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до ПоложеннrI про громадський бюдяtет rticTa Krtcм

звIт узгоджЕнного проекту

Назва Дитячий простiр кСмайлир ЩIЗ J\Ъ 43f
Реквiзumu mа нсвва проекmу

Вi;повi:атьнпй (розпорядппк бюдэкетппх коштiв - далi - рБк/мРГ): управлiння
ОсВiТи Со-lом'янськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

r Bi ilпо в id аzьнuй сmрукmwнuй пidрозdiл за ре алiз ацiю проекmу)

.,IaTa прпзЕачеЕня РБК вЦповiдальним за експертизу: 10.03.2020

JaTa першоi зустрiчi РБК з Командою проекry: 11.03.202Q

JaTa пl,б.riкацii звiry:

Зrriсг захо.ry: здiйснення аншriзу под€lних проектiв за змiстом

l. Реа,тiзацiя заrrропоновttного проекту вiдбуватиметься протягом одIого бюдкетного року:

а) так

б) Bi
fuoMy?).
(заповIflосгьСя JIише у випадкУ "нi", у випадку обраrпrя'отак" залишаегься вiльним)

2. ПРОеКт буде бюджетно-ефективним на етапi реапiзацii та/wт, експlryатшliТ:

а) так

б)
Hi.....
(заповrлосгьСя JIише у випадц "нi", у випадку обршпrя "так" залишасгься вiльtппr.r)

з. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю зЕшропоновЕlного про€кту
(напршlьованi в процесi спiльноi роботи РБк та Команди над проектом згiлlо зi ст. 11
Положення про ГБ:

а) без зачвджень (з боку Комшrди проекту)

б) iз зауважеЕнями (е протокол розбiжностей, який додЕtно до проекту в електроЕнiй спстеrti r

-l. Узгоджений з Командою бюджет проекту:
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1. Пiсл.g.ж{жfl а._ý.р.ggЕлý.ý*.qЗt}SýýЗ*ffi 1 1з fi*fi,8,fi, 1з fit]s=fi,fi,
2, С то.тrк э ý_sдtffi&ж. 1 5 S fiн n 5 S * 1 ý Sfi,*,*fi _ý 5fifi-,*fi
3, lця^вgg ýу'gжgнgж З fi Шфý I fi {-*:r t fifi * 1 з5 ФфгJ,fi,8, з5 s8*,fi8
4. Аsтобус 1 зэ 0frгJ,t]fi -1э fits*,фfi
5. ýостаsна з гJfi8,,t}fr
б, Монт,аж ? *s*-fiгi

fiý,*Е' ffis..sлчgрft Е}Ёýf,Е}Е З S*/й l т 18*"fiф

Всьвгш,: n frа fi,*s=ф{t

5. Clrra спiвфiнансування проекту грн.
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6. Подiбнi проекти (ло 3-х1 та iх кошториси, якi реалiзованi 1 Кисвi (посL-Iяrтття Еа
проекти)

ДебL 'ДитячиИ маtданчик "МрЬ

7. Оцiнка парапrетрiв ефективностi проекту:

7. 1. Iновацiйнiсть: ТакД{i

7.2. Соцiа-пьнiсть вкЕtзшIа: TaK/Hi

7.З. Бюджетна ефективнiсть:

- на eTaTri реаrriзацii:Так/Нi

- на етапi функцiонування пiсля реа-тliзацii: TaK/Hi

7.4. Зага.llьнодоступним та безкоштовним:

- на eTaTri реалiзацii: Tax/Hi

- на eTaTri функцiонувzlння пiс.тlя реалiзацii: TaK/Hi

8. Висновки i погодження/узгодження, необхiдri вiд iнших структурних пiдltоздiлiв
викоIIавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради GfuiЪськоi MicbKoi держаэноi адмiнiстрацii)
та комун€rльних пiдприемств стосовно можJIивостi реалiзацii проекту
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Алiна РоГоВА

Iрина Коренева 24З 65 38
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