
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ 
№ 242 «Київський тріумф» 

законодавству, Положенню та можливості його реалізації 
  
Відповідальний: Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 
Дата призначення відповідальним за експертизу: 15.03.2019 р. 
Дата публікації звіту: 03.04.2019 р.  
Зміст заходу: здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю 
реалізації 
 
1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади 
та відповідає Положенню: 
а) так  
 
3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству: 
а) так  
 
4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року: 
а) так 
 
5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого 
завдання: 
а) позитивний  
 
6. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної 
документації: 
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): 
б) ні 
Для досягнення соціальної ефективності запропонований проект повинен 
мати логічне продовження, оскільки самі лише результати опитування мають 
суто довідковий характер і не будуть мати вплив на вирішення окресленої у 
проекті проблеми. Для вирішення певної проблеми результати опитувань 
мають бути проаналізовані експертами у відповідній галузі та опрацьовані 
структурними підрозділами місцевої влади, що у кінцевому результаті буде 
відображатися на прийнятті належного рішення.   
 



8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам або дублює 
завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на 
відповідний бюджетний рік: 
а) так 
Згідно Міської цільової програми «Розвиток інформаційно-комунікативної 
сфери міста Києва на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 18.12.2018 № 465/6516 одним із заходів з реалізації 
пріоритетних завдань програми є організація та проведення соціологічних, 
аналітичних досліджень та опитувань. Таким чином завдання 
запропонованого проекту дублюють завдання зазначеної МЦП.     
 
9. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми 
власності: 
б) ні 
 
10. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи 
експлуатації: 
а) так 
 
11. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого 
проекту: 
б) із зауваженнями  
У кошторисі проекту відсутній обов'язковий резерв коштів у розмірі 20%, що 
передбачено параметрами громадського бюджету міста Києва на 2020 рік.  
Інформація у кошторисі проекту потребує конкретизації: які саме 
інформаційні та операційні витрати передбачено для реалізації проекту.  
Включення до кошторису проекту витрат на преміальний фонд є неможливим, 
оскільки витрати з міського бюджету на заробітну плату або премії можливі 
лише для працівників бюджетних установ. Кошторис проекту потребує 
доопрацювання. 
 
12. Наявний гарантійний лист щодо доступності (у випадку, коли такий лист є 
необхідним): 
в) не потребує 
 

Запропоноване Командою проекту Найменування 

Необхідна 
кількість 

Ціна за одиницю, 
грн 

Вартість, грн 

Преміальний фонд 1 120 000 120 000 



Інформаційні 
витрати 

1 120 000 120 000 

Операційні 
витрати 

1 30 000 30 000 

Разом 270 000 

Резерв, 20% 54 000 

ВСЬОГО 324 000 

 
Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 
(пропозиція експерта з урахуванням резервних коштів) – 324 000 грн 
 
Обґрунтування: відповідно до параметрів громадського бюджету міста Києва 
відсоток обов'язкових резервних коштів у кошторисі проекту повинен 
складати 20%. 
 
13. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві: відсутні 
 
14. Оцінка параметрів ефективності проекту: 
 
14.1. Інноваційність: Ні 
14.2. Соціальність вказана: Ні  
14.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації:  Ні 
14.2.2. Бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: 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: 
б) негативний 
 
Обґрунтування/зауваження: 
 
1. Завдання проекту дублюють завдання Міської цільової програми 
«Розвиток інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 
роки».   
2. Опис проекту не корелюється з проблемою, яку пропонується вирішити у 
результаті реалізації проекту, також із запропонованим рішенням, ключовими 
показниками та зазначеною у проекті соціальною ефективністю.  




