
ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ 
№ 1520 Безпечний простір школи № 275

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ): 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: /7 Л :5 о 
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: /7  0 ' .  /і ■ <
Дата публікації звіту:____________________
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом
1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)

(заповнюється лише у  випадку “н і”, у  випадку обрання “т ак” залишається вільним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так
б) ні

(заповнюється лише у  випадку “н і”, у  випадку обрання “т ак” залишається вільніш)

3. План заходів та витрати 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)
4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування

Обладнання для системи 
відеоспо стереження 
Матеріали та комплектуючі 
Монтажні, пусконалагоджувальні та 
інші роботи 
Резерв 20%
Загальна сума за проектом

Необхідна Ціна за 
кількість одиницю, гри Сума, грн

85600.00

45583.00

81780.00

42592.60
255555.60

5. Сума співфінансування проекту ____________________ грн.
6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві 
(посилання на проекти) Ьйр5://цЬ.куіУсі1у.цоу.иа/ргоіесІ5/агсЬІУе/1/з1іо\у/438
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), комунальних підприємств, стосовно можливості 
реалізації проекту.

Постолюк Тамара Казимирівна
П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Баценко Сергій Вікторович, (044) 547 42 61
П. І. Б., контакти виконавця експертизи

Узгоджено з Лідером Команди
Підпис

« І У» С-С 2020р.

Антощак Оксана Вікторівна
П. І. Б. лідера Команди
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