
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту
№532 «Розвиток проєктоїдіяльності з LEGO Education Spike Prime в Гімназії 172»

Реквізити та назва проекту

Відповідальний: Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)
Дата призначення відповідальним за експертизу:_____________________
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 19.03.2020 
Дата публікації звіту:___________________
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації
1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає 
Положенню:
а) так
б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним)
2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так
б) ні
3. План заходів та витрат за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в 
процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст. 1 1 Положення про ГБ):
а) без зауважень (з боку Команди проекту)
б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі) 

Бюджет проекту надано автором:

1
LE G O  E d u ca tio n  S P IK E  P rim e  
б а зо в и й  н аб ір 5 ш т 15551,00 77 755 ,00

2

LE G O  E d u c a tio n  S P IK E  P rim e  
р е сур сн и й  н аб ір 5 ш т 4727,00 23 635 ,00

101390,00

РЕЗЕРВ 20% 
ЗАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ

20278,00 
121 668,00

5. Сума співфінансування проекту________________ грн.
6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві
.............................................................................................................................................................. Оцінка
параметрів ефективності проекту:
7.1. Інноваційність: Так/Ні
7.2. Соціальність вказана: Так /Ні
7.3. Бюджетна ефективність:
- на етапі реалізації ТАК/НІ
-на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні



7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
-на етапі реалізації: ТАК/НІ
-на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні
8.Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств стосовно 
можливості реалізації проекту
Реалізація даного проекту дозволить отримати необхідні знання та навички з робототехніки і підготуватися до 
створення роботів на більш складній платформі Mindstorms EV3. Конструювання і програмування з LEGO SPIKE Prime 
дозволить дітям виховати інтерес до науки} інженерії та технічних спеціальностей.
Строк виконання

Дата Підпис
Ярова Є.В.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Лідер команди: Меліков Олексій Аркадійович 
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


