
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту
№ 347 « «Інтерактивна скеля 12СІітЬ» 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: 16.03.2020 
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:

Кошторис проекту: Скелелазний комплекс "Інтерактивна 
скеля 12Climb"

Ціна, Вартість
№ пп Назва витрат К-ть грн , грн



1

С к е л е л а з н и й  к о м п л е к с  " Ін т е р а к т и в н а  с к е л я  1 2 C lim b "

Комплекс включає:
- інтерактивний скеледром 12Climb розміром 3x4 метри
- LED підсвітка 12Climb (240 діодів + комплектуючі з блоком 
управління)
- зачіпки 12Climb з підсвіткою (151 шт)
- комплект для страхування (2 системи, мотузка 20м, 
карабіни 5 шт, пристрій для страхування)
- мати спортивні, страхувальні 12Climb
- планшет для керування скеледромом з встановленим 
програмним забезпеченням
- виготовлення, монтаж та налаштування інтерактивного 
скеледрому 12Climb
- проведення тренінгу по роботі з інтерактивним 
скеледромом та програмним забезпеченням

1 159900 159900

2 Непередбачені витрати, 20% (непередбачені роботи на 
демонтаж-монтаж, зміна цін на момент реалізації) 1 39975 39975

В с ь о го 199 875

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 урізноманітнити дозвілля га ознайомити дітей зі

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

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


