
Додаток 2

ло Положення про громадський бюджет
MicTa Киева

ЗВIТ ПРО АНАЛIЗ ВIДПОВЦНОСТI ПРОЕКТУ

Проект Л! 990 <<Встановлення спо рти вяого коNrпJексу <<Меркурiй> за
адресою пDосп. Оболонський , l3>

Реквiзumч mа назва проекmу

Законодавству, Положенню та можливостi його реалiзаuii

Вiдповiд альний: Нача-rьник ОД-50З КП <Керуюча компанlя з
обслуговування житлового фонду Оболонського району MicTa Кисва>

Бyтанец Марина BiKTopiBHa
(вidповidальнчй сmрукmурнчй пiOрозdiл за реалiзацiю проекmу)

.Щата призначення вiдповiдальним за експертизу:

Щата публiкацii звiту:

Змiст захолу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю

реаIIlзацl l

1 . Запропонований проект нЕLпежить до повноважень Киiвськоi MicbKoi влади
та вiдповiдае Положенню:
а) так *
б) Hi (чому?)

2. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству
а) так +

б) нi(чому?)

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

5. Проект не
документацii:
а) так +

передбачас ви клк)чно розробку проектно-кошторисноl

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

б) Hi (чому?)



б) Hi
6. Проект мае завершений характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття под€rльших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Киева):
а) так *
б) Hi (обtрунmування немож.quвосmi реапiзацiТ захоdiв проmя2ол,
всmано вл ено2 о перiоdу реал iзацii)

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

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

9. Проект не буле бюджетно-ефективним на етапi реалiзацii та,/чи

експлуатацii:
а) так
б)нi+

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

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

1l. Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку, коли такий лист
е необхiдним):
а) так
б) Hi
в) гарантiйний лист щодо доступностi не потрiбен +



Запропоноване автором проеюу

Найменування необхiдна
кiлькiсть

Щiна за
одиницю.
тис.грн

BapTicTb,
тис.грн

Необхiдна
кiлькiсть

BapTicTb

обладнання
80,56

.Щоставка )ýп

Монтаж 16, l l2

Резерв коштiв 20 0%

(вiлповiлно ло
положення ГБК)

l9,834

Повний кошторис
проекту

119.006

Пропозицiя експертноi групи

BapTicTb,
тис.грн

80,56

2 50

|6,112

19,834

119,006

Сума фiнансуваItня з бюлжету MicTa Ки€ва, потiбна для реалiзацii проекry
(пропозицiя експерта) l19,00б тис. грн.

Обrрунтування:

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

1З. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

1З,1 . Iнновацiйнiсть: Так *

1З.2. Coцia.llbнicтb вказана: Так +

13.2.1. Бюджетна ефективнiсть на етапi реалiзацii: Так *

13.2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля

реалiзацiТ: Так +

14. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi
державноi адмiнiстрачii) та комунальних пiдприемств стосовно можливостi

реалlзацll проекту

IJiHa за
одиницю,
тис.грн



l5. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можливостi його

реа:riзацii

а) позитивний *
б) негативний

Обrрунтування/зауваження :

lr
-/1 F

б)-sоз
ПIБ KepiBHuKa сmwкmурно?о

пidрозdi.пу
,Щаmа оьсfl

цlг.;


