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1. Загальний опис результатів проекту
Створено громадський простір, розширено спектр 
інформаційних послуг орієнтованих на потреби населення всіх 
вікових груп та впровадили прогресивні форми роботи за 
інноваційними технологіями для мешканців мікрорайонів 
Добровільної, Курської, Веретенівки, Ганнівки, Робітничого 
селища та інших прилеглих до мікрорайону територій.
Створено центр доступу до публічної інформації.
Проект втілено в життя на базі бібліотеки-філії №4, створено нову 
європейську установу для розвитку життєдіяльності громади.

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність 
Відремонтовано приміщення бібліотеки, придбані меблі та технічне 
обладнання:
1) узгоджено плани реалізації з автором;
2) укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
3) розроблено проектно-кошторисну документацію;
4) розроблено проектно-кошторисну документацію та надано на 
експертизу, оплочено виготовлення проекту та послуги експертизи на 
суму 26695,50 грн.;
5) авторами проекту внесено зміни в кошторисну частину проекту, 
перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено 
заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено 
видатки на капітальний ремонт приміщень;
6) укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний 
нагляд;
7) на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено 

повідомлення про початок будівельних робіт;
7) проведено оплату згідно актів виконаних робіт на суму 607 282,07 
грн.;
8) придбано комп'ютерну техніку на 75000,0 0 грн;

9) придбано меблі на суму 49563,93 грн.;



10) оргтехніка, фото та відеокамера, акустична система, телевізор, ЗД 
ручка, інтерактивна дошка, масажне крісло, приставка Microsoft Xbox, 
конструктори та ін. на суму 210235,00 грн.;
11) оплачено послуги з авторського та технічного нагляду на суму 

9827,22 грн.;
12) оплачені послуги з установки охоронної сигналізації - 13708,46 грн. 
Всього на проект витрачено 992312,18 грн

3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином 
Невистачило коштів на ремонт запланованих приміщень тому, що 
виникли непередбачені роботи з ремонту будівлі бібліотеки.

4. Фактичний термін реалізації 
2018 рік - початок 2019 року

5. Плановий та фактичний бюджет

6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет- 
ресурсах).

Висновок (необхідне підкреслити):

• Проект реалізовано повністю

• Проект реалізовано частково

• Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

Потрібні додаткові кошти для ремонту приміщень які були заплановані 
за проектом.
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