
Протокол розбiжностей
за результатами проведених переговорiв мiж лiдером команди проекту Ns 1735

к.Щiзайн-студiя <<,Щивовижна тканинa>) та вiдповiдалlьним пiдроздiлом за
здiйснення експертизи - управлiнням освiти Солом'янськоi районноi в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрацii

IJ ход1 проведення експертизи проекту Лs l /J) ((лlзаин-студlя
<,Щивовижна тканинa>> встановлено наступнi розбiжностi щодо можливостi та

J\b |7з5 <.Щiзайн-студiяв ходi

доцiльностi реалiзацiТ проекту.
1. Вiдсутня адреса установи/закладу, будинку, де плануеться його

реалiзацiя, що порушуе ч.I, п.7 , ст. 10 <<Положення про цромадський бюджет
MicTa Киева>>, затвердженого рiшенням КиiвськоI MicbKoi ради вiд 22.|2.201,6
J\b 78711791r зi змiнаrrли вiд 06.02 .2020 ЛЬ 4/8174 (далi - Положення).

2. Назва Команди проекту ,,Щивовижна тканина. У роздiлi проекту
NЬ 17З5 Команда проекту - заресстровано 0 уrасникiв, що порушуе п.5, ст.9
Положення.

3. Лiдер Команди проскту Сергiй Бабан (.Щивовижна тканина) е лiдером
Команди кСпорт-159> (проект Jф |826 <Спорт-159>) та Лiдером команди
<<1.2 Climb> (проскт J\b 1450 <<Скелелазний комплекс <Iнтерактивна cKeJuI
12 Climb> в СШ J\Ъ 159 м. Киева>), що порушуе ч.9,п.4, ст.9 Положення.

4. Проектом передбачаеться закупiвля обладнання для швейного
виробництва на суму 1Зб,148 тис. грн для створення студii з моделювання та
пошиття виробiв з тканин та шкiри на базi спецiалiзованоi школи М 159 з
поглибленим вивченням англiйськоi мови м. Киева. (далi - СШ Je 159).

СШ Ns 159 не е закJIадом професiйноI (професiйно-технiчноi) освiти або
швеЙним виробництвом. СШ Jф 159 е закладом заг€Lllьноi середньоi освiти.
Статутна дiяльнiсть СШ NЬ 159 - це надання послуг вiдповiдно до освiтньоi
програми, затвердженоi MiHicTepcTBoM освiти та науки Украiни, яка не
передбачае освiти в галузi технологii швейного виробництва або його створення
у закладi освiти.

5. Ключовi показники проекту, визначенi Лiдером, це кiлькiсть осiб, якi
виявлять бажання долr{итися до роботи студii. На даний час у СШ j\b 159
вiдсутнi ryртки, якi пов'язанi зi швейним виробництвом. Лiдером не проведено
аналiз щодо кiлькостi бажаючих вiдвiдувати у майбутньому студiю, яка tt
органiзацiйна структура - шкiльний ryрток або iнше, не надана iнформацiя щодо
кiлькостi годин роботи студii, фахiвцiв, якi будуть надавати посJryги (ocBiTa,
посади, стаж роботи в цiеi галузi), ocBiTHboi програми, тощо.

б. Лiдером команди не надана iнформацiя щодо загЕLIIьнодоступностi та
безкоштовностi проекту для Bcix осiб, що порушуе ч.8, п.14, ст.9, ч.9, пп.2.2, Tt.2,

ст.1 1 Положення.



Враховуючи викJIадене вище, витрати коштiв мiського бюджетУ На

реалiзацiю проекту J\b |735 к,,Щiзайн-студiя <<.Щивовижна тканина) не е

доцiльними та бюджетно-ефективними на етапах реалiзацii та експлуатацii, що
порушус ч.8, пп.2.2,л.2, ст. 11 Положення.

Висновок щодо проекту J\b 1735 <,Щiзайн-стулiя <,Щивовижна тканинa>) Та

його вiдповiдностi Положенню - негативний.
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