВ

вул. Новопирогівська, 29

не зазначено
суб'єктом
подання

420,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1927 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

житлове
_
господарст
во

КАПІТАЛЬ
НИЙ
РЕМОНТ
ФАСАДІВ

вул. Новопирогівська, 31

не зазначено
суб'єктом
подання

420,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1928 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

дорожне
_
господарст
во

не зазначено
суб'єктом
подання

1 100,00

збільшення плану
надходжень до бюджету
міста

неналежний поточний технічний
стан

Може бути враховано в
межах доведених бюджетних
призначень на 2020 рік по
ГРБК. Потребує відповідного
відображення у проєкті
бюджету м. Києва на 2020 рік

1929 Курінний Юрій
Юрійович

Голосіївська районна в місті
не зазначено суб'єктом
Києві державна адміністрація подання

дорожне
_
господарст
во

не зазначено
суб'єктом
подання

900,00

не зазначено суб'єктом
подання

не зазначено суб'єктом подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1930 Постійна комісія
КМР з питань
житлового комунального
господарства та
паливно –
енергетичного
комплексу

Департамент охорони
здоров'я ВО КМР (КМДА)

КП "Група впровадження
проекту з
енергозбереження"

Охорона
здоров'я

КАПІТАЛЬ вул. Новопирогівська,29
НИЙ
РЕМОНТ
МІЖКВАРТ
АЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ
ТА
ПРИБУДИН
КОВИХ
ТЕРИТОРІЙ
КАПІТАЛЬ вул. НабережноНИЙ
Корчуватська,92
РЕМОНТ
МІЖКВАРТ
АЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ
ТА
ПРИБУДИН
КОВИХ
ТЕРИТОРІЙ
КПКВ
___________

не зазначено
суб'єктом
подання

19 000,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1931 Постійна комісія
КМР з питань
житлового комунального
господарства та
паливно –
енергетичного
комплексу

Департамент освіти і науки
ВО КМР (КМДА)

КП "Група впровадження
проекту з
енергозбереження"

Освіта

не зазначено
суб'єктом
подання

25 355,50

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Перенесення коштів з 2019 року
на 2020 рік. Враховуючи ,що
розпорядження ,щодо початку
робіт було отримано у вересні та
стислі терміни для виконання
будівельно-монтажних робіт,
виконати роботи не є
можливим, тому переносим
кошти на 2020 рік для
завершення
У 2020 роцівиконання
необхідно

1932 Постійна комісія
КМР з питань
житлового комунального
господарства та
паливно –
енергетичного
комплексу

Департамент транспортної
КК "Київавтодор"
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

1933 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Транспорт,

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ
ПУНКТІВ В ЗАКАЛАДАХ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА
ОБЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБЄКТІВ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР
(КМДА)
___________

___________

транспортн
а
інфраструк
тура,
дорожнє
господарст
во
Транспорт

0717322
"Будівництво
медичних
установ та
закладів"
КЕКВ 3210

КПКВ
0611162
"Інші
програми та
заходи у
сфері
освіти"
КЕКВ 3210

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В
ЗАКАЛАДАХ ОСВІТИ

1917442
(Утримання
та розвиток
інших
об'єктів
транспортної

Ремонт дорожнього покриття 0,00
вулиці Галерної (від перетину
з вулицею Набережно Корчуватською на острові
Галерному в Голосіївському
районі міста Києва)

4 700,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Для ремонту дорожнього
покриття вулиці Галерної (від
перетину з вулицею Набережно Корчуватською на острові
Галерному в Голосіївському
районі міста Києва)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Ремонт дорожнього покриття
вулиці Галерної

4 700,00

Бюджет м.Києва

У відповідності до Міської
цільової програми розвитку
територіальної підсистеми
єдиної державної системи
цивільного захисту міста Києва
на 2017 – 2019 роки»,
затвердженої рішенням
Київської міської ради від
21.11.2017 №504/3511, наказом
Департаменту комунальної

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

додатково провести ремонт на
85 обєктах.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

інфраструкту
ри)
___________

3210

0,00
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1934 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Управління з питань
цивільного захисту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Управління з питань
цивільного захисту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Безпека та
цивільний
захист

1935 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Управління з питань
цивільного захисту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Управління з питань
цивільного захисту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Безпека та
цивільний
захист

1936 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент будівництва
тажитлового забезпечення

