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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?) 

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству: 
а) так б) ні (чому?) 

3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного 
року: 

а) так б) ні (чому?) 

4. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання: 
а) позитивний б) негативний (чому?) 

5. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації: 
а)  б) ні 

6. 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) 

7. 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 б) ні 

суперечить вимогам) 

8. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми власності: 
а) так б) ні 

9. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 
а) так б) ні 

10. 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) 

11. 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 

Обладнання та 

програмне забезпечення 

лабораторії доповненої 

та віртуальної реальності 

7 97 827,14  684 790   7 97 827,14  684 790   

Послуги з проведення 

ворк-шопів та тренінгів 

vr-моделювання 

1 59 800 59 800 1 59 800 59 800 

Послуги зі створення 

мобільного додатка та 

презентаційного 

vr-туру  

1 440 000 440 000 1 440 000 440 000 

Послуги зі створення 

розділів сайту «ЖИВЕ 

МІСТО.ОСВІТА» 

1 540 000 540 000 1 540 000 540 000 

Послуга зі створення 

відео контенту - 

відеокейсів 

10 77 500  775 000 10 77 500 775 000 

Резервний фонд 

  499 918    499 918  

Всього 

  2 999 508    2 999 508  

Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту (пропозиція 

експерта) 2 999 508 грн  

Обґрунтування: Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів 
державної політики у молодіжній сфері здійснюється відповідно до наказу Міністерства 
молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808 «Про затвердження Порядку 
реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній 
сфері», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 березня 2016 року за № 
453/28582 (далі - Порядок). 

Застосування означеного Порядку є обов'язковим у ході реалізації програм та 

проведення заходів у молодіжній сфері. 
Також проект відповідає меті – розширення сприятливих умов та можливостей для 

всебічного розвитку людини у відкритому освітньому просторі столиці   – міської 
комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №467/6518.  

Експертиза проекту засвідчила його відповідність чинному законодавству. 



Експертиза здійснювалось на підставі Положення про громадський бюджет міста Києва. 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 17 квітня 2018 року № 436/4500 (далі - 
Положення). 

Висновок щодо відповідності проекту законодавству, положенню та можливості його 

реалізації: ПОЗИТИВНИЙ. 

12. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві; відсутні 

13. Оцінка параметрів ефективності проекту: 

13.1. Інноваційність: Так/ Ні 

 13.2. Соціальність вказана: Так/ Ні 

13.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації: Так/ НІ 

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

14. Висновки І погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
комунальних підприємств стосовно можливостей реалізації проекту - не потребує. 

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

реалізації: 

а) позитивний б) негативний 

Обґрунтування/зауваження: 
Проект передбачає створення Віртуального музею освіти Києва ЖИВЕ 

МІСТО.ОСВІТА, що дасть можливість киянам та гостям столиці ознайомитися з історією, 
інноваціями та педагогічними методиками столичних освітніх закладів в різні історичні 
періоди. Йдеться також про організацію роботи унікального для України навчального 
центру - лабораторії  віртуальних технологій та доповненої реальності,  що дасть 
можливість розпочати в Києві підготовку фахівців у цій новітній галузі. Реалізація проекту 
здійснюється шляхом створення виробничого підрозділу, проведення ворк-шопів та 
тренінгів з VR-дизайну та інтернет-платформи для розміщення інформаційних продуктів – 
відео-кейсів про заклади Освіти Києва, мобільного додатку з презентаційним vr-туром. 
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