
Додагок 2

до Положення про
гроvадський бюджет MicTa
Киева

ЗВIТ У]ГОДЖЕНОГО ПРО€КТУ
ЛЪ_90_ Назва Дитячий майданчик з ryмовим покриттям у,ЩНЗ Л}68

"Щзiночок"_
Реквiзчпш пlа наrва про€Nпу

Вiдповiдальний (розпорядн9к бюджетних коштiв - далi РБК/IriIРГ):

, ,. Управлiння булiвниuтва, архiтекг}ри та землекорисryвання Святошинськоi

районноi в м, Кисвi державноi адмiнiстрацii.,,.
(вЮпов .\пьнчй апрукп.урнuй пipoзnil м реаliзоцiю лро€юпу)

,Щmа призначення РБК вiдповiдальним за експертизу: _06.03.2020_

,Щага першоi зустрiчi РБК з }iомандою проекгу:

.Щата публiкачii звiту: _l З.04,2020_

3MicT захолу: здiйснення аналiзу поданих просктiв за змiстом

l. Реалiзацiя запропонованоllо проскту вiдбуватиметься протягом одною
бюджстного року:

а)т t

б) Hi (чому?)

(заповнюсlпься лuuе .v Вuпаёlу "Hi", у вuпоОkу обраllня "пак" 1алuшrcпhся вiльнlм)

2. Проект буле бюджетпо-еф,ективним на eTaTli реалiзацii та./чи eKcrutyaTauii:

а) так

б) Hi

(зоповню€l ься лuuле ч ВuпаОli!- 'Hi", у вuпаОку ljбронlý "ltlat" заlишаaпlься BiJlbluц)



3, Гlлан заходiв та витрати за кошторисом на реалiзачiю запролонованого
прO€кту (напрацьованi в rlроцесi спiльноi роботи РБК та Команди над
просюом згiдно зi cr 1 l Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проскry)

в) iз зауваженнями (с проrrскол розбiжностей, який додано до проекry в
елекгроннiй системi)

4, Узгоджений з Командою бю (,|юджет прос

Улашпування

ПропозицiТ команди

Од, к-сть Цiна Сума

Демонтаж асфальту/землi м2 187,5 150 28125 00

Пiдrотовка покритrя, укладка плитк1,1 м2 ,l87,5 750 140625,00

Ушадання бордюру 1,1 65,0 190 12350,00

всього ] 8l100,00

Пропозицii команди

Од.gхм к-сть Цiна Сума
Виве3ення будiвельноrо смiття
(к8маз) шт 11 з400 з7400,00

Щебiнь т 45 450 20250,00

BiдciB 45 400 18000,00

Доставка щебiнь/пiсок шт 10 1500 15000

Гумова плитка ТМ (УкрПлит)
500х500 мм,Товщина,
мм 30, вага,
кг/м

м2 188 690 12972о

Бардюр 500х2l0х50 мм Товщина,
мм 50

м 130 340 442а0

Всьоrо 264570,00

Доставка 0

Обов'яз.(овий резерв 20% 891з4,00

Заrаль а сума 5з4804,00

5, Cpla спiвфiнансування проскry 534804 грн

Наймевуваняя вхду робiт
Bapтicтb робiт

Матерiали



7. Оцiнка параметрiв ефекгивностi проскгу:

7,l. lнновацiйнiсть: TaKДi

7,2. Соцiальнiсть вказана: Тах /Hi

7.3. Бюджетна ефекгивнiсть:
О на етапi реалiзацii: Та{ /Hi

О на етапi функчiокування пiсля реалiзачii: Так /Hi

7,4, 3агальнолосryпним та б,эзкоштовним:

О на етапi реалiзацii: TaK/Hi
О на етапi функцiонуванкя пiсля реа"riзацii: Тах Лi

8. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших струкryрних
пiрозлiлiв виконавчого органу Киiвськоi Micblcoi рали (Киiвськоi Micbloi
лержавноi алмiнiстрачiI), коlrлунальних пiдприсмств, стосовно можливостi

реалiзачii проскry
,..Не пmрiбнi...

ab.0/.1,ozo.
Дага

лл
иlll/nW

!у!qj{'Г /И
fiJI. Ь. керiвника струкryрного пiдроздLry

:Э)s..-Z".zб
ТlК. упru*rи виконаs;ця експерти,}и

П. I. Б. лiдера Команди


