
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ 

  №712 «РОЗГОВОРИТИ та ДОМОВИТИСЯ»  
Реквізити та назва проекту 

законодавству, Положенню та можливості його реалізації 

Відповідальний:  

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  
 (відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту) 

Дата призначення відповідальним за експертизу: 26.03.2019р. 

Дата публікації звіту: ___________________  

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

1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає 

Положенню: 

а) так 

б) ні (чому?) 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству: 

а) так 

б) ні (чому?) 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 

б) ні (чому?) 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

6. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації: 

а) так 

б) ні 



 

7. Проект має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме 

прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету 

міста Києва): 

а) так 

б) ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду 

реалізації)  

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам, або дублює завдання, які 

передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік: 

а) так (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам) 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним) 

б) ні  

9. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми власності: 

а) так 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку“так”  , у випадку“ні” обрання залишається вільним) 

б) ні  

 

10. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 

а) так 

………………………………………………………………………………………....……………… 
(заповнюється лише у випадку“так”  , у випадку“ні” обрання залишається вільним) 

б) ні 

11. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого проекту: 

а) без додаткових зауважень 

б) із зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування 

дані, наведені в таблиці нижче) 

 

12. Наявний гарантійний лист щодо доступності (у випадку, коли такий лист є необхідним): 

а) так 

б) ні 

в) гарантійний лист щодо доступності не потрібен 

 

 



Найменування 

Запропоноване Командою проекту Пропозиція експертної групи 

Необхідна 

кількість 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, 

грн 

Необхідна 

кількість 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, 

грн 

Стільці з підставкою  20 1500,00 30000,00 20 1500,00 30000,00 

Стіл для викладача 1 2500,00 2500,00 1 2500,00 2500,00 

Проектор   1 50000,00 50000,00 1 50000,00 50000,00 

Екран для проектора 1 5000,00 5000,00 1 5000,00 5000,00 

Фліп-чарт (с блокнотом) 1 1800,00 1800,00 1 1800,00 1800,00 

Дошка(3 профільна) для 

малювання фломастерами 
1 4000,00 4000,00 1 4000,00 4000,00 

Дошка лакована для 

маркерів, 100 x 150/300 

см 

1 8000,00 8000,00 1 8000,00 8000,00 

Фломастери(набір з 5-ти 

штук) 
1 55,00 55,00 1 55,00 55,00 

Губка для стирания  2 17,00 34,00 2 17,00 34,00 

Блокноти для фліп-чарта 50 63,00 3150,00 50 63,00 3150,00 

Дроти для підключения 

до проектора комп'ютера 

МАС і Windows 

2 200,00 400,00 2 200,00 400,00 

Канцтовари (ручки, 

карандаші, папір А-4, 

блокноти, гумки) 

40 100,00 4000,00 40 100,00 4000,00 

МФУ (принтер, сканнер) 1 6000,00 6000,00 1 6000,00 6000,00 

Стульці звичайні 5 1500,00 7500,00 5 1500,00 7500,00 

Флешки 16ГВ        43 200,00 8600,00 43 200,00 8600,00 

Методички 43 497,00 21371,00 43 497,00 21371,00 

Поліграфія 5000 3,00 15000,00 5000 3,00 15000,00 

Реклама у ЗМІ та 

соцмережах 
1 15000,00 15000,00 1 15000,00 15000,00 

Книги (Фишер и Юри 

«Гарвардский метод»)  
43 235,00 10105,00 43 235,00 10105,00 

Книги М.Гоулстон(«Я 

слышу вас насквозь»)   
43 352,00 15136,00 43 352,00 15136,00 

Значки «Переговорщик»  40 100,00 4000,00 40 100,00 4000,00 

Педагоги-тренери  2 280000,00 560000,00 2 280000,00 560000,00 

Організація відкритих 

уроків і змагань по 

переговорам, в тому числі 

міжнародних 

2 20000,00 40000,00 2 20000,00 40000,00 

Завершальні іспити в 

Україні (гості - комісія ...) 
1 15000,00 15000,00 1 15000,00 15000,00 

 

Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 

(пропозиція експерта) 991 981,20 грн  

  



Обґрунтування: 

Експертиза здійснювалась з урахуванням основних положень закону України «Про 

освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, основних напрямів діяльності та заходів 

Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 467/6518, Положення про 

громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 

грудня 2016 року №787/1791 (далі – Положення).  

Керуючись законом України «Про освіту» Київська МАН пріоритетом своєї 

діяльності визначила розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, 

технічної та іншої творчості, необхідних для їх соціалізації. Досягнення цієї мети 

забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, визначених в 

рекомендаціях 2006/962/ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» 

від 18.12.2006 р. які акцентують увагу на громадські та соціальні компетентності, пов’язані з 

ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом 

життя, усвідомленням рівних прав і можливостей. 

Враховуючи вищезазначене, експертна група дійшла висновку, що проект відповідає 

чинному законодавству та не суперечить діяльності Київської МАН. 

Ознайомившись з проектом, експертна група дійшла висновку, що впровадження 

цього проекту матиме велике соціальне значення, адже він націлений допомогти дітям, а 

через них батькам і вчителям, навчитися позитивному спілкуванню та вмінню домовлятися, 

що в свою чергу є ключовим фактором протидії булінгу. 

Експертна група повністю згодна з переліком найменувань та ціновою політикою, 

запропонованою командою проекту 
 

Висновок експертної групи щодо відповідності проекту №712 «РОЗГОВОРИТИ та 

ДОМОВИТИСЯ» чинному законодавству, Положенню та можливості його реалізації: 

позитивний 

 

13. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві: не має 

14. Оцінка параметрів ефективності проекту: 

14.1. Інноваційність: Так/Ні 

14.2. Соціальність вказана: Так /Ні 

14.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації:  Так /Ні 

14.2.2. Бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні 

15. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту – не потребує 

……………………………....………………………………………………………………………… 

……………………………....………………………………………………………………………… 

16. Висновок щодо відповідності проекту законодавству, положенню та можливості його 

реалізації: 

а) позитивний 

б) негативний 



Обґрунтування/зауваження: 

Цей проект допоможе дітям, а через них батькам і вчителям навчитися позитивному 

спілкуванню та вмінню домовлятися. Навчання за такою програмою змінить у дітей 

установки сприйняття процесу спілкування та сприятиме позитивному мисленню у 

конфліктах, розвине комунікативні та переговорні навички, допоможе досягти 

домовленостей та успіху у переговорах. Діти з мобільних груп переговірників зможуть гідно 

та професійно допомагати вчителям та керівництву навчальних закладів конфліктні ситуації 

між батьками, вчителями та дітьми, що зветься шкільна медіація.  

 

 

Начальник управління  

економіки і фінансів                            Людмила БОРИСЕНКО 

 
  

28 березня 2019 року 

 

Прохоренко С.В. 2798797 

Міщенко Ю.В. 2791083 

Куліш Є.Б.489-37-19, 098-844-36-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


