
Додаток 2
до Положення про громадський 
бюджет міста Києва

ЗВІТ Узгодженого Проекту N 516 

Назва «Дитячий майданчик «Дитяча казка»

Відповідальний:
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 20.03.2020 

Дата публікації звіту:____________

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

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

а) так

б) ні (чому?)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в прощ 
спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.. 11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

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

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування Необхідна кількість Ціна за одиницю, грн.. Сума, грн.
Ігровий ком плекс 1 130 000 130 000
Гойдалка подвійна зі 
спинкою  на ланцю гах

1 12 000 12 000

Гойдалка балансир 1 6 000 6 000
Д оставка 1 6000 6000
М онтаж 1 29 600 29 600
Н епередбачуван і витрати 35520
Всього 2 2 0 3 2 0

5. Сума співфінансування проекту_______грн.

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



7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

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/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

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

а) позитивний

б) негативний

Дата $ •№ .2 4 )2 4 )

Підпис ■'

Начальник Управління житлово-комунального господарства Шевченківської РДА

Олександр Даруга

Виконавець

Олександр Слободян

Лідер Команди 

Юрій Свистун


