
Додаток 2

до Положення про громадський бюджет
MicTa Кисва

звl], про лн,,\JI } l]1.1пOBI:IHOCTI проЕкту

Проек,г N9 l68б <Баскетбол для Bcix))
Реквiзчmч mа назва проекmу

Законодавству, Положенню та можливостi його реалiзаuii

Вiдповiдальний: Начальник оД-501 КП <Керуюча компанlя з
обслуговування житлового фонду Оболонського району ф,ticTa Кисва>

никитюк Снiжана Миколаiвна
(вiOповiОальнчй сmрукmурнчй пiOрозOiл за реалiзацiю проекmу)

!ата призначеrlня вiдповiдальним за експертизу:

Щата публiкачiТ звiту:

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змlстом та можливlстю

реаlriзацii

l . Запропонований проект напежить до повЕоважень Киiвськоi MicbKoi влади
та вiдповiдае Положенню:
а) так +

6) lli (чому?)

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

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

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

передбачас вик.цючно розробку проектно-кошторисноi

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

б) Ht (чому?)



6. Проект мае завершений характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття подальших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Киева):
а) так *
б) Hi (обtрунmування немом,.1чвоспi реалiзацii захоdiв проmяеом
вс пановлен ozo перiо dy ре ал iз ац i i)

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, Реалiзацiя проекту плану€ться на землях або об'сктах приватноi форми
власностI:
а) так
б)нi+

9. Проект
експлуатацii:
а) так
б)нi+

не буле б юлжетн о-е ф ектив н им на етапl реалiзацii таlчи

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

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

1l. 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 проекту

найменчвання необхiдна
кiлькiсть

I_{iHa за
одиницю,
тис.грн

BapTicTb,
тис.грн

необхiдна
кiлькiсть

Щiна за
одиницю,
тис.грн

Полiуретановi
СПОJЦЛеННJI

645 кг 0,1 4 90,30 645 кг 0.14

3000 кг 0,0085 2ý ýо 3000 кг 0.0085

l50 кг 0 1 7 25,50 l50 кг 0, l7

Фарба лля розмiтки 12 кг 0,l5 l,80 l2 кг 0,1 5

85 .;r 0,05 4,25 85л 0.05Розчинник

30 рул 2, l0 30 рул 0,07

0,1Роботи 420 м.кв

0 0
,7

0,1 12,00 420 м.кв

Транспорт l0.00

Нанесення розмiтки 2,50

пiдготовка основи 420 м,кв 0,3 8 l59,60 420 м.кв

Баскgбольнi щити
з кiльцями

2шт 10,00 2 lllT l0,00

волейбольнi стiйки
(2 шт) з сiткою та
монтаrк

l0,00

обов'язковий

резерв згiдно
гlоложень

Громадського
бюлжеry 20 0Z

всього 4,72,26

Пропозицiя експертноi групи

BapTicTb,
тис.грн

90,з0

?ý ýп

?ý ýп

1,80

2, l0

42,00

l0,00

] ýл

159,60

20,00

10,00

,78.,7 
|

4"l2,26

Сума фiнансування з бюджету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
(пропозицiя експерта) 472,26 тис. грн.

Обцрунтування:

Резинова крихта,

фракцiя 1-3

Полiуретановi
сполучен}UI

кольоровi

Ма,rярна стрiчка

0,38

20,00

,78"ll

4.25



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

l3. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

l З. l . Iнновацiйнiсть: Так *

l З.2. Соцiальнiсть вказана: Так +

1З.2. l . Бюджетна ефективнiсть на етапi реатliзачii: Так +

1З,2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля

реалiзацii: Так +

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

15. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можливостi його

реалiзацii

а) позитивний *
б) негативний

Обrрунтування/зауваження :

!
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П IБ KepiBHuKa спрукmурно?о
пidрозdiлу
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