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]Долаток 2

до Положення про гро\I rl. t, l, i,,., 1 ii
'бюдхiет },IicTa Киева
;

звlт узгоджЕного проскту

N 1217
назва Вiдкритий бок зi скелелазiння Солом'янського районч <<KPl L]irlllbinq Cup>

Рекеiзчmч mа назва проекmу

Вiдповiдалiiйи (ЁоiпоряднЙк бюджетних коштiв - далi гБкrмпц.
вiддiл молодi та спорту Солом'янськоl'районноl'в MicTi Киевi державнот а
(вiOповidальнчй сmрукmурнuй пiОрозОiл за реалiзацiБ rро*-пП
!ата призначення РБк вiдповiдальним за експертизу. zl,oz.zozo
flaTa першот зустрiчi РБК з Командою проекту: iо,оз.zою

змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом
'l. Реалiзацiя запрОпонованОго проекТу вiдбуватиметьсЯ протягоМ одногО бЮдii{Lj-irlоГО РОКУ.а) так
б) Hi (чому?)

(ЗаПОВНЮеmЬСЯ ЛuШе У вuпаOку "Hi", у вuпаОку обрання "mак" залuшаеmься G|jl!:tlrlM)

(заповнЮеmьсЯ лtJше у вuпаOкУ "Hi", У вuпаdку обрання "mак" залuшаеmъся Btiiibt-tttM)

3. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекту
(напрацьованi в процесi спiльнот роботи РБк та Команди Hai прое*том згiдно зi ci ,tt
Положення про ГБ):
а) беззауважень (з боку Команди проекгу)
в) iз зауваженнямИ (е протокол розбiжностей, який додано до проекгУ в елеF.трi;r,t,iЙ системi)
4. Узгодженцй з Щомандою бюджет про'екгу

Найменування ToвapiB (робiт, послra
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грн
якi реалiзованi у Киевi (посиlлэпня на

'п роекти )

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:
7.1. lнновацiйнiсть: Tar</Hi
7.2. Соцiальнiсть вказаБ TaK/Hi
;7. 3. Бюджетна ефекгивнiсЙI

. на етапi реалiзацiТ. Tat</Hi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацiТ: Таr</Ш
7,4. 3агальнодоступним та безкоштовним:

. на етапi реалiзацil; TaK/Hi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацiТ: Tar</Hi
8. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних гli7_1роздiлiв
iВИКонавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi,
адм iH iстрацi) ), комунал ьних пiдприемств, стосовно можливостi реал iзацi i' п роекту

Проекг може бути реалiзований.

//,0з /с,дэ
flaTa

Кустова Iрина Володимирiвна
вiддiлу молодi та спорту

l' районноl' в MicTi Киевi державноl'адмiнiстрацii'

Ткачук Наталiя BiKTopiBHa т. 207 -09-1 0

Тихон Ковч

5. Сума спiвфiнансування проекту
ý Подiбнi проскти (до 3-х) та l'x кошториси,

СолоЦянс