Департамент будівництва
тажитлового забезпечення

ЖКГ

1937 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент транспортної
інфраструктури

Департамент транспортної
інфраструктури

Транспорт

___________

Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до
законодавства

___________

КПКВКМБ
3010160
"Керівництв
о та
управління у
сфері
цивільного
захисту
міста Києва"
КЕКВ 3132
КПКВКМБ

Адміністративне приміщення
за адресою вул.
Вишгородська, 21, м. Київ,
04074

-

15 000,00

бюджет міста Києва

Складські приміщення, м.
3018110
Обухів
"Заходи із
запобігання
та ліквідації
надзвичайни
х ситуацій
та наслідків
стихійного
лиха"
не зазначено
___________
суб'єктом
подання

-

3 000,00

бюджет міста Києва

1910160
Капітальний ремонт
Керівництво адмінбудівлі по
і управління вул.Леонтовича
у сфері
транспортної

0,00

16 065,40

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для завершення робіт

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

41 098,80

72 000,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для поліпшення доступності
метрополітену маломобільними
групами населення

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

0,00

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

400,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

З метою цілодобового
забезпечення водопостачанням
шістдесяти чоловік особового
складу та її структурних
підрозділів, які будуть залучені
до організації аварійнорятувальних та інших
невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій
на
Для
забезпечення
належного

300 000,00

198 000,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Приміщення введено в
експлуатацію у 1939 році.
Капітальний ремонт в
приміщенні не здійснювався вже
понад 20 років, останній
поточний ремонт відбувся у
2006 році. Будівля вкрай
потребує здійснення
енергоефективних заходів
(заміна
вікон проектної
та дверей,
Розроблення
документації та проведення
ремонтно-будівельних робіт
складських приміщень
зберігання матеріального
резерву за результатами акту
обстеження технічного стану
несучих та огороджувальних
конструкцій господарських
споруд в м.кошти
Обухівбудуть
Київської
Ззазначені
спрямовані на фінансування
придбання житла в першу чергу
для пільгових категорій
населення, які потребують
поліпшення житлових умов

інфраструкту
ри у місті
Києві
1938 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент транспортної
інфраструктури

КП "Київський
метрополітен"

Транспорт

1939 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Управління з питань
цивільного захисту

Управління з питань
цивільного захисту

ЖКГ

1940 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Солом'янська районна в місті
державна адміністрація

Солом'янська районна в
місті державна
адміністрація

Освіта

1941 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Шевченківська районна в
місті державна адміністрація

Шевченківська районна в
місті державна
адміністрація

ЖКГ

___________

1917426
Інші заходи
у сфері
електротранс
порту

Будівництво водяної свердловини не зазначено
для об'єкту "Міський" і
суб'єктом
встановлення системи відстійників" подання

___________

___________

Капітальні ремонти станцій
метрополітену в частині
забезпечення вільного
доступу маломобільних груп
населення

___________

4811010
Надання
дошкільної
освіти

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ХАРЧОБЛОКІВ ДНЗ №376
Солом’янський, Вулиця
Керченська, 11-А

29 110,00

4916011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в житлових
будинках

90 873,80

15 300,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

функціонування

Для забезпечення належного
функціонування

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік
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1942 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Деснянська районна в місті
державна адміністрація

Деснянська районна в місті Освіта
державна адміністрація

___________

4211010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
29 518,30
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1943 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Днiпровська районна в місті
державна адміністрація

Днiпровська районна в
місті державна
адміністрація

Освіта

___________

4311010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
31 083,10
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1944 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Дніпровська районна в місті
державна адміністрація

Дніпровська районна в
місті державна
адміністрація

ЖКГ

___________

4316011
Експлуатація
та технічне
обслуговуван
ня
житлового
фонду

Проектування та капітальний
ремонт (модернізація)
індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) в житлових
будинках

6 250,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1945 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Оболонська районна в місті
державна адміністрація

Оболонська районна в місті Освіта
державна адміністрація

___________

4411010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
13 600,00
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1946 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Печерська районна в місті
державна адміністрація

Печерська районна в місті
державна адміністрація

Освіта

___________

4511010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
4 906,20
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1947 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Подiльська районна в місті
державна адміністрація

Подiльська районна в місті Освіта
державна адміністрація

___________

4611010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
17 630,00
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1948 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Святошинська районна в
Святошинська районна в
місті державна адміністрація місті державна
адміністрація

Освіта

___________

4711010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
30 120,80
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

1949 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Солом'янська районна в місті
державна адміністрація

Освіта

___________

4811010
Надання
дошкільної
освіти

Капітальний ремонт
29 110,00
(модернізація) індивідуальних
теплових пунктів в закладах
освіти бюджетної сфери у
зв'язку з незадовільним
станом.

