
ПРО,ГОКОЛ РОЗБIЖНОСТЕИ
за резуJIьтатами зустрiчi ло громадського проекту MicTa Кисва -2021

JY9 887 креалiзацiя всеукратнсъкого студентського незале)Itного зVII KPI тч)
вiд ]3,04.2020 року

Вiдповiдно до рiшеtliля КиТвськоi MicbKoT Ради вiд 06.02.2020 Jф 4/8174

<про внесен}lя змiн до рiшення КиТвськоТ MicbKoi РаДИ ВiД22.|2.2016 J\9 787l1191

кпро затвердження Поло>ttеt{ня rlpo громадсъкий бюдrкет MicTa Кисвi та про

,urЪ.рдпrеннЯ Параметрiв громадського бюдiкету gа 2021 Pio, вiддiлом молодi

та спортУ Солй'оr,съкоi районrtоi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ

розглянуто паке,г докумеIrтiв проск,гу J\Ъ 8В7, автор Аrtастасiя Шаповал,

за результатом розгляду вирiшено наступне,

ВiдповiднО дО ЧоСТИlIИ 2 cTaTTi в5 Бtод>tсетного кодексу Украiни,

до пункту 2 cTaTTi g Закогlу Украir+и JrIl 157-IX вiд 0з.10.2019 <Про оренду

дерiкавного та комуI]альFIого майша>>, до пiдпункту 5 пункту 14 cTaTTi 9 та

пiдпункту 7 пункr; 2 стат,гi 11 рiшення Киiвськоi MicbKoi Ради вiд 06.02,2020

Jvg 4/8174 <про ur,Ё..*,r,о змiн до рiшrення киiвсъкот MicbKoi ради вiд22,12,2016

Jф 181l|7g1 <l1po затI]ерд(ження llолоrкення про громадський бюджет MicTa

Кисва> та про .u..u.рдп,енIIя Параметрiв громадського бюдrкетУ на 2021 PiK>,

реалiзацiя проекту не пере2lбачае будь-яку передачу майна з комунальноi до

державноТ або приватноI форми власностi,

ВiдповiдпЬ до пунr<ту i 1 стат,гi V Про затверд)i(енFIя Порядку реалiзаuii

програм, просктiв та прове/IеIJ}Iя заходiв дер)I(авноТ полiтики у молодiжнiй сферi

та сферi ttацiоl-tа,ltьFlо-паl,рiоr,и.ltлоi,о виховаFIня, затвердженого наказом

N4irricTepcTBa моло,lti та спор1у УкраТни вiд 03.03.20|6 Jtгq sOB зi змiнами,

внесениМи згiдно з Наказо* йi"i.rерства молодi та спорту Украiни Jф 2з6|

вiд 24,05.201в, вiддiл моJtодi та спорту Солом'янськоТ районноi в MicTi Киевi

державноi адмirriстрачiт r{e може здiйснювати закупiвлю основlIих засобiв за

бюд>tсетtлi кошти передбачеIIих Ira реалiзацirо просктiв та проведення заходiв,

З огляду на виклаllе}Iе ,га те, що адреса територii, яка зазнаLiена у просктi,

перебувас на ба;rаrrсi I-IацiоrrаЛьноI,о техtлiчного унiверситету УкраТни

<КиТвський гtолiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського) державFIоi форми

власнос,гi та вiдсутнiст,ъ вiдповiдrrого гарантiйного листа вiд балансоутримувача,

реалiзацiя цього просi(ту IIеможJIива,

аз!щ*J
Щата

ДrIастасiя ТIТаповаЛ

(Jliдер комаrrди)

Iрина КУСТОI]А
(I-Iа,iальник вiддiлу молодi та спорту)
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Реал iза цi я всеукраТнського студентського

незалежного змl kpl Tv

Незалежнlэ тt}лOбачс,нняr KPl TV в><о 9 poKiB висвiтлюс студентське життя не тiльки Кисва, але

й yciii краi't"{и. п,,т! r|tlлпл а,уи_rч
Зараз ви1-1икла иеобхiднtiсть о!"tовлеlлня техллiл<и, що дозвОлить гl[эоДовжитИ втiлtовати ocBlTHl,

гtовил.tt-лi та розважальнi проекти, а також передати нашi професiйнi Flавички iншим, пiдвищити

медiаrраМотнiстЬ населеF{нЯ та створиТи умови для розвитку молодiжрtих медiа Украi'ни,

ltrOltrд},{ий
1о.оз,2о2о

лOкАлlзАцlя
солом'янський

()пис

https://g Ь. kyivcity. goV, uа/рrоjесtS/1 6/887

нOмrр
887

ocBlTA, громАдянськЕ суспlльство 'l.;t

очlкувднЕ Фlнднсувдння з БюfiжЕту MlcTA киевА

1 7о0 ооо грн

лlдЁр кOмАнди

ý 
о*о.rосlя шАповАл

АдрЕсА устАl-,|0Rи/tsАклАду, ýудинку
вiл. БорщагiвСька, '129l'1З1, солом'янський р-н, Киlв

