
Додаток 2

до ПоложенЕя про гром4дський бюджет MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕННОГО ПРО€КТУ

лъ 901_ назва II-ровий майданчик для шодвiр'я спецiаJIiзованоi школи N97

iM. Рильського
Реквiзutпu mа нсвва проекmу

з. Плаlr заходiв та витрати за кошторисом на реа.тliзачiю запропоноваIIого проекту

(HaTlpaчboBarri в процесi спiльноТ роботи РБК та Комаrrди над проектом згiдно зi ст, 11

Положення про ГБ:

а) без зачваясень (з боку Команди проекту)

б) iз зауваженнями (е протокоп розбiжностей, який додано до проекту в електроннiй системi)

+. Уз.оджений з КоЙаrrдою бюджет проекту: розбiжностi вiдсугнi

ВЦповhальний (розпорядник бюдrкетЕих коштiв - далi - рБк/мРГ): управлlння

освiти Солом'янськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(вidповidаЛьнuй сmрукmурнuй пidрозdiл за реалiзацiю проекmу)

Щата призначення РБк вЦповЦальним за експертизу: _L2_,03,д2,Q-

,Щата першоi зустрiчi РБК з Командою проскry: 20,03,2020

Щата rryблiкачii звiry:

змiст заходу: здiйснення аrrалiзу подшIих проектiв за змiстом

t. Реапiзаrriя затrропонованого про€кту вiдбуватиметься протягом одЕого бюджетпого року:

а) так

2. ПроекТ буле бюлЖетно-ефективним на етапi решiзацii TaJwT експrryатаrдii:

а) так

(залrовrпосгьСя пише у випадКУ "Hi", у випадку обраrrня "так" залишаgгься вiльним)

5. Сума спiвфiнансршня проекту - ЦРН,
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6, Подiбнi проокти (до 3-х) та ix коштOриси, якi реалiзованiу Киевi (посилання на
проекти)

7. Оцiнка пaparvreTpiB ефективностi проекту:

7. 1. IноваIдiйнiсть: ТакДIi

7.2. Соцiальнiсть BK&}ilIa: TaK/Hi

7.3. Бюджетна ефективнiсть:

- на етагri реалiзацii:Так/Нi

- на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапi реапiзацii: TaK/Hi

- на етапi Фrнкчiонуваrrня пiсля реа.тriзацii: TaK/Hi

8, Висновки i погодженпя/узгодженЕя, необхiдri вiд iнших структурних пiдроздiлiв
викоЕ€lвчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi дЙ*rоi аддлiнiЪтрацii)
та комунальних пiдприемств стосовно можJIивостi реалiзацiТ проекту
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,Щата

Алiна РоГоВА

Iрина Коренева 24З 65 З8

Пiдпис

Лiдер Команди


