
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту
№1653 «Нова фізра у Шевченківському районі»

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 "пі”, 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.1 і 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:

Стаття витрат Кількість Вартість Всього

М 'ячі для корф ол ЗО 300 9000

Кош ики для корф олу 4 4150 16600

Н абір Й онекс для  гри в 
бадм інтон 4 3800 15200

Р озкладних с ітка  для  гри в 
бадм інтон 2 1500 3000

Тар ілки  ф рісб і ЗО 250 7500

Н абори для гри регбі 2 1500 3000

Н абір для гри ф лорбол 2 8500 17000
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Ком плект для гри в петанк 2 400 800

Н авчальний м айстер -кл ас 
для вчител ів  ф ізквиховання  
(6 годин) 1 15000 15000

поглиблен і м айстер-кл аси  
для вчител ів  ф ізвиховання  
по кожном у виду спорту 4 1500 9000

ВСЬОГО 96100

Резерв, 20% 19220

Загальна вартість проекту, грн 115320

5. Сума співфінансування проекту________________ грн.
6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві
.............................................................................................................................................................. Оцінка
параметрів ефективності проекту:
7.1. Інноваційність: Так/Ні
7.2. Соціальність вказана: Так /Ні 

~Уз. 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
Б.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

комплекти спортивного інвентарю для сучасних видів

Ярова Є.В.
77.1. Б. керівника структурного підрозділу

-ЛІідер команди Інна Тихонова 
виконавець: Мамаєва Н.В.489-29-81


