
.Щодаток 2

_ ."з lý!,UgдtоженЕя про громадський бюджет
MicTa Кисва

ЗВIТ ПРО АНАЛIЗ ВIДПОВIДIОСТI ПРОЕКТУ

Проекг ЛЪ 1095 <tДитячий iгровий майданчик <<Посмiшка>>
Реквiзumч m? нч9а пр9екmу

Законодавству, Положенню та можливостi його реалiзачil

Вiдповiдальний: Начальник оД-507 кп <керчюча компанiя з

обслуговування житлового фонду Оболонського району MicTa Киева>>

кваша олена Леонiдiвна
(вiOповiOальнчй сmрукmурнчй пiOрозdiл за реалiзацiю проекmу)

.Щата призначення вiдповiдальним за експертизу:

,Щата публiкацii звiry:

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливlстю

реалiзацii

1 . Запропонований проект наJIежить до повноважень Киiвськоi MicbKoi влади
та вiдповiдае Положенню:
а) так +

б) Hi (чому?)

2. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству
а) так +

б) нi(чому?)

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

6) Hi (чому?)

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

5. Проект не
документацii:
а) так *
б) Hi

передбачае виключно розробку проектно-кошторисноl



6. Проект ма€ завершений характер (в_идlонання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття подальших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Киева):
а) так *
б) Hi (обtрунmування немоэtслuвосmi реалiзацii захоdiв проmяzом
вс mан о влен ozo пер iody рем iзац ii)

7. Проект суперечить дiючим програмам розвитку MicTa та не дублюе
завдаItня, якi передбаченi цими програп,rаJчrи i план}.rоться для реалiзацii 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
експлуатацii:
а) так
б)нi+

на етапl реалiзацii таlчи

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

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

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



Запропоноване автором проекry

Найменування Необхiдна
кiлькiсть

Щiна за
одиницю,
тис.грн

BapTicTb,
тис.грн

необхiдна
кiлькiсть

Цiна за
одиницю,
тис.грн

lгровий комп,rекс

KOcTpiB>
1 9,7,60 97.60 l 97.60

Гойдмка <Гнiздо

лелеки)
l |,7,465 l 1,|,465

Лавочки <Верона>

Антивор
6 4,09 24,540 6 4,09

Троryарна плитка
<Старе MicTo>>,

товщина, 40 мм

|з2 0,23з 30,756 1з2 0,2зз

220 0,09Борлюр парковий

50_20-6
220 0,09 0,09

0,05.Щренаж

асфальтобетонних

покриттiв,
товщиною до l0 см

|з2 0,05 0,05 |з2

0,045 0,045Облашryвання
одношарових основ
iз щебню,
товщиною до l0 см,

фракчii 40-70 мм

\з2 0,045

1з2 0,05Улашryвання

дренажноТ основи
(щебiнь, вiдсiв)

0,05 0,05

Монтажнi роботи
по укладанню
тротуарноТ п,,Iитки

\з2 0 l 5 0,15 |32 0,1 5

Влашryвання
обладнання з

урахуванням
бетону

1 3,7,3,7l з,7,3,71 l з,7 ,з7 |

1 8,00 8,00 l 8,00

BapTicTb робiт i
матерiалiв

274,472

Пропозицiя експертноi групи

97,60

17,465

24,540

30,756

0,05

0,045

0 5

0,15

з7,з,l I

00

0

8

274,472

17,465

1з2

lз2

логiстика

BapтicTb,
тис.грн

0,09



}

Технiчний нагляд

2,5 %
6,862

Резерв, 20 О% 56,26,7

всього 337,601

6,862

56,26,7

337,601

Сума фiнансування з бюджету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
(пропозицiя експерта) 337,60l тис. грн.

Обrрунтування:

12. Подiбнi проекти до (З-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Кисвi

l3. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

l3. l . Iнновацiйнiсть: Так *

1З.2. Соцiальнiсть вказана: Так +

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

13.2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля

реалiзацii: Так +

15. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можJIивостi його

реалiзацiТ

а) позитивний *
б) негативний

Обгрунтування/зауважен

ПIБ KepiBHuKa сmрукmурноzо
Пidрозdiлу

дJль
оБслу ючА

!аmа

14. Висновки i погодження/узгодженнJI, необхiднi вiд iнших сlруктурних
пiдроздiлiв виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстацii) та комунальних пiдприемств стосовно можливостi
реалiзацii проекту.......

0 ,Л l*p to tc


