
2З березнrI 2020 року пл. Киiв

ПРОТОКОЛ РОЗБIЖНОСТЕИ
зарезультатами проведених переговорiв мiж лiдером громадського проекту ЛЬ 12 Всеукраiнський форум

"Щаслива жiHKa" Ната,тiею Горлiюк та вiдповiдальним пiдроздiлом за здiйснення його експертизи -

управлiнням працi та соцiального захисту населення Сол.Oм'янськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
адмlнlстрац11

Редакцiя лiдера громадського
проекту

Редакцiя вЦповiдального
пiдроздiлу

Примiтки

Кошторис витрат по проекту
(грн):

1) Пiдроздiл l: оплата
загальну cyNly 31 000,00;

працi на

2) Пiлроздiл 2: соцiальнi внески
на загаль}гу суму б820,00;

3) Пiлрозлiл 5: витрати повязанi з

орендою, а саме стаття 5. 1

оренда примiщення по вул.
Велика }Китомирсько, З3 (GRАNID
HALL CHEMBER PLлZA, 1400
ItB. м.) на загальну суму
70 000,00;

4) Пiлрозлiл 6: витрати на
харLIування та напоТ на загальFtу
су}йу б0 000,00;

5) Пiлроздiл ]: ocHoBHi матерiали
та серовина на загальну суму
22 57 6,40;

б) Пiлрозлiл В: полiграфiчнi
послуги на загальrгу суму
30 б50,00;

7) Пiлроздiл 9: послуги з

ПРОСУВаННrI На ЗаГаЛЬ}ГУ Cylvly

б7 500,00;

8) Пiлпоздiл 13: адмiнiстративнi

Кошторис витрат по проекту
(грн)

1) Виключити;

2) Виключити;

З) Викл.ючити,

4) ВиклюLIити;

5) Виключити;

6) ВиклюLIитI,I, KpiM пiдryнкта
1 пункту С(е)' пiдроздiлу 8:

друк афiш на суN4у б000,00 та
пiдгrункта З ryнкту (Си)'

пiдрозлiлу 8: друк
запрошення 2 400,00;

7) ВиклюLIити;

8) Виключити;

Бюджет проекту супереtIитъ

пiлпунктап,{ З TaJ ryнкту 2 cTaTTi 1l
Положення про гро\,{адський бюджет
MicTa Кисва, затверджений рiшенняNл
Киl'вськоI MricbKoT ради вtд 22.I2.20|6
року Jф 7 87 l|7 91 (в релакчii вiд
06.02 .2020 р. JФ 4181174).



витрати на загальну суму
23 000,00;

9) Пiлроздiл 14 iншi прямi
витрати на суму 15 000,00.

9)ВиклюtIити

Всього на суму 326 54б,00 Всього викJIючити витрати
на загальку суму 318 14б,00

ВИСНоВоК:
Проект за формою е одноденним форlмом у виглядi проведення 4,х лекцiй на
неповОязанi мiж собою теми, метою якого с донесення загаJ,Iьнолюдських моральних
цiнностей для невизначеноi аудиторii осiб, тому не е необхiдним в його реаrriзаuiТ у
сферi соцiального захисту населення.
Бюджет проекту суперечить пiдпунктам З та 7 пункту 2 cTaTTi 11 Положення про
громадський бюджет MicTa Киева, затверджений рiшенням КиiвськоТ MicbKoi рали вiл
22.|2.20|6 року Nч 787l|79ll (в редакцii вiд06,02,2020 р. Jф 4/8174), а саме складаеться
iз заробiтноТ плати, соцiальних BHecKiB та iнших необrрунтованих витрат, тому не
може бути реалiзований,

Особаl що пiдписала протокол ддпrС
Начальник управлiння працi та
Солом'янськоТ районноТ в пдiстi

тетяна Лактiонова

Заступник начыIьника вiддiлу правового забезпеtIення та запоб iгання
корупцiТ управлiння працi та соцiального захисту населеннrI /

Солопд'янсъкоТ районноТ в rvricTi Киевi державноТ адпцiнiстрацiТ

оксана Сеньок
Лiлер гроI\4адського проекту - Наталiя Горлiюк


