
протокол розБI)ItностЕЙ
за резуJlь,],атами зусlрiчi /]о громадського проекту MicTa Кисва -2021

}I9 891 KN4ediaPidval - вiдlrсрита молодiжна с,гудiя вiд KPI ТV>
вiд ]З.04.2020 року

Вiдповiдно до рirпенlля ItиТвськоТ MicbKoi ради вiд 0б.02.2020 J\Ъ 4/8174
кПро внесенFIя змiн ло рiшtенllя I(иТвськоТ MicbKoi ради вtд22,|2,2016 Jф 78]l1791
<Про затверд)Itення По.llолсення про громадський бrолжет MicTa Кисвi та про
затвердження Параметрiв громадського бюджету на 2021 piк>, вiддiлом молодi
та спорту Солом'янськоТ районлrоi в MicTi Кисвi дер}кавноi адмiнiстрацii
розглянуто паке,г докуменl,ilз гtроск,гу JVq В91, автор,Щенис Ксензов.

За резуль,гатом розгJIrIду вирilrtено наступне.
Вiдповiдно до LIас,lини 2 cTaTTi В5 Бtоджетного кодексу Украiни,

до пункту 2 cTaTTi 9l3aKoHy УкраТни JlГl l57-IX вiд 0З.10.2019 кПро оренду
державного та комуI]альшого майна>>, до пiдпункту 5 пункту 14 cTaTTi 9 та
пiдпункту 7 пункту 2 с,гаr-r,i 1 l рiшеrrня КиТвськоi MicbKoT ради вiд 06.022020
J\{b 4/8l74 кПро вFIесеFIFIя змilr до рiшеrrня Киiвськоi MicbKoi ради вiд 22.12.2016
JY9 7B71179| <Про затвердження llоложення про громадський бюдхtет MicTa
Кисва> та про затверджеFIIfя Параметрiв громадського бюджету на 2021 piK>,

реалiзацiя проекту не передбачас будь-яку передачу майна з комунальноТ до
державI]оi або приватFIоТ форми власностi.

Вiлповiдно до путlкту l 1 с,га,г,гi V I1po затtsерд}ItеIIFiя Порядку реалiзацiТ
програм, просктiв та гIрове/lен}Iя заходliв державI]оi полiтиrси у молодiхtнiй сферi
та сферi нацiонально-патрiотичtлого виховаFIFIя, затвердженого наказом
MirIicTepcTBa молодi та спорту УкраТни вiд 03.03,2016 Jф ВOВ зi змiнами,
внесегIиN4и згiдно з FIаказоп,r N4irriс,герства плолодi та спорту Украiни jYl 2З61
вiд 24.05.20l8, вiддi"тr мо;rодIi 1,а спорту Солом'янськоТ районноi в MicTi Кисвi
дер}кавноi адмiнiс,грацiI ]Ie може здiйснювати закупiвлtо основFIих засобiв за
бюджетнi кошти передбачеIIих на реалiзацirо просктiв та проведення заходiв.

З огляду на викладене ,га те, що адреса територiТ, яка зазначена у просктi,
перебувае FIa бa.rtartci I-Iацiоrlалъноl-о технiчного унiверситету УкраiгIи
кКиiвський полiтехнiчний iнс,ги,гут iMeнi Iгоря Сiкорського) державноТ форми
власностi та вiдсуr,нiсть вiлrIовillного гарантiйного листа вiд балансоутримувача,
реалiзашiя цього прое](ту неможлива.

/_з а у Joxl Iрина KYCTOI]A
(Начальник вiддiлу молодi та спорту)fiaTa

l[енис Ксензов
(Jliдер команди)Щат,а 1liдпис



l 4, о4.2о.lс lVlediaPidval-- вiдкрита молодil<tла студiя вiд KPl TV | Громадський Проект КиТв

l,|*lиЁр
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ocBlTA, громАдrlнськЕ суспlльство

АДРЕСА УСТА.НОВИ/ЗАКЛАДУ, БУДИНКУ
вул. Борщаriвська,'129l1З1, Солом'янський р-н, Киiв

очlкувАнЕ ФlнАнсувАнl"lя з Б}оджЁту MlcTA киевА
1 80о 000 грн

лlдЕр комАнди

I ourr. ксЕнзов

MediaPidval - вiдкрита молодiжна студiя вiд KPl ТV

дýл,{[t-tий
,tо.Oз.2о20

локl\лlзАцlý
Солом'янський

0пис
h ttps:/i gb, kyivcity.gov. ua/projects/ 1 6/891

|-,{айкраще l{еза/]ежне cTff{eHTcbKe телеба.tення KPl -ГV cTвclpK:c вiлtэний простilэ для молодi, що
бажае реалiзоIзуtsати своl можлиtsостi у сферi медiа!
Вiлкрита студiя дозволиl"ь реалiзсlвувпги фс:то- та tзiдеопроекти, навчатися за основними
нагlрrlмками (фстографiя, операторська майстернiсl"ь, вiдеомоl-iтаж, жу|)налiстика, гlрямi
трансляцii) та стане осерL5дком молодiжних медiаiнiцiатив КПl й tнших унiверситетiв Киева.

