
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ 

№ № 107 «Центр активного відпочинку та дозвілля  КПДЮ – «КУБ» 

законодавству, Положенню та можливості його реалізації 

 

Відповідальний: Департамент освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва 

Дата призначення відповідальним за експертизу: 15 березня 2019 року 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації 

1.Включено до реєстру поданих проектів за № 107 

 

2. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає 

Положенню: 

а) так 

б) ні (чому?) 

 

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству: 

а) так 

б) ні  

 

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 

б) ні (чому?)  

 

5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання: 

а) позитивний 

б) негативний  

 

6. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації: 

а) так 

б) ні 

 

7. Проект має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття 

подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Києва): 

а) так 

б) ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації) 

Проект потребує розробки проектно-кошторисної документації  та в подальшому фінансування 

для утримання.  

 

8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам, або дублює завдання, які передбачені 

цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік: 

а) так (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам) 

б) ні 

 

9. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми власності: 

а) так 

б) ні 

 

10. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 

а) так 

б) ні 

 

11. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого проекту: 

а) без додаткових зауважень 



б) із зауваженнями  

 

12. Наявний гарантійний лист щодо доступності (у випадку, коли такий лист є необхідним): 

а) так 

б) ні 

в) гарантійний лист щодо доступності не потрібен 

  

Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 

1 880 000,00 грн.  

13. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві: немає 

14. Оцінка параметрів ефективності проекту: 

14.1. Інноваційність: Так/Ні 

14.2. Соціальність вказана: Так /Ні 

14.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації:  Так /Ні 

14.2.2. Бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні 

15. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних 

підприємств стосовно можливості реалізації проекту – потребує 

16. Висновок щодо відповідності проекту законодавству, положенню та можливості його реалізації: 

а) позитивний 

б) негативний 

 

Експертиза зазначеного проекту здійснювалася відповідно до Закону України “Про столицю 

України — місто-герой Київ”, Закону України “Про планування і забудову територій”, Закону 

України “Про основи містобудування”, Закону України “Про архітектурну діяльність”, з 

урахуванням ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". 

За результатами опрацювання зазначеного проекту на його відповідність законодавству, 

положенню та можливості його реалізації, неодноразових консультаційних зустрічей 

відповідальних осіб за експертизу проекту з автором проекту Коваленко М.В. з’ясовано, що  з 

метою забезпечення ефективної реалізації Генерального плану розвитку міста Києва та проекту 

планування приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київради від 28 

березня 2002 року № 370/1804, раціонального використання території, створення повноцінного 

життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Києва,  

урахування законних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної 

діяльності, проект потребує погодження з відповідними службами, а також  попередньої розробки 

та затвердження проектно-кошторисної документації.  

Рекомендуємо доопрацювати проект відповідно до вимог чинного законодавства України.  

      

Начальник управління економіки і фінансів                                Людмила БОРИСЕНКО 

 

28 березня 2019 року 

 

Ткаченко, 279-85-77 
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