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призначення РБк вiдповiдальним за експертизу: |2.0з.2020

першоi зустрiчi РБК з Командою проекту:

1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного

юджетного року:
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Iлан заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекту

напрацьованi в ,rроце.i спiлъноi роботи РБk та Команди над проектом згiдно зi
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) iз заува",""t "*" 1с rriоrоr.ол розбiжностей, який додано до проекту в електроннiй системi)
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. ОцЬ*u параметрiв ефективностi проекту:

. 1 . Iнновацiйнiстъ: Так/]Ц!

.2. Соцiальнiсть вказана: TaKHi

ГБ. *.рiвника структурного пiдроздiлу

иконавця експертизи.I.Б.

i7.3. Бюджетна ефективнiсть:
i . 

"u 
етапi оеалiзацii: TaKДi
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етапi функцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi
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lr.a. rч.-ънодоступним та безкоштовним:
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етапi реалiзацii: ТакДIi
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етапi Ъункцiонування пiспя реалiзачii: ТакдIi
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18. В"."Овки i погоджеНня/узгодЖеннrI, необхiдНi вiд iнших структурних

ы";Б 
""*orru""o.o 

op.uHy Киiвсъко-i мiсъкоi ради (Киiвсъкоi MicbKli,

b.piuurroi адмiнiстрацii), комунаJIъних пiдприемств, стосовно можливост1

[еалiзачii проекту- позитивний,

tЪ-лiдера Кома нди (за бажанням)



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
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Найменування ToBapiB (робiт, послуг)
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BapTicTb,
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1 Монтаж сцени 1 послуга 80000 80000

2 Послуги iз свiтлового забезпечення 1 послуга 140000 140000

1 послуга 180000 180000
3 Послуги iз звукотехнiчного забезпечення

1 послуга 40000 40000
4 Транспортнi та логiстичнi послуги

5 Послуги iз забезпечення сцени екранами 1 послуга 70000 70000

6 Послуги з проектування, вiзуалiзацii та

оформлення сцени та вхiдних груп

1 послуга
70000 70000

7 Послуги з оформлення територiТ, фотозон та

декорацiй

1 послуга
80000 80000

в Послуги ведучого 1 послуга 10000 10000

9 Послуги артистiв 4 послуг 100000 400000

10 Послуги фотографiв 4 послуги 2500 10000

11 Послуги вiдеооператорiв 2 послуги 15000 30000

2 послуги 10000 20000

13 Послуги щодо забезпечення електрифiкацil | 1 послуга

заходу l

50000 50000

14 Рекламнi послуги 1 послуга 80000 80000

15 Послуги охорони 1 послуга 70000 70000

16 Послуги по забезпеченню туалетами та

обмежувальними парканами

1 послуга
50000 50000

t7 1 послуга 40000 40000

18 Послуги з технiчного забезпечення заходу 1 послуга 60000 60000

19 1 послуга
40000 40000

20 Послуги по забезпеченню пожежноТта швидкоТ

допомоги

2 послуги
10000 20000

21, Послуги з органiзацiТта проведення Форуrиу

локального розвитку 1 послуга 100000 100000

22 Резервнi кошти (2О%- обов'язкова умова) 1 328000 328000
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