
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту
№ 1811 «Улаштування спортивно-ігрового майданчика у гімназії № 153 ім. О.С. Пушкіна»

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: 18.03.2020 
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:

Улаштування спортивного-ігрового майданчика у школі №153

Н айм енування

Загальна
кількість

м атеріалі

в

О диниц

я

виміру

Ціна,

грн/од. Сум а, грн

Гім настично-ігровий ком плекс Н- 

2300*D -5160 68 000,00 68 000,00

Ком плекс д итячий спор ти вно  - 
ігровий з л іаною  та ш естом  та зігзагом  

H -2800*L3325*W -2725,

Платформ а

725*725*Н -1200 33000 33 000,00

Заміна ф анерних елем ентів існую чого 

ігрового ком плекса ком плекса 11300 11 300,00

Плитка гумова для покриття ЗО мм, Н-
60 m 2 650 39 000,00



30*L-500*W 500

Бор д ю р гум о вий (зелени й ,тер ако т)Н -

2 1 0 4 -5 0 0 32 пог.м 350 11 200,00

Улаш тування основи, Котлован 100мм 

(щ ебінь фр. 10- 

20мм, відсів фр.

0-5мм ) 64 m 2 350 22 400,00

Д ем о нтаж  існую чих елем ен тів 18980 18 980,00

Транспортні вітрати 14 000,00

Вартість встан овлен ня(м онтаж ) 47 200,00

ВСЬОГО: 265 080,00

Резерв 20% 53 016,00

Загальна сум а, грн 318 096,00

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
-наетапі 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 надасть можливість створити сучасний гімнастино-ігровий 
майданчик з комплексом обладнання , який стане осередком здорового способу життя та

в ііо ї гри.

Ярова Є.В.
П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Лідер команди: Талалай В. О. 
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


