
№ 

п/п
Найменування позиції

1
Назва проекту

Адреса об’єкту:

область

район

місто, село, селище

вулиця

будинок

3

Анотація проекту 

(до 5 речень)

4
Загальна кошторисна 

вартість, тис. грн.

5
Залишок кошторисної 

вартості, тис. грн. 

Вартість реалізації проекту у 

2020 році, тис. грн.:

Касові 

видатки до 

2020 року

Передбачено у 

2020 році

Остання дата 

надходження 

бюджетних 

асигнувань

Касові 

видатки в 

2020 році

Потреба у 

додатковому 

фінансуванні для 

завершення 

проекту (у разі 

наявності)

Всього 1284,866 4312,696 16,190 0,000

ДФРР 1206,044 3764,872 0,000 0,000

Інші бюджетні програми 

(субвенції)
0,000 0,000 0,000 0,000

Співфінансування

з місцевих бюджетів
78,822 547,824

березень 2020 

року
16,190 0,000

Етапи реалізації проекту в 

2020 році

1. Відновлення будівельних робіт

2. Введення в експлуатацію

…

8

Результативність реалізації 

проекту (обов’язково 

зазначити кількість населення 

на яке безпосередньо проект 

має вплив)

9 Галузь реалізації по ВБ

Замовник будівництва по 

проекту

Відповідальна особа за 

реалізацію проекту

Запланована дата реалізації

Кощій Антоніна Степанівна

Відсоток готовності

червень 2020

вересень 2020

30%

0

4312,696

Сумська область

Сумський район

смт Степанівка

44

вул. Центральна

Добудова Степанівського ЗДО "Орлятко" розрахована на одну групу   (20 дітей), 

музично-спортивну залу та кухню, що дасть можливість забезпечити якісний 

освітній процес. 

6

7

ДНЗ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської сілищної ради 

Сумського району Сумської області

100% наповнюваність дитячого садочка дітьми, покращення умов для надання 

дошкільної освіти, забезпечення належними умовами перебування та виховання 

дітей у закладі дошкільної освіти

10

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

Нове будівництво ЗДО «Орлятко» по вул.Центральній, 44, у смт Степанівка 

Сумського району Сумської області

5597,562

Інформація по відповідній позиції

2



Телефон контактної особи

Ел.пошта

Генеральна підрядна 

організація

Телефон контактної особи

Ел.пошта

12

Актуальні фото змін за тиждень 

у разі наявності змін (не менше 

4)                горизонтальні фото 

10x15

Зміни відсутні

0668330919

11

10

 41852055@mail.gov.ua

ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ» ЄДРПОУ 41376218.

0956990966

proftsystem@ukr.net
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