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Jo:aToK ]
до Положешш про гром4дськrй бюд*iет rricTa Кисм

ЗВIТ УЗГОДКЕННОГО ПРО€КТУ

Назва Капiтагlьний ремонт фугбольного майданчику в СЗШ }ф 26 за
адресою просп. JIIобомира Гузара. 32

Реквiзumu mа назва проекmу

Вiдповiддrьшй (розпорялнпк бюджетних коштiв - далi - РБК/lVIРГ): улравлiння
освiти Со:том'янськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

t вiоповidаlьнuй сmрукmурнuй пidрозdiл за реалiзацiю проекmу)

Jата прIlзЕачеЕня РБК вЦповЦальним за експертизу: 10.03.2020

JaTa першоi зу-стрiчi РБК з Командою проекту: 12O3282q

JaTa щ-б.тiкачii звiry:

Зrriст захо.ry: здiйснення аrrа.пiзу подЕlних проектiв за змiстом

1. Реатiзацiя загlропонованого проекту вiдбуватиметься Irротягом одЕого бюджетного року:

а) так

б) Hi (чол,tу?).....
(заповtпосгься JIише у випадку'oHi", у випадку обрання'tгак" залишаегься вi.rьrлш)

2. Проект буле бюлжетно-ефективним на етагri реа-тiзачiТ Ta'wt експлуатачii:

а) так

б) Hi.
(заповrпосгься лише у випадку "нi", у вип4дку обршпrя "так" затшаегься Bi.rbшBr)

3, ГIлан засодiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю з€rпропоЕованого проекту
(напрацьованi в процесi спiльноi роботи РБК та Команди II4д проектом згi.шrо зi ст. 11

Положення про ГБ:

а) без зауважень (з боку Команди проскту)

б) iз зауваженнями (е протокол розбiжностей, який додtlно до проекту в електроЕнiй системi)
4. Узгоджений з Командою бюджет проекту:розбiжностi вiдсугнi

Найменування НеобхЦна
кiлькiстъ

IIiHa за
одиницюl грЕ

Cyrra, грн

Розробка та виiмка грунту 2100 м2 145,0 304500.00
Гразiйно-пiщана основа 2100 м2 3 80,00 798000.00
Штпtlа трава 2100 м2 490,00 1029000.00
Укладання шгrшоi трави 2100 м2 150,00 3 l5.00
Ворота 2 13500,00
Транспортнi витрати 20000,00
Резерв 20 ОА -l98 700

Всього ] 992 200

5. Сума спiвфiнансування про€кту. грн.



6. Подiбнi проекти (ло 3-х; Taik кошториси, якi реапiзованi ;. Ь;::з. :.,:r,:..-_}_; 1-:

проекти)
J\b 185 "Нове льне поле дJI;I спецiапiзованоi шкоJи ý 1 Е -

7. Оцiнка параrrлетрiв ефективностi проекту:

7. 1. Iновацiйнiсть: TaKiHi

7.2. Соцiа-тlьнiсть вказана: TaK/Hi

7.З. Бюджетна ефективнiсть:

- на eTarri реа.пiзацii:Так/Нi

- на етагri Фrнкuiонування пiсrrя реалiзацii: TaK/Hi

7.4. Зага;lьнодоступним та безкоштовним:

- на етагri реаrriзаrдii: ТакДIi

- на етапi функцiонування пiсля реапiзацii: TaK/Hi

8. Висновки i погодження/узгодженЕя, необхiдri вiд iнших структурних пiшlоздiлiв
виконtlвчого оргzlну КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii)
та комунальних пiдприемств стосовно можJIивостi реалiзацii проекту
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