
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ 

№ 1209, «Обладнання кабінету нейро-психофізіологічних досліджень» 

законодавству, Положенню та можливості його реалізації 

 

Відповідальний: Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Дата призначення відповідальним за експертизу: 25 березня 2019 року 

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) так 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 

Ергометр тредміл LE 

500 CE (170/65 cm 0-

40KPH -25 to +25D)  

V-123515 LE 500 CE 

(170/65 cm 0-40KPH -

25 to +25D) - 

ергометр для 

проведення тестів з 

фізичним 

навантаженням 

1 1500000 

 

1500000 

 

1 1500000 

 

1500000 

 

«БОСЛАБ-

Професійний+» 

(2канала ЕМГ, 

2канала ЕЕГ, 1канал 

ЕКГ,1канал 

температури, 

1каналКГР 

(Провідність шкіри / 

шкірний потенціал), 2 

канала дихання, 1 

канал ФПГ) без ПК 

 

1 255000 

 

255000 

 

1 255000 

 

255000 

 

Навчання  

спеціалізоване 

"Бослаб"  
 

1 14000 

 

14000 

 

1 14000 

 

14000 

 

Комп’ютер 

портативний - 

Ноутбук Acer Predator 

Helios 300 PH315-51 

(NH.Q3HEU.023), 

Екран 15.6" IPS 

(1920x1080) Full HD, 

матовий / Intel Core 

i5-8300H (2.3 - 4.0 

ГГц) / RAM 8 ГБ / 

SSD 256 ГБ / nVidia 

GeForce GTX 1050 Ti, 

4 ГБ / без ОД / Wi-Fi / 

Bluetooth / веб-камера 

/ Linux / 2.5 кг / 

чорний 
 

1 30000 

 

30000 

 

1 30000 

 

30000 

 



Додатковий монітор 

23.8" Philips 

243V7QDAB / 

243V7QDAB/00 / 

243V7QDAB/01  

 

1 4000 

 

4000 

 

1 4000 

 

4000 

 

Доставка, пуск-

наладка, первинне 

навчання навикам 

роботи з програмним 

забезпеченням 

 

1 7000 

 

7000 

 

1 7000 

 

7000 

 

Бездротова система 

біологічно обратного 

звязку «Колібрі» з 

ПО "Кінезис" 4-х 

канальний (ЕЕГ, 

ЕМГ, ЕКГ, ЧД) без 

ПК 

 

1 125000 

 

125000 

 

1 125000 

 

125000 

 

Комп’ютер 

портативний - 

Ноутбук Acer Predator 

Helios 300 PH315-51 

(NH.Q3HEU.023), 

Екран 15.6" IPS 

(1920x1080) Full HD, 

матовий / Intel Core 

i5-8300H (2.3 - 4.0 

ГГц) / RAM 8 ГБ / 

SSD 256 ГБ / nVidia 

GeForce GTX 1050 Ti, 

4 ГБ / без ОД / Wi-Fi / 

Bluetooth / веб-камера 

/ Linux / 2.5 кг / 

чорний 

 

1 30000 

 

30000 

 

1 30000 

 

30000 

 

Додатковий монітор 

23.8" Philips 

243V7QDAB / 

243V7QDAB/00 / 

243V7QDAB/01  
 

1 3700 

 

3700 

 

1 3700 

 

3700 

 

Навчання 

 

 

 

1 1500 

 

1500 

 

1 1500 

 

1500 

 

Доставка, пуск-

наладка, первинне 

навчання навикам 

роботи з програмним 

забезпеченням 

1 6500 

 

6500 

 

1 6500 

 

6500 

 



Автоматизована 

система 

психологічного 

дослідження 

особистості (СПДО) - 

для дослідження 

психологічних  

індивідуальних  

особливостей людини 

 

1 150000 

 

150000 

 

1 150000 

 

150000 

 

Комп’ютер 

портативний - 

Ноутбук Acer Predator 

Helios 300 PH315-51 

(NH.Q3HEU.023), 

Екран 15.6" IPS 

(1920x1080) Full HD, 

матовий / Intel Core 

i5-8300H (2.3 - 4.0 

ГГц) / RAM 8 ГБ / 

SSD 256 ГБ / nVidia 

GeForce GTX 1050 Ti, 

4 ГБ / без ОД / Wi-Fi / 

Bluetooth / веб-камера 

/ Linux / 2.5 кг / 

чорний 

 

1 30000 

 

30000 

 

1 30000 

 

30000 

 

Принтер HP LaserJet 

Pro M15a (W2G50A) 

+ USB cable 

 

1 4000 

 

4000 

 

1 4000 

 

4000 

 

Діагностичний 

комплекс "CARDIO"  

- електрокардіографія 

та аналіз 

варіабельності 

серцевого ритму з 

протоколом і 

аналізом, без ПК 

 

1 39200 

 

39200 

 

1 39200 

 

39200 

 

Комп’ютер 

портативний - 

Ноутбук Acer Predator 

Helios 300 PH315-51 

(NH.Q3HEU.023), 

Екран 15.6" IPS 

(1920x1080) Full HD, 

матовий / Intel Core 

i5-8300H (2.3 - 4.0 

ГГц) / RAM 8 ГБ / 

SSD 256 ГБ / nVidia 

GeForce GTX 1050 Ti, 

4 ГБ / без ОД / Wi-Fi / 

Bluetooth / веб-камера 

/ Linux / 2.5 кг / 

чорний 

 

1 30000 

 

30000 

 

1 30000 

 

30000 

 



Принтер HP LaserJet 

Pro M15a (W2G50A) 

+ USB cable 

 

1 4000 

 

4000 

 

1 4000 

 

4000 

 

Доставка, пуск-

наладка, первинне 

навчання навикам 

роботи з програмним 

забезпеченням 

 

1 5000 

 

5000 

 

1 5000 

 

5000 

 

Непередбачувані 

витрати (20%) 

 

  450000 

 

  450000 

 

Всього   2688900 

 

Всього  2688900 
 Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту (пропозиція 

експерта) 2688900,00 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. 
Експертиза проекту засвідчила його відповідність чинному законодавству. 

Експертиза здійснювалось на підставі Положення про громадський бюджет міста Києва. 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (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  обладнання  кабінету нейро-психофізіологічних досліджень 
для оцінки актуального емоційного та психофізіологічного стану осіб різного віку та 
проведення психофізіологічного тестування і реабілітації спортсменів та людей 



небезпечних професій з використанням принципу  біокерування, а також  для  
проведення спеціальних практичних  занять, майстер-класів, практикумів, тренінгів з 
біокерування для мешканців Києва. 

Кабінет нейро-психофізіологічних досліджень може бути базою для 
впровадження інноваційних методів в підготовку спеціалістів в сфері фізичного 
виховання і спорту, реабілітації та рекреації для відповідних закладів м. Києва. 

 
 

 

 

 

Начальник управління           

економіки і фінансів                          Людмила БОРИСЕНКО    
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Міщенко Ю.В. 2791083 
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