1 200,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

Для забезпечення належного
функціонування

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

Солом'янська районна в
місті державна
адміністрація

141 604,04
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1950 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури

КП "КЖСЕ"

ЖКГ

1951 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

КП "Київбудреконструкція" Житловокомунальн
е
господарст
во

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ.
КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.
КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ
ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ

1952 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

КП "Київбудреконструкція" Житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА У
ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА
КИЄВА (ПЕРЕЛІК
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР
(КМДА)

1953 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

1954 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

1955 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

1956 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

ПрАТ "Київспецтранс"

Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

1957 Виконавчий орган
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адмінітсрації)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
ВО КМР (КМДА)

КП "Київбудреконструкція" Житловокомунальн
е
господарст
во

___________

___________

1216011
Капітальний ремонт фасаду
150 000,00
Експлуатація будинку по проспекту Тичини
та технічне 6
обслуговуван
ня
житлового
фонду

25 000,00

Акцизний податок з
вироблених та ввезених
підакцизних товарів
(пального)

не зазначено суб'єктом подання

Може бути враховано за
рахунок зазначеного
джерела. Потребує
відповідного відображення у
проєкті бюджету м. Києва на
2020 рік

КПКВ
1217310
"Будівництво
об'єктів
житловокомунальног
о
господарства
", КЕКВ
3210
КПКВ

1216015
"Забезпеченн
я найдійної
та
безперебійно
ї
експлуатації
ліфтів",
ПрАТ "Київспецтранс"
Житлово- РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ КЕКВ
КПКВ 3210
комунальн ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ 1217310
е
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ
"Будівництво
господарст ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ
об'єктів
во
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
житловоКИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
комунальног
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2. о
господарства
", КЕКВ
3210
ПрАТ "АК "Київводоканал" Житлово- РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД
КПКВ
комунальн ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ 1217361
е
СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.
"Співфінансу
господарст КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В
вання
во
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
інвестиційни
М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І
х проектів,
ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА.
що
НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО реалізуються
ПІДЙОМУ
за рахунок
коштів
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Житлово___________
КПКВ
комунальн
е
господарст
во

1216012
"Забезпеченн
я діяльності
з
виробництва
,
транспортува
ння,
постачання
КПКВ
1216030
"Організація
благоустрою
населених
пунктів",
КЕКВ 3210

КПКВ
1216030
"Організація
благоустрою
населених
пунктів",
КЕКВ 3210

___________

220 000,00

201 986,40

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Для завершення проектних робіт
(процедура отримання звіту
ОВД від Міністерства екології та
природних ресурсів). Для
виконання БМР І єтапу
необхідно додатково кошти у
сумі - 201 986,4 тис.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

400 000,00

200 000,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Додаткові кошти дозволять
здійснити реконструкцію у 2020
році 104 ліфта, по яких до кінця
2019 року буде отримано
експертні звіти.

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

не зазначено
суб'єктом
подання

6 000,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

___________

30 915,30

40 000,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Виконання робіт відповідно до
п.9 рішення КМР №1522/5586
та переліку додаткових заходів
до цього рішення, спрямованих
на вирішення проблемних
питань, пов'язаних з
експлуатацією полігону ТПВ
№5. Фінансуваня необхідно для
розробки проектно-кошторисної
документаціїасигнувань
та отримання
Збільшення
на

179 884,99

172 676,30

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АВАРІЙНИХ ДІЛЯНОК
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

продовження робіт.
Продовження робіт з
будівництва стакану НСПП
Д=30 м, глибиною 12 м;
завершення робіт по системі
переключення НовоДарницького та Лівобережного
колекторів; початок будівництва
напірних
колекторів
Д=1400 мм
Проведення
КП
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
капітального ремонту аварійних
ділянок теплових мереж

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
не зазначено
АВТОДОРОГИ ВІД С.
суб'єктом
ХОДОСІВКА ДО ПОЛІГОНУ подання
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ №5 В С,
ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

10 520,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Завершення ПрАТ
"Київспецтранс" робіт з
капітального ремонту
автодороги від с. Ходосівка

