
ЗВIТ ПРО АНАЛlЗ ВIДПОВIДНОСТI ПРОЕКТУ

Проект Np 934 < Унiверсальце футбольно - баскетбольне поле)
Реквiзчmч mа назва проекmу

Законодавству, Положенню та можливостi його реалiзачii

Вiдповiдальний: Начальник ОД-507 КП <Керуюча компанiя з
обслуговчвання житлового фондч оболонського району MicTa Киева>

Кваша Олеца Леqнiдiвна
(вidповiOальнuй сmрукmурнчй пiOрозOiл за реалiзацiю проекmу)

.Щата призначення вiдповiдальним за експертизу:

Щата публiкачii звiту:

1. Запропонований проект нrLпежить до повноважень Киiвськоi MicbKoi влади
та вiдповiдае Положенню:
а) так *
6) Hi (чо.лlу?)

2. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству
а) так *
6) нi(чому?1

3. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного
бюджетного року:
а) так +

б) нi (чому?)

4, Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого
завдання:
а) позитивний *
б) негативний (чому? )

передбачас виключно

.Щолаток 2

до Положення про громадський бюджет
MicTa Кисва

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю
реалiзаuii

5. Проект не
документацii:
а) так +

б) Hi

розробку проектно-кошторисноi



б. Проект мас завершений характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття подаJIьших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Киева):
а) так *
б) Hi (обtрунmування неможлuвосmi реалiзацit змоdiв проmяzом
вс mано влен oz о перiоdу реал iзацi|)

7, Проект суперечить дiючим програмам розвитку MicTa та не дублюе
завдання, якi передбаченi цими програмами i плануються для реалiзацii на
вiдповiдний бюджетний piK:
а) так
б)нi+

8. Реацiзацiя проекту плануеться на землях або об'ектах приватноi форми
власностl:
а) так
б)нi+

9. Проект
експлуатацii:
а) так
б)нi+

не буде бюлжетно-ефективним на етапl реалiзачii таlчи

10. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацlю запропонованого
проекту:
а) без лолаткових зауважень +

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити ix, використовуючи для
обцрунтування данi, наведенi в таблицi нижче)

11. Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випалку, коли такий лист
е необхiдним):
а) так
б) Hi

в) гарантiйний лист щодо доступностi не потрiбен +



Запропоноване автором проеюу

Найменування необхiдна
кiлькiсть

IliHa за
одиницю,

тис. грн

BapTicTb,
тис.грн

Необхiдна
кiлькiсть

I-{iHa за
одиницю,
тис,грн

Трава 40 мм
(Турцiя)

280 368.00 l03,04

Гумова KprTxTa

фракцii l -4
2 000 9,50 19,00

Кварчевий пiсок l,00

Клей
полiуретановий

) 1,30 6,50

Стрiчка l50 0,024 3,60

Роботи по
оолаштчваннк)

280 0,085 23,80

) l0,00 20,00Ворота л.пя MiHi-

футболу з

баскетбольним
кiльцем

волейбольнi стiйки
з установкою

l 10,00 10,00

Щоставка на об'скт
(послуга)

l0,00 10,00

194,00Огорожа 20* l4 (4 м

висота)
68

l45,60Пiдготовка основи 280 0,52

540,54Всього

108,l08Резерв 20 %

648,648Разом з резервом
20%

Пропозицiя експертноi групи

BapTicTb,
тис.грн

Сума фiнансування з бюджету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
(пропозичiя експерта) 648,648 тис. грн.

Обrрунтування:

5000 5,00



12. Подiбнi проекти ло (3-х) та iх кошториси, якi реалiзованi у Киевi

13. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

l3,1 . Iнновацiйнiсть: Так *

l З.2. Соцiапьнiсть вказана: Так *

1З.2.1 . Бюджетна ефективнiсть на етапi реалiзацii: Так +

1 3.2,2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля
реалiзацii: Так *

14. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органо Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) та комунальних пiдприсмств стосовно можливостi
реал iзашii проекту.

15. Висновок щодо вiдповiдностi проекту зако}iодавству та можливостi його

реалiзачii

а) позитивний *
б) негативний

Об грунтування/зауваження :

0а
!апа П IБ KepiBHuKa сmрукmурно?о

пidрозdi,lу

оБс гOвуючА

7
hfirця


