
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту

№ 75 «Безпечна прогулянка для найменших»
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: 13.03.2020 
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:

Безшовне гумове покриття 10мм кольорова гума для майданчиків площею 285м2. Товщина 
покриття 10мм

Найменування

Загальн
а

кількіст
ь

матеріа
лу

Одини
ця

вимір
У

Ціна,
грн/од. Сума, грн

Поліуретанов зв'язуюче STOBIELAST 
S131.981 430 кг. 160 68 800,00
Гумова крихта фракция 1-3 2150 кг. зо 64 500,00
Фарба для малюнка 24 кг. 400 9 600,00
Розчинник Сольвент 60 л. 70 4 200,00
Малярна стрічка 60 рулон 70 4 200,00
Поліуретанова грунтівка STOBIELAST S100 60 кг. 145 8 700,00
Роботи з укладання покриття 285 м.кв. 130 37 050,00

Нанесення малюнка на покриття 1 послуг
а 12000 12 000,00

Підготова основи під покриття 325 м.кв. 740 240 500,00
Транспорті витрати 1 послуг 7000 7 000,00



а

ВСЬОГО 456 550,00
Резерв 20% 91 310,00

Загальна сума з резервом, грн 547 860,00

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 реалізаГцї проекту
Реалізація даного проекту дозволить створити сучасний травмобезпечний майданчик на 
території закладу для прогулянок ifyi свіжому повітрі.

^ ' Ярова Є.В.
Дата ГГідпис /  П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Лідер команди: ЛЕПЕХА ОКСАНА ВАСИЛІВНА 
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


