
Додаток 2

до Положення про громадський бюджет MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕННОГО ПРО€КТУ

ЛЬ_l_ФЕ_ Назrа Сучасна цальня у школi
Реквiзumu mа нсlзва проекmу

Вiдповiдальпий (розпорялник бюдrкетних коштiв - далi - РБК/lVIРГ): управлiння
освiти Солом'янськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(вidповidшtьнuй сmрукmурнuй пidрозdiл за ре алiзацiю проекmу)

,Щата призначеппя РБК вiдповiдальним за експертпзу: 12.03.2020_

,Щата першоiзустрiчi РБК з Командою проскту: 19ОЗ28Д

.Щата rryблiкацiiзвiry:

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом

1. Реалiзацiя заrrропоноваIIого проекту вiдбратиметься протягом одного бюджетного року:

а) т|к

б) Hi (чому?)......
(затtовlпосгься лишо у випадку "нi", у вIшI4дку обрання "так" залишаgгься вiльнп,r)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етагri реаrriзаrдiТ Ta/wt експrryатаrдii:

а) так

б) Hi.
(заповrпосться лишо у випадку "нi", у випадку обраrrrя "так" залишаgгься вiльнr.ш)

З. Плаrr заrодiв та виц)ати за кошторисом на реа.тliзаIliю запропонованого проекту
(напраIlьоваrri в процесi спiльноi роботи РБК та Комаrrди над проектом згiдно зi ст. 11

Положення про ГБ:

а) без зауваrкень (з боку Комаtrди проекту)

б) iз зауваrкенЕями (е протокол розбiжностей, який додано до проекту в електроннiй системi)
4. Узгоджений з Комаrrдою бюджет проекту: розбiжностi вiдсугнi

Найменуванпя Щiна за
одиницю, грн

Сумао грн

Матерiали та роботи по ремонту iдальнi 8з7845,00 837845.00
Резерв 20 о/о (тех.н€гJIяд. експертиза. iнше) 20946I,25

Всього |04,7з06.25

5. Срла спiвфiнансув.lншI проекту__________:_ црн.



б. Подiбнi проокти (до 3-х) та ix кошториси, якi реа.тriзоваrri у IfueBi (посилання на
проекти)

7. Оцiнка параплетрiв ефективностi проекту:

7. 1. IнoBarliйHicTb: TaKДi

7.2. Соцiыльнiсть вк&}ана: TaK/Hi

7.3. Бюджетна ефективнiсть:

- на етапi реалiзацii:Так/Нi

- на етапi функцiонувшrня пiсля реапiзшдii: Talc/Hi

7.4. Загаlrьнодоступним та безкоштовним:

- на етапi реа.тriзаrдii: TaIdHi

- на eTaгti функцiонуванЕя пiсля реалiзаrдii: TaK/Hi

8. Висновки i погодження/узгодження, необхiдli вiд iнших структурних пiдроздiлiв
виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (IfuiBcbKoi мiськоi державноi адлiнiстрацii)
та комунальних пiдгlриемств стосовно моrптrивостi реалiзацii проекту
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