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ло ПолохtеFIня про громадський бюдлсет
MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЕКТУ
N 308 <Модернiзацiя публiчного простору в cKBepi на

Польовiй 56-74>
(Реквiзити та назва проекту)

Вiдповiдальний (розпорядник бюдrкетних коштiв - далi РБК/МРГ):
управлiння житлово-комунального господарства та будiвництва Солом'янськоi раyонноi
в м. Киевi державноi адмiнiстрацiт
(в id по в i d аль Huit сm ру к mур н uй пid р оз d iл з а р е ал i з ац i ю пр о е к mу)

.Щата призначення РБК вiдповiдальним за експерт 
^ryr 

0.1, OZ,2aZO
.Щата першоi зустрiчi РБК з Командою проекту: 9 S. ОЗ. Ао 2а
Щата публiкацii звiту:

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проеtстiв за змiстом
1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одFIого бюдrкетного року:
а) так
б) Hi (чому?)

(зап.овttюеmься лuulе у вчпаdку "tti", у вuпаdку обрання "п,lак" зQлultlаеmься вiльнtt-м)

2. Проект буле бюдrкетно-ефективним на етапi реалiзацii таJчи експлуатацiТ:
а) так
б) Hi

(запоыtюепься лuulе у вuпаdку "tti", у вuпQdtсу обрання "пlак" залul,llаеmьсrl вiльпtш)

З. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзаuiю запропонованого проекту (напрацьованi в
процесi спiльноi роботи РБК та Команди над проектом згiдно зi ст.1 1 Полотtення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проеrсту)
в) iз заувахtеннями (е протокол розбirtсlrостей, який додапо до проекту в електроннiй системi)

4. Узгоджений з Командою бюдтсет проекту

Найменування
Необхiдна кiлькiсть

I{iHa за одиницю,
грн

Сума, грн

гл l,
#;1qyr{>ul _ч /(Jiчэ\

\-) \=\

Всього



5. Сума спiвфiнансування проекту 108 790,50 грн,

6. Подiбнi проскти (ло 3-х1 та iх кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проеrсту:

7.1. Iнновацiйнiсть: TaK/Hi
7.2. Соцiальнiсть вказана: TaK/Hi
7.3. Бrодхtетна ефективнiсть:

. на етапi реалiзацii: TaK/Hi

. на етапi функчiонування пiсля реалiзачiТ: TaK/Hi

7.4. Загальнодоступним та безкошtтовним:
. на етапi реалiзацiТ: TaK/Hi
. на етапi функчiонУвання пiсля реалiзаuii: TaK/Hi

8. Висновки i погодllсення/узгодження, необхiдrri вiд iнших структурних пiдроздiлiв викоtlавчого

органу КиТвськоТ MicbKoi; Ради (Itиiвськоi MicbKoi державноТ 3дмiнiстраuii), комунаJIьних

пiдприсмств, стосовно можливостi реалiзачii проекту
ом'иманп

П.I. Б. керiвника структурного пiдроздiлу

П.I. Б., контакти виконавця експертизи

П.I. Б. лцера Команди

Сидорчук А. Ю.

Бойко М.Щ.

(207_з9_38)

Харченко В.
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бюдж нiзацiя публiчного в cKBepi на Польовiй 56-74" гБ-202L

Найменування матерiалiв та робiт

Попереджувальнi таблички

CiTKa 2,5м h=1,5Зм d=4,5MM

Стовпчик 60х40 h=2,2M

Крiплення секцiй (3 шт на

Всього по проекry, грн

Резерв 20% (iнфляцiя, додаткове обладнання)


