
Додагок 2

до Положення про

Фомадський бюджет MicTa

Киева

звIт ),згоджЕного про€кту
Ns_Е37_ Назва __<Безпечнi схiдцi на пр. Палладiна>_

Реквiэumч пlо назво проекhlу

Вiдповiдальний (розпорядник бюДжетних коштiв - лалi РБК/Ir4РГ):

...упраппiння будiвничтва, lrрхiтекryри та землеIФристувzrння Святошинськоi

районпоi в м. Кисвi державlrоi адмiнiстрачii....
(вiаповiёа,льнul cmryNпl),pHua пidроlilt за реалi^ацiю проею у)

,Щага призначення РБК вiдп,эвiдмьним за експергизу: _
Дага першоi зустрiчi РБК з Командою проекry:

Дага публiкацii звi.у: _--
Змiст захолу: здiйснення аналiзу лоданих проскгiв за змiсmм

1, Реалiзацiя запропонованого про€кгу вiлбуватиметься протягом одною

бюджетного року:

а) так

б) Hi (чому?)

(заповню€,пы!, лuчlе у вuпаёw " Hi " , .ч вuпаЬку обрання "пак " запuшаёmься BabHul,| )

2. ГIроскт буле бюджетпо-е фекгивним на етапi реалiзачii таlчи експлуатачii:

а) так

б) Hi

Gаповнюеmься лuulе у вuпаОl! "Hi", ,у вuпаОl? обрання "пак" зачшаспься вi,ьнлLц)



3. Г[пан заходiв та в}Iгрrги за кошторисом на реiшlзацtю запропонованого

проекry (напрацьованi в l1роцесi спiльноi робmи РБК та Команди над

про€кюм згiдно зi ст.11 ГIолохення про ГБ):

а) без зауваlкень (з боку Колrанди про€кry)

в) iз зауваженнями (с проmкол розбiжностей, який додано до проекry в

елекrроннiй системi)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекry

Коч.tторис витрат (peiroHT

5, Cltla спiвфiнансування гtро€кry 249600_ грв

6. ГIодiбнi проскГи (ло 3-х) та ix кошmриси, якi реалiзованi у Кисвi
(посилання на проскги)_ '-

7, OuiHKa параметрiв ефекlивностi проскry:

7.1. Iнновацiйнiоть: TaKЦi

схlдцlв

облицювання плиткою:

Клинкерная плитка
стчпенька cTpylfi урная зOхз()

Плитка облицювальна для блокiв
Клей для ппитки ceresit сМ 117 25 кг

Резерв 20%



7,3, Бюджетна ефекгивнiсть :

О на етапi реалiзацii: Так /Hi

О на етапi функцiонуваttня пiсля реалiзачii: Так /Hi

7.4. Загальнодоступним та безкоlцтовним:

О на еталi реалiзачii: Tirк Цi
О на етапi функчiонуваrtня пiсля реалiзачii: Так /Hi

8. Висновки i погодження/узгодженrrя, необхiднi вiд iнших структурних

пiдрозлiлiв виконавчого орrану Киiвсьkоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрачii), кlмунальних пiдприсмств, стосовно можливостi

реалiзачii проекгу.
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керiвника струкцурного пiлрозлiлу

виконавця експертизи

П. I. Б. лiлера Команди


