
Додаток 2 до Положення 
про громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Києва на 
2016 рік

ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ

«Ні смертям дітей на пішохідних переходах Подолу»
Назва проекту

законодавству та можливості його реалізації

(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до пп.5 попереднього
розділу мають висновок «так»)

Відповідальний:.. .Департамент транспортної інфраструктури........ ...........
( відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю 
реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 07001

2. Запропонований проект належить до повноважень КМДА 
а) так

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству
а) так

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:
б) ні (впровадження світлофорного об’єкту вимагає виконання робіт з 
проектування та будівництва,)

5. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого 
завдання: __ _ ....................
а) позитивний

-б ЛІроект не передбачає-виключно розробку проектно-кошторисної-- - -------
документації: 
а) так

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не 
вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового 
виділення коштів з бюджету міста Києва):
а) так



8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює 
завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на 
відповідний бюджетний рік:
б) ні ("проектом змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) № 900 «Про впровадження 
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового 
зниження швидкості руху транспортних засобів на вулицях і дорогах 
м. Києва» передбачено впровадження світлофорного регулювання на 
вул. Маршала Гречка, \ \)

9. Реалізація проекту не планується на землях або об’єктах приватної форми 
власності:
а) так

10. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та 
обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту; 
а) так

11. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація 
запропонованого проекту:
а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за 
рахунок коштів бюджету міста Київ;

12. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого 
завдання:

На даний час вартість реалізації проекту порахувати неможливо у 
зв’язку з тривалим процесом проектування та будівництва світлофорного 
об’єкту.

13. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами 
Київської міської адміністрації стосовно можливості реалізації завдання 
(наприклад, погодження з департаментом архітектури, містобудування та 
інспектування, і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може 
суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестицій, 
які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

- Проект змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) № 900 «Про впровадження 
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового 
зниження” ̂ 'швидко стГруху"~^анспортн¥х" засобів ~ н а~ ^ у Ж ц ^  дорогах 
м. Києва» буде направлено на погодження у встановленому порядку 
відповідно до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

14. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його 
реалізації
а) позитивний



Обґрунтування/зауваження:
проектом змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) № 900 «Про впровадження 
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового 
зниження швидкості руху транспортних засобів на вулицях і дорогах 
м. Києва» передбачено впровадження світлофорного регулювання на 
вул. Маршала Гречка, 11. Проте на даний час вартість реалізації проекту 
порахувати неможливо у зв’язку з тривалим процесом проектування та 
будівництва світлофорного об’єкту.

31.10.2016
Дата

Майзель С. II.
ПІБ керівника структурного 
підрозділу


