
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту

№ 395 «Спортивний майданчик та тренажери для гімназії № 172 «Нивки»

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:



Вуличні тренажери серії SM + мультифітнес станція.

№ Н ай м енування трен аж ер ів

Вартіст 
ь за
од и н иц  
ю, грн.

Кіль кість
Вартість,
грн.

1 Ж им  від грудей -  Верхня тяга 15800 1 15800

2 Ж им  ногам и 8700 1 8700

3 М аятн ик-Твістер 12200 1 12200

4 П овітряний ходок 9400 1 9400

5 О рбітрек 13800 1 13800

6 Розгинач стегна 9900 1 9900

7 Гребний трен аж ер 7700 1 7700

8 Станція M ultifitness 63500 1 63500

9 О бладнання: 141000

10 Підготовка основи (гранвід сів)(10*8,9  м.) 645 89 57120

11 М онтаж 25300

12 Тран спо р т 5000

13 Н еперед бачені витрати 0,2 44580

14 В сь о го : 2 7 3 0 0 0

5. Сума співфінансування проекту________________ гри.
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 створить передумови для якісного проведення уроків 
фізичної культури, залученння учнів гімназії до рухової активності з використанням 
сучасного обладнання на свіжому повідом, поліпшення стану здоров'я.

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

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


