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Дgуr'"t fualoцe;p
.Щодаток 2

до Полоlкення про громадський бюдтtет
MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЕКТУ
NЬ 789 Облаштування прибупинковоi територiТ

вул. Гарматнао 33/1
(Реквiзчпlu mа нqзва проекmу)

Вiдповiдальний (розпорядник бкiдхtетних коштiв - далi РБК/МРГ):
УIrравлiнIrя rKII,глово-коN,tуIIаJI1,1 ( () lgl,осподfl пс,l.ва
ll пt. ItIlcBi лсплtitвllоТ aдMillicтpaltii
(BidltoBidaltbttuti cпlpyKпlllilнt,,t пidlэозdiit зсt реuлiзсtLlitсl проекпу)

Щата tlризrIачслIня РБК вiдповi,tliulыlltм за експерт".1,,,l2, ОЗ Хý2.О
[ата першоТ зустрiчi РБIt з Ксlмагрцоlо IIроекl.у: t9 0з ЪrЭХо
l]aTa пу,блiкацiТ звiту:

Змiст з€лх()ду: здiйснсttня аrlа"тiзу поl(а}Iих lrpoettTiB за змit:,гом
t. Реа^ПiЗаЦiя заt-tропо[lоваIIого проек,гу вiдбуватимеf,ься lIротягом одноl,о бюджетноi,tl року:
а) тлк
б) rri 1чопr5z?)

(зtttlс-lt;ttюеmьсrr лLlLlte 1) Btttlctc)K1l "tli", у ButtcldK.1,, oбpattttst "пltIli" заJlltli!,.lсll1ься Bi.,tbtttt,lt)

2. l [роект буле бrод>ltс1l,лtо-ефективIltlм гtа етагii 1эеалiзацiТ Tal.tlt tlксп.,tуагаr{ii:
а) так
б) Hi

(ЗаПtlсlнtОСtllt)сr! Jllrlue ), Bt.tпctdtc\l "tti", .у B1lпctOtcy oбpattHlL "l11cl1" зa.,lllll1(rcшbcrl Bi_,t,tttt.лt)

З. План захолiв та I]итрати за кOш1,t-rр1.I0tlN{ на реа:тiзацirо запроIIо}rов[tIлого проеIсг. (наtlрацьованi в
пРоrtесi спiлыtоТ робоr,и РБК та Ксlпtztrtдtl I1ад llpoeкl,r-lпl згiдtlо зi ог"1 l IIололсеltня лро ГБ):

ir) без зауваrкеllлп (з б.lку l(опtаl,tди rllroercTy)
В) iЗ За5'Ва;КСlIIIrlмlI (с itроl,око_гt pcr:;бirKltocTel"t, яtсиii доj{ан() д() rlp()gкl,y lJ слеl(троFIrriЙ систеп,тi)

., . Узгодлсенрtй з ItoMttt,tдolo бIо;lлсеr, rll)oeк,l,y

С'упlа, грtl
}l ar"l ivte rty Ball t t я tJ "-'--'' Ilсобхiлна tсiлt,кiстl,

L{irIa за одиIlиtllо,
I,1)}l



5. Сума спiвфiнансування проекту - грн

б, Подiбнi проекти (ло 3-х; та Тх кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:
7. 1. Iнновацiйнiсть: Tu"UHi
7.2. Соцiальнiсть вказана: TaK/Hi
7.3. Бюджетна ефективнiст]r

. на етапi реалiзацii: ТакЛi

- : ча етапi функцiонуваннйiсля реалiзацii: TaK/Hi
7.4. Загальнодоступним та безкоштЪвЁим:

. на етапi реалiзацii: ЩНi. на етапi функцiонування пiсля реа-шiзацii: ЩHi
8, Висновки i погодження/узго,цження, необхiднi вiд iнших структурних пiдроздiлiворганУ КиiЪськоi MicbKoi Рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),пiдприемств, стосовно можливостi рЬалiзацii проеф
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виконавчого
комунtшьних

П.I. Б. керiвника структурного пiдроздiлу

П.I. Б., контактII виконавця експертизи

П.I. Б. лiдера Команди

Сидорчук А. Ю.

Зryрський О. О.
(067-94з-45-5з)

Тельчарова Д.
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Найменування ToBapiB (робiт,
llос.llуг)

Кiлькiсть,
м

Щiна за
одиницю
rпирина 2
метра,грн.

BapTicT
ь, fрн.

1 Газонна огорожа 300 м 1 700 255000

7 Робота з встаIIовленFIя огоролсi бз750
в Резерв 20О/о

63750

382500


