
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту
№1642 «Сучасний освітній простір дітям в ЗЗСО № 101»

Реквізити та назва проекту

Відповідальний: Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)
Дата призначення відповідальним за експертизу:______________________
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 30.04.2020 
Дата публікації звіту:___________________
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації
1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає 
Положенню:
а) так
б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається вільним)
2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так
б) ні
3. План заходів та витрат за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в 
процесі 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) 
Бюджет проекту надано автором:

назва робіть вартість

облаштування підлоги 
(демонтаж старого паркету, 
укладка нового) 170 m2 237600

заміна дверей 10 од 168415

монтаж підвісної стелі 170 m2 95121

оздоблюванні роботи 
(очищювання поверхонь, 
демонтаж деревяних 
улаштувань, щекатурка та 
фарбування стін) 270 m2 362026

вивіз сміття 7000

технічний нагляд 12000

резерз 20% 176432

Всього 1 058 594

5.Сума співфінансування проекту грн.



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

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

Оцінка

8,Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних 
підприємств стосовно можливості реалізації проекту
Реалізація даного проекту дозволить створити сучасний простір для відпочинку та дозвілля дітей, 
внести яскраві барви до простру школгр'та урізноманітніти перерви.

Дата
Ярова Є.В.

П. 1. Б. керівника структурного підрозділу

Лідер команди: Анастасія Колесник
Виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


