
Додаток 2
до Положення гtро громадськrй бюджет MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОЛКЕННОГО ПРО€КТУ

}Ё 47 Назва Длтячий майданчик <Сонячний> ЗДО ЛЬ 398
Реквiзumu mа назва проекmу

Вiдповiдальний (розпорядник бюдrсетЕих коштiв -далi-РБК/}IРГ): управлiння
освiти Солом'янськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(вidповidалльнuй сmрукmурнuй пidрозdiл за реалiзацiю проекmу)

.Щата прпзЕачення РБК вЦповЦальним за експертпзу| 2-JM2020,

,Щата першоi зустрiчi РБК з Командою проеlсту: 2402.20Ш

(загrовнюсгься лише у випадку "нiО', у випадку обраrrня'lак" заlп{шаgгься вiльнrдt)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапi реапiзацii та/чут експлуатаuii:

а) так

б) Hi

(зшrовrпосгься JIише у випадку "нi'О, у влшадку обрапня "так" залишаgгься вiльlлд.r)

З. ГIлан заходiв та виц)ати за кошторисом на реапiзацiю зчlпропонованого проскту
(напршtьованi в процесi спiльноi роботи РБК та Команда над проектом згiлrо зi ст. 11

Положення про ГБ:

а) без зауважешь (з боку Команди проекту)

б) iз заувшrсеЕнями (е протокол розбiжностеiт, л<пiт додано до проекту в електроннiй системi)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту:

-|
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5. Сума спiвфiнансувzlння проект}___;_ грн.

6. Подiбнi проекти (ло 3-х1 та ii кошториси, якi реалiзоваIri у Киевi (посилання на
проекти)

'Vg 

б1*"Дитя.шй майд чи

7. Оцiнка параluетрiв ефектпвностi проекry:

7. 1. Iновацiйнiсть: TaK/Hi

7.2. Соцiальнiсть вказана: TaKiHi

7.З. Бюджетна ефективнiсть:

- на етапi реа.пiзачii:Так/Нi

- на етапi функцiонрання пiсля реалiзацii: Tarr/Hi

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:



- на етапi реалiзацii: TaK/Hi

- на етапi Фrнкчiонування пiс.тя реаriзашii: TaKHi

8. ВисноВки i погОдкення'}зго/l;кеЕшI. необхi,щri вц iншlо< структурЕих пiлроз:i-riв
викоIIавчого орг€tнУ КиiЪськоi MicbKoi рад{ (Киiъськоi MicbKoi лержавно.t алrriнйтрачii)
та комунЕrльнrл< пiшrри€мств стосовIIо мохливостi реаtriзацii проекry

.Щата

//,2JlajJ

Алiна РоГоВА

Iрина Коренева 24З 65 3 8

Лiдер Команди Ji" 'Иz'а/,r2ьtr-


