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Додаток 2 

до Положення про громадський бюджет 

міста Києва 

 

 

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ   

№ 1496  «Жінки в політиці. Політична свідомість для дівчат» 

 

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ): 
 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту) 

 

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:  19 березня 2020 року 

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 27  березня 2020 року 

Дата публікації звіту: _______________ 
 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом: 

 

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного 

бюджетного року: 

а) так (з можливим самостійним продовженням в наступні роки) 

б) ні (чому?)   

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним) 

 

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 

а) так 

б) ні 
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним) 

 

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого 

проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом 

згідно зі ст.11 Положення про ГБ): 
 

а) без зауважень (з боку Команди проєкту) 

 

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в 

електронній системі) 

 

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту 

 

№ Найменування послуги 
Кількіст

ь 

Вартість 

грн. 
Сума грн. 

1 Підготовка місця проведення заходу 
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1.1. Оренда коворкінг-простору (зала на 70 

людей на 6 годин) 

24 заходи 2500,00 60000,00 

   Всього без ПДВ   

  

  

  60000,00 

2 Послуги по харчуванню та забеспеченню питною водою учасників 

2.1. Забеспечення водою: питна вода 

бутильована 
3 бут. х 24 

заходи 

120,00 8640,00 

2.2. 

Кава-брейк: кава, чай, сік, канапки 70 осіб х 24 

заходи 

70,00 117600,00 

2.3. Одноразовий посуд 70 осіб х 24 

заходи 

5,00 8400,00 

 Всього без ПДВ   

  

  134640,00 

3 Канцтовари та послуги з виготовлення друкованої продукції  

3.1. Розробка макетів печатної продукції 1 1500,00 1500,00 

3.2. 

Афіші (формат А4) 10 шт х 24 

заходи 

15,00 3600,00 

3.3. Флаєра  ( 100*200 мм. Папір мелований 

130 г/м2) 

100 шт. х 24 

заходи 

2,00 4800,00 

3.4. Блокноти (з логотипом) 70 шт х24 

заходи 

65,00 109200,00 

3.5. Поліетиленові пакети (з логотипом) 70 шт х24 

заходи 

5,72 9609,60 

3.6. Ручки (з логотипом) 70 шт х24 

заходи 

13,00 21840,00 

3.7. Ватман (А1, 1 арк., щільність 200 г/м²) 100 шт 10,00 1000,00 

3.8. Маркер перманентний Schneider MAXX 

163 24 шт 

9,00 216,00 

3.9. Батарейки для мікрофонів  "Крона" 24 шт 120,00 2880,00 

3.10. Бейджи 70 шт х24 

заходи 

7,00 11760,00 

  Всього без ПДВ   

  

  166405,60 

4 Послуги з забезпечення розробки,створення та адміністрування контенту для 

розміщення інформації 
4.1. Просування проєкту в соцмережах 

(SMM)   

1 30000,00 30000,00 

  Всього без ПДВ   

  
  30000,00 

5 Послуги з фото та відео зйомки заходу 

5.1. Фотозйомка та відеозйомка  24 900,00 21600,00 

  Всього без ПДВ    

  
  21600,00 

 Разом проект без ПДВ   495 174,72 

 Резерв 20%   82 529,12 

 ПДВ-20%   99 034,94 
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 Всього   594 209,66 
        

5. Сума співфінансування проєкту  0 грн  

 

6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання 

на проєкти)   невідомо 

 

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту: 
 

7.1. Інноваційність:  - НІ 

 

7.2. Соціальність вказана: Так 

 

7.3. Бюджетна ефективність: 

    • на етапі реалізації: Так/Ні 

    • на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні 
 

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним: 

    • на етапі реалізації: Так 

    • на етапі функціонування після реалізації: Так 

 

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості 

реалізації проекту: Департамент освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

  

Реалізація проекту сприятиме формуванню у старшокласниць гендерно-

чутливого світогляду, пропагуванню у середовищі однолітків за методом 

“рівний-рівному” ґендерних орієнтирів, які базуються на ідеї рівності та 

взаємозамінності соціальних ролей.  
. 

 

_______________________  Дата 

 

________________________  Руслан СВІТЛИЙ 

                   Підпис 

Директор Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  
                  

Ірина Южаніна, тел.. 2791011 
контакти виконавця експертизи 

https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06
https://kmr.ligazakon.net/document/mr200002$2020_02_06


                                                                                                                                            . 

 

Погоджено у телефонному режимі 

О.В. Іващенко 
П.І.Б. лідера Команди 
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