
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ 
№ 1020 «Створення соціальних відеороликів та фотовиставки «Маленькі 

історії великих перемог громади Києва» 
законодавству, Положенню та можливості його реалізації 

  
Відповідальний: Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 
 
Дата призначення відповідальним за експертизу: 14.03.2019 р. 
Дата публікації звіту: 05.04.2019 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: 
б) ні  
Враховуючи той факт, що більша частина кошторису (майже 90%) проекту 
передбачає оплату послуг із створення відеоролику (повний цикл), а 
презентація відеоролику передбачена лише один раз під час презентації 
проекту, використання бюджетних коштів у такий спосіб вбачається 
неефективним. Таким чином, запропонований проект суперечить нормам 
бюджетного кодексу України та бюджету міста Києва на 2019 рік, прийнятого 
рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467.   
 
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, а саме трансляцію створеного відеоролику, 
використовуючи ефективні канали комунікації.  
 
8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам або дублює 
завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на 
відповідний бюджетний рік: 
б) ні 
 
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.  
 
12. Наявний гарантійний лист щодо доступності (у випадку, коли такий лист є 
необхідним): 
б) ні 
Відповідно до п. 14 ст. 9 Положення про громадський бюджет міста Києва 
Команди отримують та надають в складі проекту гарантійний лист у довільній 
формі від керівника підприємства, установи чи організації, на території якого 
планується реалізувати проект, про те, що зазначене підприємство, установа 
чи організація підтверджує готовність сприяти реалізації проекту та гарантує 
виконання норми громадського бюджету щодо загальнодоступності 
результатів проекту. Запропонований проект передбачає його реалізацію на 
території мистецьких локацій, які можуть виступати в якості партнерів 
проекту. Така співпраця передбачає отримання лідером проекту гарантійного 
листа від потенційних партнерів.  
 

Запропоноване Командою проекту Найменування 

Необхідна 
кількість 

Ціна за одиницю, 
грн 

Вартість, грн 



Стадія 
предпродакшну 

1 25 000 25 000 

Стадія продакшну 1 382 000 382 000 

Стадія 
постпродакшну 

1 48 500 48 500 

Стадія презентацій 1 43 000 43 000 

Разом 498 500 

Резерв, 20% 99 700 

ВСЬОГО 598 200 

 
Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 
(пропозиція експерта з урахуванням резервних коштів) – 598 200 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: Так 
14.2. Соціальність вказана: Так  
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: 
 




