
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту 

№ 437 «Сучасне музичне обладнання ЗДО JV» 292»

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:

Музичне обладнання для музичної зали ЗДО № 292

м о д е л ь ОПИС ц ін а к і л ь к . сума
ASUSX512FA- 
BQ1636 (90NB0KR6- 
М23240)

Артикул: 90NB0KR6- 
М23240 
Модельний ряд 
VivoBook 15 
Дисплей (диагональ) 
15,6
Дисплей (макс. 
разрешение)
1920 х 1080 (Full HD) 
Процессор (модель) 
Intel Core i3-8145U 
(Whiskey Lake) 
Процессор (тактовая 
частота - turbo). ГГц 
2.1 - 3.9
Оперативная гіамять 
(обьем)
8 ГБ
Видеокарта
(интегрированная)
Intel UHD Graphics 620

13000 і 13 000.00



Yamaha Arius YDP- 
144 Rosewood 
(ydpl44r) + Блок 
питання!

Цифровое пианино 29000 1 29 000.00

SENNHEISER XSW- 
1-835-B

радіосистема з ручним 
мікрофоном 7945,00 3 23 835,00

YAMAHA MG16XU
аналоговий мікшерний 

пульт, 16 каналів, 
процесор ефектів

17500,00 1 17 500,00

Сума:

Резерв 20% 

Загальна сума

83 335,00 
16 665,00 

100 000,00

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 доз^рлить ^с^часнити музичні заняття для дошкільників.

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

//иЛідер команди: Малишева В.
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81

Дата


