
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ узгодженого проекту 
№ 530 «Сучасний спортзал ЗЗСО № 49»

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: 19.03.2020 
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) 
Бюджет проекту надано автором:

Назва робот Од.ви
м.

Кількіст
ь

Сума, гри.

одиниці В С Ь О Г О

Демонтаж стінових 
поверхонь та стелі м.кв 630 195.00 122850.00

Відвантаження та вивіз 
сміття м.З 150 310,00 46500.00

Підготовка стін до 
нанесення штукарурки м.кв 440 205.00 90200,00

Нанесення першого 
шару штукатурки м.кв 440 265,00

116600



Нанесення другого 
шару штукатурки м.кв 440 345,00

151800

Шпаклювання стін під 
фарбування м.кв 440 360,00

158400

Шпаклювання стелі під 
фарбування м.кв 195 380,00

74100

Встановлення 
спортивного та 

ігрового обладнання
компл 1 102000,0

0

102000

Підготовка підлоги. 
Циклювання. 

Вирівнення та фіксація
м.кв 190 200,00

38000

Виготовлення 
спортивного покриття м.кв 190 930,00

176700

Встановлення
енергозбергаючого

освітлення
компл 1 67000,00

67000,00

Непередбачені витрати 20% 1 228830,00

Розробка проектно- 
кошторисної 
документації. 

Експертиза

10% 1 120000.00

Всього 1492980,00

гр и .5.Сума співфінансування проекту



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
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 проекту дозволить створити сучасний спортивний зал, що дозволить дітям розвиватися 
фізично.

Ярова Є.В.
П. І. Б. керівника структурного підрозділуДата Підпис

Лідер команди: Ворончук Андрій Валентинович
Виконавець: Мамаєва H.В.489-29-81


