
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ

№ 1664— Назва _Творча майстерня «Безпечний простір: моральна підтримка та 
гуманітарна допомога» сімей учасників АТО

, Реквізити та назва проекту

законодавству, Положенню та можливості його реалізації

дітей”^ м ол оді" 1 Святошинеький районний у м.Кінві центр соціальних служб для сім’ї,

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення відповідальним за експертизу:

Дата публікації звіту:

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

ШлТженню°ВаНИЙ ПР° ЄКТ НаЛЄЖИГЬ Д° повноважень Київської міської влади та відповідає

а) так

б) ні (чому?)

(запонііюсться лише у випадку "пі", у випадкч обрання “так” залишагтися ВІЛЬНИМ)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку “ пі”, у випадку обрання -‘так” залишається вільним)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року

а) так

б) ні (чому?)

(заповню ється лиш е у випадку “ пі”, у випадку обрання “так” залиш ається вільним)



5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивніш

б) негативний (чому?)

(заповнюється лише у випадку “ негативний”, у випадку обрання ' ’позитивний" залишається вільним)

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) гак

б) ні (обгрунтування неможливості реалізації заходів протягом, встановленого періоду 
реалізації)

(заповнюється лише у випадку ч’н г ,  у випадку обрання “так” залишається вільним)

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)

(заповнюється лише у випадку "так”, у випадку обрання "ні" залишається вільним)

б) ні

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

а) так

(заповнюється лише у випадку “так”, у випадку обрання ;іпі” залишається вільним)

б) ні

*



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

а) так

(заповнюється лише у випадку "так", у випадку обрання "ні” залишається вільним)

б) н]

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

а) без додаткових зауважень

6} із зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використ овуючи для обгрунтування 
дані, наведені в таблиці нижче)

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

б) ні

в) гарантійний лист щодо доступності не потрібен

Найменування Занропонова не Командою проекту Пропозиція експертної І рупії

Необхідна
кількість

Ціна за
одиницю,
гри

Вартість,
грн

Необхідна
кількість

Ціна за
одиницю,
грн

Вартість,
грн

Послуги психолога ЗО> 930 27900

послуги арт-терапевта 20 850 17000

творчі майстер класи для 
дітей та дорослих 30 650 19500

материали для майстер-класів 200 ' 500 100000

пішоходи і екскурсії по Києву 
для дітей 2 2000 4000

автобусні екскурсії по Києву 
для сімей 2 6000 12000

автобусні екскурсії для сімей 
Тур вихідного дня 1 30000 30000

автобусні екскурсії для дітей 1 15000 15000

спортивні заходи для дітей та 
дорослих 10 6000 60000

соціально-профілакт и ч н і 
заходи 20 300 6000



транспорт послуги 1 ОС 200С) 20000С)

персональний компьютер і 4000Сі 4000Сі

фліпчарт 1 2000 2000

Послуги з виготовлення 
друкованих інформаційних 
матеріалів 50 1500 . 75000

заняття з першої домедичної 
допомоги для дітей 10 300_ 3000

заняття з першої домедичної 
допомоги для дорослих . 10 500 5000

Резерв 20% 123280

Всього 739680

. .....

Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 
(пропозиція експерта).......................................... і рн

Обгрунтування:

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

14. Оцінка параметрів ефективності проекту: .

14.1. Інноваційність: Так/Ні

14.2. Соціальність вказана: Так /Ні

14.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації: Гак /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

.. Позитивиий.................................................................................................................................

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



реалізації:

а) позитивний

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

Дата ТІ. І. Б. к/рітиксі структурного підрозділ)’

і м.К 
діте#

%