1lз
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Проблема

СтУДентськiiнiЦiirrивиНilЙЧа]с.Iill.lеГlрi]цЮЮIЬ}tоВоJlOНlеl)сЬКИХOсНоВаХ,безналежноГOфiНаНсуВаННЯ'i)
реалiзацiя,лкiс}{их та крупниХ Meдiilп|)Oel(ri* r]o]ir*Oya ви,l"раlи багатьох 1эесуlэсiв Tcr спецiалiзо8аного

обладнангtЯ у Cono*iri."nory tэайоlri та Киевi нем;€ автOн:Y:,* студентськИх медiа (аналоги залежнl вtд

сРiнансуванлlя зi сторOни). Для багатьох киян нема€ можливостi втiлЙти своi проекти у життя через брак

Зltаl",{Ь,, тслхt-tiкИ ].а навичOк, al мсlлодi a*rор" рruuрi:знtlt-ti мiж с:обою, ч("}l)0з t1,1() ва)кко зt,tайти ()лнодlумцiв Ti]

комi]нду.

Пропонованерiшенняцlодорозв'яЗУваНняпроблемиiЙогообЁру1.1тУваННя

ЗакупiвлЯ тtлхг'iкИ для втiлслллt-lя кl)упних T;t якiсl'tих мtlдitrпрос:ктiв, що дозгlс)l-]ить дOпOмсlгти 1)сlботi iнших

медiа-одинИць rа сс]эоlэМувоти аtз,l.оl-]омне стулентське ЗМl, iцо буде висвiтllюtjати подii Кисва та Укрiлi'ни,

ключовi показники оцiнки результату про€КтУ

l(iribKicTb 1эслалiзсlваlгtих п;lclllKTiB,'ix якiсть, кiлькiсть вt"lсвiтлл,:г,tих сt)цittльгtих п;lсlt,,ктiв

Соцiальна ефективнiсть про€кту та його загальнодоступнiсть

OpieHloBHcl до гll)оекту буде заrlучеио близькс-l 5О iнiЦiаТИВНИХ ltЮЛеЙ' Щ., ЛаСlЬ ,MO'-Y ВИГIVСКаТИ ПОНаЛ З5

одиниць к()нтеFiту зiл мiсяць,

Бюджетна ефективнiсть про€кту

l...lепотребУсДоДатКOВоГос|эiнirнсувtlннулпiсrlя|эеалiзi'.lЦi't',

lнформацiя шодо iнновацiйностi про€кту

Солом'янсы<ому 1эайонi та в Кисвi майже

п pal1loloтb на професiйt,tсlму 1эiв глi

нема€ незалежиих ЗМl, лкi opieHToBaHi саме на молодь та

очiкуване фiнансування з бюдх<ету MicTa Киева

'1,7 млн. гривень

орiентовний план заходiв з реалiзацiт проскту

1) Закугriвля обладнаннл,л 2) Обrrаштування студii'на базi пр,оекта MecjiaPictval за адр_есою Борщагiвсьt<а,

129/1з1 З) ГенерацiЯ якiсногО l('HTeHTy, висвiйення полiй Сол<эм'янського району та Киева, провелення

безкоtt.tтов t,l их lлаходiв :,з мс,lлi а rlэа MOTl locTl

ризики (перешкоди) у реалiзач[[ проекту, на якi слiд звернути увагу

[''liдвицеrлня цiгr btal тслхtчiку, Г'lередбпч<,ЛtlСl ПСlЗИЦigrо "НопердбаtЧУВ;,lt,li витрати". Новда:ла iнсРормацiйна

каtмгlанiя. Передбачено залученнrлм ло проектiв постiйнсlгс: Tel досвiлчеL{ого складу кёманди. Невдале

гlроведеннЯ тендерiв. Пс:релба,tеНе анirлiзом ринкУ 1а прOведенням анirлiзу цiн по r<ожиiй гtозицil,

Вiдповiдапьнi пiдроздiли

Сr)лом'яснька РДА

Назва Команди проекту

l-pcrM irдсь Kt,l с: Jlгtr н i.зл,; tli яt к Pl TV

наявнiсть серед учасникiв Команди авторського

Hi.

Приналежнiсть до депутатських Команд

Hi.

ФOтOгрАФlТ

права на реалiзацiю проекту

httpS://gb, kyiVcity, goV, uа/ргоjесtS/ ] 6/ВВ7
2lз
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12.о3,2о сТАТУс пРоЕКТУ : ЕКСПЕРТИЗА

Змiнено адмiнiстратором

КОМАНДА ПРОЕКТУ

3,АлрЕбсТроВАl"l0: О УtlАСНИКlВ пРФЕКТУ

https://g Ь, kyivcity, g oV, ua/p гоjесtS/ 1 бi ВВ7
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