
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту

№ 425 «Пошиття сучасних костюмів для ансамблю «Пульс»

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. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації :

а) так
б) ні

3. План заходів та витрат за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьован 
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
Пошиття сучасних костюмів для ансамблю «Пульс»

№ Назва Кількість Ціна, грн Сума, грн
1 Костюм «На Івана Купала»

Українська сорочка довга з вишивкою 
Пояс український 
Головний убір

12 3550,00 42600,00

2 Костюм для дівчат «Карамелька» 12 4620,00 55440,00



головний убір
купальник-комбідрез з геометричною аплікацією 
гетри
спідниця-шопенка трансформер 
сценічне взуття

3 Виготовлення сценічного реквізиту (шарфи на палиці) 
кріплення 
палка
тканина ексельсіор

16 1672,50 26760,00

4 Костюм «Шахи»
головний убір
комбідрез
жилетка
пачка-спідниця
пасок
жакет-куртка на блискавці 
гетри

24 3820,00 91680,00

5 Костюм для дівчат «Ляльки» 
головний убір 
спідниця пачка
комбінезон з аплікацією та асиметричними
рукавами
на лосинах декор
пасок

12 3370,00 40440,00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 256920,00
Відсоток обов'язкового резерву 20% 51384,00
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ (з ПДВ) +20% резерву 317304,00

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 реалізації проекту
Реалізація даного проекту дозволить гідно представити столицю сучасної України і 
виховувати дітей та молодь, які е вкрайважливою умовою європейського майбутнього 
нашої країни

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

Лідер команди: Борсук Олеся Володимирівна 
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