1lз
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с{rункцiонувi,лння. Сьогоднi гlсlдiбну лiяльt-liсть вiльно можнtl реi]лiзувi]ти лише 1-1i,] базi спецiалiзованих вишiв
та платних KypciB. Реалiзацiя сlвтOрських сРото- та вiдеопрOектiв потребус спёцiальних навичOк та необхiдноl'
технiки. Для багатьох проектiв також не обIйтись без комаиди спецiалiстiв та однодумцiв, що приймуть
yLl.,tcIb у втiлеrлиi iдс!i у х<иrття,

Пропоноване рiшення щодо розв'язування проблеми i його обlрунтування

Облilu:тупаt{1-1я пр()ст()ру-студil'з лекторiс,м, де мOжно будс 1эс;lлiзOl]увfiти сво)'п;эtlокти та i]грегув.]трI
зсt t_li ка влtл t"tу мол одь, ё] тi,l кOж ств () р ити в iдкlэитi курq: и м слдi;l п росРесiй,

ключовi показники оцiнки результату про€кту

Кiлы<iсть вiдвiдушtlчiв, кiльlсiсть Kol"tTo1-11y, який буде rэпублiксlваtio (оcBiT1-li сюжети, нOвини, вiдесlкурси,
сту7зtлнтс bKi к i t"lo робQти TclL.r1o) й о rсl я к i сть.

Соцiальна ефективнiсть про€кту та його загальнодоступнiсть

Гlросliр буде вiдвiдуваt,и бllизьксl ЗО0 lltодей на мiсяць,

Бюджетна ефективнiсть про€кту

1-1c: потlзебуе лодаlковог о фiнtl нсушання гliсля ре;ллiзацii'.

lнформацiя щодо iнновацiйностi про€кту

Безкоштовний освiтнiй медiапросliр, що г]оеднус зацiкавлену молодь Tar квалiсРiкованих спецiалjстiв у одну
l(оманду,

Очiкуване фiнансування з бюджету MicTa Киева

1 800 000 грн.

Орiентовний план заходiв з реалiзацi'[ проскту

'l) 3акупiвля обllаднання та матерiалiв 2) Виконання реlионтних;эобi,г З) Облаштування студi'[та лекторiю 4)
Проtзеденнлл iнформацiйно't'кампанi't'5) Проведеннл вiдt<lэитих молt,lдiжних шкiл з медiапрофесiй 6)
Створенt-lя та випуск KOlJTeriTy

Ризики (перешкоди) у реалiзацii проекту, на якi слiд звернути увагу

ПiдвиLцслг,tгtя t-lit"l t",tc,l MtlTclpitlrlи гlllсrтяrс)м l)()Ky. [1ер<rдбаченсl псl:зицiс;tо "Нопордбаt.lуваlллi витр;lти". Невдilлсл
прOвOдOн1-1я т{:.1-1д0l)iв. Гlслрtлдбачtлн(} аналiзом ринку та проведOнням анtlлiзу цiн по ко>кнiЙ по:зицil',

Вiдповiдальнi пiдроздiли

СOл<lм'янсt ка РЛА

Назва Команди про€кту

KPl тV

Наявнiсть серед учасникiв Команди авторського права на реалiзацiю проекту

Hi,

Приналежнiсть до депутатських Команд

Hi.

ФOтсгрАФtТ

https ://gb. kyivcity. gov. uа/ргоlесtsi 1 6/В9'1 2lз
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/ffi\ 1о,оз.2о пуБлlкАцlя проЕкту
ш l-гп ý

\t=]Ul

12,оз,20 сТАтУс пРОЕКтУ : Ексl'lЕРТИЗА

Змiнено адмiнiстратором

КОМАНДА ПРОЕКТУ

3АрЕссТРФВ/\Н0: 1 УЧАСНИк проЕКТУ

8 Шаповал Анастtlсiя Олегiвна

https ://gb, kyivcity. gov, ua/projectsi 1 6/В9 1 з/з


