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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01.09.2016 р. N 796
Київ
Про деякі питання міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 25 жовтня 2016 року N 1036
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 832/7068 "Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування", міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 842/7078, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", з метою забезпечення сприятливих умов для участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фінансування проектів та програм переможцям міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в межах видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на 2016 рік на виконання міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.", згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова
В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01.09.2016 N 796
Перелік
переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
N
Назва ОСН
Район
Назва проекту
Загальна вартість проекту або програми (грн)
1.
"Комітет мікрорайону "Сирець-1"
Шевченківський
"Територія активностей "MOTORIC PARK" у Сирецькому парку"
125116,0
2.
"Комітет мікрорайону "Совки"
Солом'янський
"Комплексне облаштування "Скверу на вулиці Каменярів" в мікрорайоні "Совки" Солом'янського району міста Києва. Перша черга: Вдосконалення інфраструктури дитячого спортивно-ігрового майданчика"
60000,0
3.
"Комітет мікрорайону "Лаврський"
Печерський
"Благоустрій прибудинкової території будинку N 7/10 на вулиці Цитадельній з реконструкцією підпірної стінки"
70000,0
4.
"Квартальний комітет "Зариваха"
Дарницький
"Встановлення вуличних тенісних столів для підлітків, 4 лавок та пісочниць з тентовим дахом у зоні відпочинку на Осокорках Дарницького району на вулицях Іжевській і Трускавецькій"
37400,0
5.
"Комітет мікрорайону "Березняки-Тельбін"
Дніпровський
"Безпечні "Березняки". Он-лайн платформа"
119200,0
6.
"Комітет мікрорайону "Сирецьке джерело"
Шевченківський
"Створення спортивно-тренажерного майданчика на території ОСН "КМ "Сирецьке джерело", на території між будинками на вул. Бориса Житкова, 5-а та вул. Щусєва, 36 та 34/1"
68000,0
7.
"Комітет мікрорайону "Нова Дарниця -5"
Дарницький
"Комплексне облаштування елементами ландшафтного дизайну скверу Вікового дубу мікрорайону N 7 Дарницького району"
100000,0
8.
"Комітет мікрорайону "Лісовий - 4"
Деснянський
"Завершення другої черги спортивно-оздоровчого майданчика та впорядкування внутрішньобудинкового проїзду на Лісовому проспекті у Деснянському районі"
120000,0
9.
"Комітет мікрорайону "Нижні Бортничі"
Дарницький
"Облаштування дитячого ігрового майданчика у мікрорайоні Бортничі Дарницького району"
40000,0
10.
"Будинковий комітет "Проспект Петра Григоренка, 12"
Дарницький
"Створення огороджувальної мережі для безпеки та захисту дітей та дорослого населення біля будинку N 12 на проспекті Петра Григоренка"
29500,0
11.
"Комітет мікрорайону "Рідна оселя"
Солом'янський
"Облаштування зони для занять на тренажерах па спортивному майданчику за адресою: вул. Борщагівська, 117"
50000,0
12.
"Комітет мікрорайону "Дніпровець"
Дніпровський
"Освітлення прибудинкової території будинків мікрорайону ДВРЗ енергозберігаючими LED світильниками"
69939,0
13.
"Комітет мікрорайону "Милославський"
Деснянський
"Облаштування спортивного майданчика "Місто спорту" в Деснянському районі"
95000,0
14.
"Квартальний комітет "Шулявка"
Шевченківський
"Безпечне подвір'я шляхом проведення заходів з благоустрою та реорганізації території дитячого майданчика на просп. Перемоги, 30"
50000,0
15.
"Комітет мікрорайону "Приозерний"
Деснянський
"Облаштування центральної алеї мікрорайону "Приозерний" парково-садових лав кованими навісами та декоративними парканами"
67500,0
16.
"Будинковий комітет "Вулиця Анни Ахматовой 41, 43"
Дарницький
"Облаштування пандусів (безбар'єрного проїзду) для інвалідів в будинках N 41 і N 43 на вул. Анни Ахматової"
47734,0
17.
"Комітет мікрорайону "Воскресенка"
Дніпровський
"Облаштування дитячого ігрового майданчика на бульв. Перова, 16-б у мікрорайоні Воскресенка"
50000,0
18.
"Комітет мікрорайону "Чоколівка"
Солом'янський
"Комплексне облаштування елементами ландшафтного дизайну лісопарку Кадетський Гай Солом'янського району"
100000,0
19.
"Квартальний комітет "Прип'ятчани"
Святошинський
"Збереження енергоефективності житлових будинків шляхом заміни дверей вхідних груп"
25000,0
20.
"Комітет мікрорайону "Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки"
Оболонський
"Облаштування алеї у парку відпочинку та дозвілля мешканців селища Водогін, хуторів Микільський та Редьки"
46000,0
21.
"Будинковий комітет "Бульвар Праці, 5"
Дніпровський
"Облаштування огорожі навколо зеленої зони прибудинкової території за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 5, Дніпровський район міста Києва"
27240,0
Всього:
1397629,0

Керівник апарату
В. Бондаренко
(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 25.10.2016 р. N 1036)
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