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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  (обгрунтування  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 



 

 

Обладнання 
Запропоноване            

Командою проекту 

Пропозиція експертної групи 

Назва 
Кількіс

ть 
Ціна (грн) 

Загальна 

вартість 
Кількість Ціна (грн) 

Загальна 

вартість 

Стаціонарна система 

ергоспірокардіомерична система 

Vyntus CPX *WITH ECG* CART 

VERSION 3.0 для дослідження 

серцево-судинної та дихальної 

систем за умов навантаження 

1 1550000 1550000 1 1550000 1550000 

Блок безперебійного живлення  

НТ1106S 6 кВА/6 кВт 
1 37000 37000 1 37000 37000 

"Нейрон-Спектр-5" - 41-канальний 

багатофункціональний комплекс для 

проведення нейрофізіологічних 

досліджень 

1 665000 665000 1 665000 665000 

Шлем для реєстрації ЕЕГ 

(селіконовий) дорослий або дитячий 
2 420 840 2 420 840 

Энцефалографический электрод 

типа “таблетка” с отведением 1м, 

разъемом - 1 шт 

20 85 1700 20 85 1700 

Стаціонарний комп’ютер ARTLINE 

Gaming X67 v08 (X67v08) - AMD 

Ryzen 5 1600 (3.2 - 3.6 ГГц) / RAM 16 

ГБ / HDD 2 ТБ + SSD 240 ГБ / nVidia 

GeForce GTX 1060, 6 ГБ / No ODD / 

LAN / кардрідер / без ОС 

1 30000 30000 1 30000 30000 

Монітор 23.8" Philips 243V7QDAB / 

243V7QDAB/00 / 243V7QDAB/01 
1 3900 3900 1 3900 3900 

Блок безперебійного живлення 

Powercom BNT-1000AP Schuko USB 

1000 ВА / 600 Вт, 3 розетки, 10-20 

хвилин  

1 5000 5000 1 5000 5000 

Кольоровий принтер Kyocera Ecosys 

P5021cdn (1102RF3NL0) + USB cable 
1 5500 5500 1 5500 5500 

Клавіатура дротова Logitech G213 

Prodigy USB Black (920-008092) 
1 1500 1500 1 1500 1500 

Колонки – акустична ситема Sven 

318 USB Black 
1 260 260 1 260 260 

Непередбачувані витрати (20%) 
  

460140   460140 

УСЬОГО: 
  

2760840   2760840 

 
 

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

експерта) 2760840,00 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: 
 
 

Обладнання лабораторії фізіології рухової активності надасть киянам можливість 

визначити свій рівень функціональної підготовленості та отримати індивідуальні 

рекомендації стосовно корекції тренувального процесу, що буде запобігати появі 

перенапруження та травм; сприятиме підготовці спеціалістів, які володіють 

сучасними методиками та принципами  контролю стану людей за умов фізичних 

навантажень; дозволить створити  місця активної популяризації здорового способу 

життя та розвитку культури контролю свого функціонального стану в процесі 

фізичної активності та занять спортом. 

Після реалізації можна використовувати проект для розбудови сучасної 

навчально-наукової лабораторії. 
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