
flодаток 2 до Положення

звlт про АнАлlз вlдповlдностl проЕкту

Взаомодiя: Створен ня зони вiдпочинку на вул . Петра Чаадаева, 5
Назва проекmу

законодавству та можливостi його реалiзацiТ

(заповнюеmься лuuо по muх бланках-заявах, якi BiOпoBiOHo dо пп.5 попереOньоео розdiлу маюmь
BucHoBoK {mаю))

вiдповiдальний: Управлiння еколоrii та природних pecypciB

3мiстзаходУ:здiЙсненняаналiзУподаНихпроекгiвзазмiстомтаможливiстю
реалiзацii
1 . Включено до реестру поданих проекгiв за N9 1207

2. 3апропонований проекr належить до повноважень КМ,Щ.А

а) так
3. Запропонований проекг вiдповiдае чинному законодавству, в тому числl рlшенням

кмдА
а) так
4. Реалiзацiя запропонованого проекry вiдбуватиметься протягом одного бюдхетного

року:
а) так
5. в"arо"о*, стосовно технiчних можливостей виконання запропОНОВаНОГО 3аВДаННЯ:

а) позитивний
о.про"*'непередбачаеВиключнорозробкупроектно-кошторисноТдокУментацll:
а) так
z. Проект мае завершений харакrер (виконання заходiв в майбрньому не вимагатиме

прийнятrя подальших a""одi. та нЁ потребуватиме додаткового видiлення коштiв з

бюджеry MicTa Киева):
а) так _r l< _!лл ллБ.

8. Проект не суперечить дiючим програмам розвитку y]9,1l1чjЧi:..,_зllлi111.]y
перЁдбаченi ц""й проrра"ами i плануються для реалiзацij на вiдповiдний ьюджетнии

piK:

а) так
9. Реалiзацiя проекту не плануеться на землях або об'октах приватноi форми

власностi (KpiM ОСББ):
а) так _л л<лFt,.лбr,6аL

10. У рамках проекгу не передбачено витрати на угримання та обслуговування у cyмl,

що перевищу€ BapTicTb реалiзацii проекry;

а) так
1i . Територiя/3емельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого

ПРОеКТУ: ' э вiдповiдного проекту за рахунок коtлтiв
а) е такою, на якiй мо>t<ливо здiйснювати реалlзацlк
бюджеry MicTa Киiв;

12. Витрати за коtлторисом, призначеного на реалiзацiю запропонованого завдання:

б) з зауваженН яМи (необхidно вiесmч або уmочнumч iх, вuкорuсmовуючч Оля обrрунmування dанi,

навоdенi в mаблuцi нuжче)

1



.! Товарп (роботц, пос.пуги) кiл-сть од. Щiна Счма

1

10 шт 4200,00 42000,00

2 Закупка та встановлення смiттевих контейнерiв 10 lцт б50,00 6500,00

з Озеленення: дерева, кущi, квiтп, газон з5000,00

4 Плитка тротуарна 50 кв.м 600,00 30000,00

5
Непередбачуванi витрати l0% l1з50,00 l l35,00

6 всього
114635,00

'l4. Висновок щодо вiдповiдностi прое
а) позитивний

И,| at J-p/P
Даmа

у та можливостi його реалiзацiт

йа-рД,-д /4_
П l Б ке piBH u ка сmрукmурноzо
пiOрозdiлу КМДД

z

Закупка та встановлення лавочок д,lя вiдпочикку

]

3агальна сума 1'l4 635, 00 rрн.

обiрунтування: вважаемо за доцiльне кориryвати заходи та кошторис витрат,

'13. Висновки i погодження/узгодження з iншими структурними пiдроздiлами Киiвськоi
Micbkol адмiнiстрацiт стосовно можливостi реалiзацiт завдання (наприклад, погодження
з департаментом архiтектури, мiстобудування та iнспектування, i т.д.), сиryацiТ та

умов, в яких реалiзацiя завдання може оуперечити/перешкоджати реалiзацii iнших

.ачда", або мiських iнвестицiй, якi стосуються данот земельнот дiлянки/територii або
будинку

Не потребуе


