
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту

№ 1270 Баскетбольно-волейбольний майданчик у школі №97

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.11 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:

Н айм ен ува нн я

Загальна

кількіст ь
м ат еріа

л ів

О диниця
вим ір у

Ціна,
грн/од.

Сума, грн

П оліуретанове зв 'язую че STO B IELA ST  

S131.981 765,00 кг. 160,00 122 400,00

Кольорова крихта (фракція 1-3) 3 200,00 кг. 30,00 96 000,00

Фарба для розм ітки 24,00 кг. 400,00 9 600,00



Розчинник Со львен т 7 5 ,0 0 л. 70,00 5 250,00

М алярна стрічка 40,00 рулон 70,00 2 800,00

П оліуретанова грунтівка STO B IELA ST  S100 75,00 кг. 145,00 10 875,00

Нанесення розм ітки (1 вид) 2,00 услуга 3 000,00 6 000,00

Роботи 375,00 м.кв. 130,00 48 750,00

Баскетбольні стійки зі щ итом 2,00 ком плект 17 850,00 35 700,00

Волейбольні стійки 1,00 ком плект 11 000,00 11 000,00

Встановлення спор ти вни х елем ентів 1,00 послуга 10 000,00 10 000,00

Тран спортні послуги 1,00 послуга 15 000,00 15 000,00

ВСЬ О ГО : 373 375,00

Резерв 20% 74 675,00

Зага л ьн а  сум а, грн 448 050,00

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: Т ак /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 дає можливість школярам та місцевій молоді займатися 
ігровими видами спорту в комфортних та безпечних умовах.

Ярова Є.В.
П. І. Б. керівника структурного підрозділуДата Підпис

Лідер команди: Луніна Тетяна Володимирівна 
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