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
КОМПЛЕКСУ ПІДПІРНИХ
СТІНОК ТА СХОДОВИХ
МАРШІВ НА ВУЛИЦІ
ХРЕЩАТИК, 25

4 000,00

За рахунок дохідної
частини бюджету міста
Києва

Завершення КП
"Київбудреконструкція" робіт з
капітального ремонту комплексу
підпірних стінок та сходових
маршів на вулиці Хрещатик, 25

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

не зазначено
суб'єктом
подання
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1958 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне підприємство
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА) по охороні,
утриманню та експлуатації
земель водного фонду м.
Києва "Плесо"

житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ
ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА "
В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ
РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З
БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ
ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ
ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ
РАЙОНІ М.КИЄВА

-

28 444,70

-27 734,60

бюджет розвитку

1959 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

Комунальне підприємство
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА) по охороні,
утриманню та експлуатації
земель водного фонду м.
Києва "Плесо"

житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ
СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО
ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО , 40 В
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
М.КИЄВА

-

39 529,90

27 734,60

бюджет розвитку

1960 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
КО Київзеленбуд"
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ
ВIДПОЧИНКУ В УРОЧИЩI
"НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНI

-

27 000,00

-1 500,00

бюджет розвитку

Пропонується зменшити
фінансування у зв'язку з
коригуванням плану будівельних
робіт на 2020 рік згідно
дефектного акту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

1961 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
КО Київзеленбуд"
природних ресурсів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

житловокомунальн
е
господарст
во

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА
ЛІСОВИХ КОРДОНИ
ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

-

-

0,00

1 500,00

бюджет розвитку

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

1962 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР
природних ресурсів
РОЗВИТКУ МIСЬКОГО
виконавчого органу Київської СЕРЕДОВИЩА"
міської ради (КМДА)

житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА
БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ
МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНI

-

0,00

1 000,00

бюджет розвитку

Проектування та будівництво
об'єкту здійснювалось протягом
2013-2015рр., проте, за
відсутності фінансування
актуальність будівництва даного
об'єкту була втрачена. На
виконання п.5 протоколу виїзної
наради № 003/69 від 03 жовтня
2018 року щодо забезпечення
житлом
працівників
для
покращення
островних місць

1963 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР
природних ресурсів
РОЗВИТКУ МIСЬКОГО
виконавчого органу Київської СЕРЕДОВИЩА"
міської ради (КМДА)

житловокомунальн
е
господарст
во

БЛАГОУСТРIЙ ТА
БЕРЕГОУКРIПЛЕННЯ
НАБЕРЕЖНОЇ ЛIВОБЕРЕЖЖЯ У
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

-

-

0,00

1 000,00

бюджет розвитку

1964 Виконавчий орган
Київської міської
ради (КМДА)

Управління екології та
КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР
природних ресурсів
РОЗВИТКУ МIСЬКОГО
виконавчого органу Київської СЕРЕДОВИЩА"
міської ради (КМДА)

житловокомунальн
е
господарст
во

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА
БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ
"ЮНІСТЬ" У
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

-

-

11 039,20

-2 000,00

бюджет розвитку

Примітка:

-

Рішенням Київської міської ради
від 07.11.2019 №24/7597
зменшено суму асигнувань по
об'єкту в зв'язку з передачею
функцій замовника КП
"Київбудреконструкція". По
вказаному об'єкту потрібні
кошти yа 2020 рік для оплати
наявних зобовязань КП "Плесо"
по
від 18.09.2017
Длядоговору
завершення
загальнобудівельних робіт І -го
пускового комплексу

відпочинку мешканців та
сприяння підвищення
туристичної привабливості
міста. Кошти необхідні для
розробки проектно-кошторисної
документації та її затвердження

Для покращення відпочинку
мешканців та підвищення рівня
безпеки користування
набережною необхідно виконати
укріплення берегової лінії та
благоустрій території. Кошти
необхідні для завершення всіх
запланованих проєктних робіт,
отримання експертного звіту та
розпочати
будівельні
не
зазначено
суб'єктомроботи.
подання

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту
(не підтверджено джерела
покриття видатків)

Не дотримано вимоги пункту
5 статті 12 Бюджетного
регламенту

по позиціям 1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 1287, 1290, 1291, 1292, 1293, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 1489 висновок не наданий через те, що питання стосується внесення змін до Бюджету міста Києва
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