
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 23.03.2020
Дата публікації звіту: ___________________  
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом 
1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так
б) ні

 4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

Назва
Одиниця 
виміру Кількість ціна за одиницю всього потрібно

Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації 
(СЛР) у дорослих шт. 1 68505 68505

Манекен для відпрацювання СЛР у дітей до 1 року шт. 1 13970 13970

Розчин-спрей для дезінфекції манекена 500 мл шт 1 138 140
Маски для безпечної вентиляції легень незнайомому 

потерпілому під час СЛР шт 5 20 100

Джгут-турнікет шт. 5 200 1000

Еластичний бинт шт 10 135 1350

Шина SAM Splint для іммобілізації 92см шт. 5 235 1175
Ортопедичний комір для іммобілізації шийного відділу 

хребта (дорослий) шт 1 800 800
Ортопедичний комір для іммобілізації шийного відділу 

хребта (дитячий) шт 1 800 800

Трикутна хустинка для іммобілізації верхньої кінцівки шт 2 160 320

Рятувальна ковдра (термоковдра) шт. 2 190 380

Парамедичні ножиці (ножиці Лістера) шт 2 100 200

Бинт марлевий 5м х 10 см шт. 10 6 60

Марлева пов’язка 1х1 м шт 10 10 100

Рукавички медичні одноразові не стерильні пари 20 140 2800

Тренувальний автоматичний зовнішній дефібрилятор 
Reanibex   300 з опціоєю функції "авто-навчання" + брошюра 

та технічна спеціфікація. шт 1 119000 119000
Навчання сертифіковане 5 днів по 8 годин на день (в 
результаті отримуємо інструктора-рятувальника). 2 

інструктора викладають, в групі до 15 людей, з 9.00 до 18.00 - 
на 1 групу. Без аренди приміщення та кейтерінгу дні 5 3000 15000

Навчання дітей 10-11 класів курсу провайдера з першої 
допомоги. Без аренди приміщення та кейтерінгу дні 500 180 90000

всього 315700

20% 63140
Всього ( 1 
школа) 378840

5. Сума співфінансування проєкту 378840 грн

6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти)_____________

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

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

30.03.2020

 П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Іванюк І     581-64-94
 П. І. Б., контакти виконавця експертизи

Ярослава БОЯРКІНА
 П. І. Б. лідера Команди

              Дата                         
Галина ПОЛТОРАК

Підпис

3. План заходів та витрати за кошторисом  на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про 
ГБ):
а) без зауважень (з боку Команди проєкту)
в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі) 

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних 
підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту

Реалізація проєкту не потребує погодження від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних 
підприємств.

(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним)

Додаток 2
до Положення про громадський 

бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ
№ 1326 Назва "Хелпер: навчання з першої допомоги"

                                            Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі  РБК/МРГ): Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ  за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 13.03.2020

(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним)

IIV
Штамп

IIV
Прямоугольник


