
.}BIT пр() лнАлlз l]lдповIдностl проЕItту

Проект ЛЪ t263 <Облашlтt,вiltlня безllечнrtх маiiдаllчикiв л,,lя збtlрл,
спriття по просIl.ГеrroiB Сталiпгпада.1.1Б>

Реквiзчmч mа назва проекmу

законодавству, Положенню та можливосr,i його реалiзаuii

I}iдповiдал ьн lr й: Нача,ltыlик ОД-502 K1-1 <Керytоча компанiя з

обслуговуванLlя житлового dlонду Оболонського району bticтa Кис:ва>

волковська Bipa Миколаiвна
(вiOповiOальнчй сmрукmурнчй пidрозdiл за реалiзацiю проекmу)

,Ща,га призначенllя Bi.,lltoBiдa;l btl lrпt за експер,tllзt,:

[ата ll1,блiкаuiТ з Bir-1,:

l. Запропонований проект належить до повноважень Киiвськот Micbkoi влади
та вiдловiдас Положенню:
а) так *
б) Ht (чому?)

2, Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству
а) так *
б) нi(чсl.л,tу?1

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

б) Ht (чохl;?)

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

5. Гlроект передбачас
докуме нтацii:
а) так *

ви кл ючно розробr<l, Il роектно- кошl,орис I Iol

Додаток 2

до Положення про громалський бlоджеr,

MicTa Киева

Змiст захолу: здiйснення анапiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю

реалiзаuii



б) Hi
6. Проект мас завершений характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийнятгя подмьших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiленt-tя коштiв з бюджеr,у Micтa Кисва):
а) так +

б) Hi (обryунmування не,uож,.,luвосmi реа;tiзаtlii' змrлdiв проlлlяzо.|1
вс mано вл eHoz о пер iody р е ал iз ац i,i)

7. Проект суперечить дilочим л,tiським цi;tьовишt програма]\,1. або лу,блrос
завданtIя, якi передбаченi цими програмами i плануються лля реа,riзацii на
вiдповiдний бюлжетний piK:
а) так (обryунmування в якiй часmuнi суперечtlmь Bu,vtoeall)

б) Hi

8. Реалiзацiя проекту плануеться на землях або об'сктах приватноi форми
власнос,гI:
а) так

6)Hi+

9. Проект не буле бюджетно-ефективIlим на етапi реалiзацii таiчи
експлуатацii:
а) так

б)нi+

l0. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропоIlованого
проекту:
а) без додаткових зауважень
б) iз зауваженнями (необхiлно внести або 1,гочнити ix, використовуючи
;ulя обrрунтуванtlя данi, ltaBe;leШi в таб;lицi llи:,кче) *

l l. Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку, коли такий лист
с необхiдним):
а) так *
б) Hi
в) гаранr,iйний лист щодо доступностi не потрiбен



Найменування

Запропоноване Командоlо проект}

необхi.tttа
к i,,t ь к iс-г ь

Щiна за

одиницlо,
грн

Bap-r,icr ь.

грн

перлога з jlверцята}lи сIlереду l 7l 800,00 7l 800.00

tIер,-lога з,,lBepIlяTlr\{li сI Iсрс.]) l 10 000.00 10 000.00

flocтaBKa контсйнерiв l() 0()0.00

22 lз7.00

I}c btl го l1з 9з7.00

неперелбачуванi виr,рати (З% вiл
загальноi суми)

.+ ] It].()0

резерв 20% 2Il 7tt7.00

l} с ьо гrr 177 0.12.0()

Сума фiнансування з бюджету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
l77 042,00 грн.

Обrрунтування:

l2. Подiбнi проекти до (3-х) та Тх кошториси, якi реалiзованi у Кисвi

l j. Оцiнка llapaMeTpiB ефективнос,гi проекту:

'l 3.1. Iнновацiйнiсть: Так *

l З.2. Corria.,rbHicTb вказана: Так *

l3.2.1. Бюджетна ефективнiсть tta етапi реалiзацii: Так +

l3.2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функчiонування пiсля

реалiзацii: Так +

\1он l аrк

l4. Висrlовки i погод;ксння/узгод;кення, необхiднi вiд irrших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органо Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) та комунальних пiдпри€мств стосовно можjlивостi

реалiзацii проекту......,



l5. Висновок шодо вiдповiдностi проекту законодавству та IvIожливостi його
pea-r iзаriii

а) позитивний *
б) негативний

Обrрчнтування/зауваження :

о у _!1,

:., . -:

а,

jItчп tt 111l 94 П IБ KeуliBHuKa спlрукmурно?о
пidрозii.t1,%

"t\


