Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста
Києва

ЗВІТ узгодженого проєкту

№ 862 «Дитячі велосипеди для ДЮСШ № 7»
Реквізити та назва проекту
Відповідальний: Дитячо-юнацька спортивна школа №7 Шевченківського району
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)
Дата призначення відповідальним за експертизу: 13.03.2020 р.
Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 31.03.2020
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)

Назва

К-сть Ціна, грн

Вартість, грн

1

Велосипед Merida Matts J.24 matt dark green (light green)

5

10 764,00

53 820,00

2

Велосипед Merida Matts J.20 + glossy light blue (blue/white)

5

12 740,00

63 700,00

3

Велосипед Merida Matts J.24＋glossy sparkling yellow (black)

5

13 390,00

66 950,00

Всього, грн

184 470,00

Резерв (20%), грн

36 894,00

Загальний бюджет проекту, грн

221 364,00

5.Сума співфінансування проекту --- грн.
6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві

1) Сучасне обладнання для участі в змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15
(293 712грн.)
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/543
2) Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15 (293
038грн.)
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/542
7. Оцінка 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
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 проєкту дозволить задовольнити великий і зростаючий інтерес дітей
до занять велоспортом шляхом забезпечення умов для тренувань - придбання
велосипедів для дитячої соціальної спортивної школи, заняття в якій є і будуть
безкоштовними

_15.05.2020р.__ _______________
Дата
Підпис

Лідер команди: Мельник В.В.
Виконавець: Саноцька Катерина Євгенівна
тел. 063-136-02-35

___Білоконєв М.О.______________________
П. І. Б. керівника структурного підрозділу

