
Додаток 2
до 1 Іоложення про
громадський бюджет міста 
Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ІІРОЄКТУ  
№  4 8 7  ІІазЬа Дитячий майданчик на Ужвій, 7» вул. Наталії Ужвій, 7

Реквізити та назва проекту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ): 
Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації
(відповідальний структурний підрозділ■ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 17.03.2020 

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 19.03.2020

Дата публікації звіту:
1

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:

а) так

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

а) так

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

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Необхідна Ціна за одиницю, „Сума, грнкількість грн
1 41500,0 41500,0

Найменування

Ігровий комплекс 
«Башточки»

І
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Карусель «Башта» 1 11850,0 11850,0

Качалка-балансир 1 6200,0 6200,0

Качалка пружинна 1 5150,0 5150,0

Доставка 1 8000,0 8000,0

Монтаж обладнання 1 16175,0 16175,0

Загальна сума, грн. 88875,0

Додаткові витрати (20%) 
від загальної суми1

17775,0

Всього 106650,0

5. Сума співфінансування проекту 0,0 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: Ні

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:
•  на етапі реалізації: Так
•  на етапі функціонування після реалізації: Так
•

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
•  на етапі реалізації: Так
,• на етапі функціонування після реалізації: Так

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'
Висновок позитивний
(Дитячий майданчик розташований па прибудинковій території житлового 
будинку на вул. Наталії Ужвій, 7 та перебуває на балансовому утриманні 
ЖБК «Авіатор-14». Після облаштування дитячого майданчика,
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ЖБК «Авіатор-14» буде взято на балансовий облік кооперативу змонтовані 
ігрові елементи дйтячого майданчика.)

Смаровоз Ігор Олександрович
ГІ. І. Б. керівника структурного підрозділу
Сеніч Ігор Миколайович 425-93-80
П. І. Б., контакти виконавця експертизи

Підпис

П. І. Б. лідера Команди
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