
Вiдповiдал ьнии: влlння е

звlт про АнАлlз вlдповlдностl проЕкту
N9 881 назва По и деDево на згадкч поо школV

Реквiзчmч mа назва проекmу
законодавству, Положенню та моrФивостi йоrо реалiзацГi

гll та п кмрних
(в id повi0 ал ь н u й с mру к mу рн u й п id роз0 iл за реалвацiю проекmу)

flaTa призначення вiдповiдальним за експертизу:

1, Запропонований проекг належить до повноважень киiвськот Micbkol влади та вlдповlдае

Положенню:

а) так

б) Hi (чому?)

а) так

б) нi (чому?)

5. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованоrо завдання:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

(заповнюетьсялишеУвипадкУ..негативний",УвиладкУобрання"позитивний''3алиtlJаетЬся
вiльним)

а) так

б) Hi

3. 3апропонований проекг вiдповiдае чинному законодавству:

6. Проекг передбачае виключно розробку проектно-кошторисноТ документацiТ:

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюметного року:

а) так

6) Hi (чому?)

(заповнюеться лише у випадку "Hi', у випадку обрання "так" залиl!аеться вiльним)



7. Проекг мае завершений характер (виконання заходiв у майбуrньому не вимагатиме прийняття
подальших заходiв та не потребуватиме додаткового видiлення коштiв з бюджеry Micтa Киева):

а) так

6| Hi (обlрунmування немоклчвосmi реалiзацi' захоdiв проmяеом всmановленоео перiоdу
реалЬацi0

потоебчватиме подальшого фiнансчва ння на имання зелених насаджень та догляд за ними

8, Проекr суперечить дiючим мiським цiльовим програмам, або дублюо завдання, якi передбаченi
цими програмами i плануються для реалiзацiТ на вiдповiдний бюджетний piK:

(заповнюеться лише у випадку "так", у випадку обрання "Hi" залишаеться вiльним)

б) Hi

9. Реалiзацiя проекry плануеться на землях або об'окrах приватноi форми власностi

а) так

(заповнюеться лише у випадку "так", у випадку обрання "Hi" залишаоться вlльним)

6) Hi

10. Проект не буде бюджетно-ефекгивним на етапi реалiзацiТ таlчи експлуатацii

а) так

(заповнюеться лише у випадку "так", у випадку обрання "Hi" залишаеться вiльним)

б) Hi

11. Витрати за коl,лторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого проекrу:

а) без додаткових зауважень

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити ix, використовуючи для обfрунryвання
данi, наведенi в таблицi них(че)

12. Наявнuй гарантiйний лист щодо досryпностi (у випадку, коли такий лист е необхiдним):

а) так

б) Hi

в) гарантiйний лист щодо досryпностi не потрiбен

а) так (обlрунmування в якiй часmuнi суперечumь вuмоеам)



Найменування

3апропоноване Командою проекту опозицiя експе Hol r пи

Необхiдна
кiлькiсть

Цiна за
одиницю,
rрн

BapTicTb,
грн

Необхhна
кiлькiсть

L|iHa за
одиницю,
rрн

BapTicTb,
грн

BapTicTb садивного
матерiалу,

'10 000,00 шт 45,00 450 000,00

Логiстика (150
навчальних
закладiв),

75 000,00

Кiлки 20 000,00 шт 5,00 100 000,00

Шпагат 1 5000 м 0"lз 2 000,00

Комплекснi добрива 500 кг ,16,00 8 000,00

!обрива
пролонгованоТ дiТ

500 кг 160,00 80 000,00

Посадка,
консультацiТ,
супровiд

75 000,00

lнформацiйно-
довiдковi матерiали 10 000,00

Непередбаченi
витрати 2ОО/о

160 000,00

РА3оМ: 800 000,00 960 000,00

Сума фiнансування з бюджеry MicTa Киева, потрiбна для реалiзацij проеrry
(пропозицiя експерта) 960 000,00 грн

Обi рунryвання:

2. Кiлькiсть та Bapтicтb садивного та допомiжного матерiалiв пiдлягають кориryванню пiд час
формчвання тендерноi пропозицiТ

1З. Подiбнi проекги (до 3-х) та ii кошториси, якi реалiзованi у Киевi

1, кошти на проекгчвання з непередбаччваних витоат ч оозмiоi 20уо

14. Оцiнка параметрiв ефекгивностi проекry:

'l4.'l. lнновацiйнiсть: TaK/Hi

14.2. Соцiальнiсть вказана: Так /Hi



'14.2.'1 . Бюджетна ефекгивнiсть на етапi реалiзацii: Так /Hi

'14.2,2. Бюджетна ефекrивнiсть на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: Так /Hi

15. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших струкrурних пiдроздiлiв виконавчого
органу КиТвськоi MicbкoT ради (КиiвськоI MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) та комунальних
пiдприемств стосовно можливостi реалiзацii проекry

Департамент освiти i науки ВО КМР (Kltiм) та комунальнi заклади освiти.

16. Висновок щодо вiдповiдностi проекry законодавству, положенню та можливостi його
реалiзацiТ:

а) позитивниЙ

б) негативний

Об/рунryвання/зауваження

ot оf;р1g
Даmа

оg.
l. Б, KepiBHuKa пidрозdiлу


