
Долаток 2

до Положення про громадський бюджет
мiста Кисва

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОСКТ.У

ВцповiдальниЙ розпорядник бюджетних коштiв _ далi РБК/МРГ:
!епартамент iнформацiйно-комунiкаuiйних технологiй викоltавчого органу КиТвськоТMicbKoi рали (КиiЪськоТ.мiськоТ дерlкавноi адм iHicTpauii)

(вidповidшЬнuй ctllpllKnlYpHuй пidpri:ldi.tt эа реаliзаtliкl ttptll,Ktll|,)

flaTa призначення вiдповiдальним за експертизу: 1З.Oз .2020

[ата першоi зустрiчi з Командою про€кту: 03.04.2020 (телефоllна розмова){ата публiкацiТ звiry: 23.06.2020

змiст заходу:здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом

1. Реалiзацiя запропrэнованого про€кту вiдбуватиметься протягом одного бюдже.гного року:

а) mак

б) нi (чому?)

Проск,Г N 1835 KloHopUA: донорство KpoBi для твариFI)

(заповtlюсться лише у випадку "Hi", у випадку обрання "так" зzutиlLtаtr.ься Bi;tbttttM)

2, Проск,г буде бюдхсетrlо-ефективним на етапi реалiзаuiI таJчиексплуатаuiТ:

а) mак

б) Hi

л _ (заповнюеться Лише У ВиПаДку "Hi", У випаДку обрання "так" зzulиtUасться вi.liьним)3, План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзачiю запропоноваt{ого про.кl\(напрацыэВанi В проuесi спiльноI роботи РБК та Команди над про€ктом згi;tно зi c,r.l lПолохtенgя про ГБ):
а)без зауlзажень (з боку Команди проскту)
в) iз зауваженнями (с протокол розбilкностей, який Додано до проекту в електронгliй сис.гемi)
4. Узгодtлlений з Комirндою бюджет проекту: 2 54з 400"00 грн.

Наймеllуваlltlя IIiHa за
олиllиIIlо, грн

модернiзацiю ITC <Ресстр домашнiх тварин)
с,] ворення моllу.ля ( UА:Донорство KpoBi дJIя

l20 000.00 l20 000.0()
l



тварин), меха-нiзмiв взасмодii MilK модулями системи
'га зовнiшнiпlи с:истемами_ API бi?I.lес пппrlап,,\

300 000.00

200 000.00

2

J?озробленнrt технорооочоiо проскту (оrlис'ц*.,q,
:liяльностi,оl]новнi технiчнi рiшення. опис функrriИ:
IуlОДУЛя !oHopUA; iнформачiйного забезпечення
0истеми; комп.[ексу технiчних засобiв; програмного
]lабезпечення. Керiвничтво алмiнiстраrьрu^ та
()истемного адплiнiстратора, керiвництво користувача.
Iнструкчiя з формування та ведення баз ланих.
IIрограма та, методика випробувань). Зага,rьний опис
N{одуля (cTpyKT.gpa Та признаtIення jT частин. вiломосr.i
r,rеобхiднi Для експлуатацiт, структурFIа схема
технiчних заlэобiв та вiртчального сепеповиlrlя\

з

ТЬтоблення фэ.рампого забезпеч.йffifri?
<ЩонорUА: l{oHopcTBo KpoBi для тваринu. мЬхапriзму
взасмодii Milk модулями системи та зовнiшнiми
системами, А.РI,бiзнес процеси. Розроблення
програмного забезпечення лля смартфонiв.
Розроблення програмного забезпечення для
сиартфонiв i()S and Android

4 100 000"00

5 l00 000,00 l l

i

6
провелення ]поп:ереднiх випробувай програмного
забезпечеrlня з розвитку та удосконfuIення I'ГС. кРессr.р
домашнiх тварgц))

l00 0(х).()()

1

l

il
l

7
Введення ств(]реного програмно.о ruбе-.че"* i
розвиткУ та у,цоскоНаленнЯ ICT кРесстр ломашнiх
тварин) в дослiдну експлуатацiю

20 000.00

8

Д эслiдна експлуатацiя модуля uДопорUа :.Ц*,ор.r*
KtrtoBi для тварин)) програмного забезпечеlrня I'I'C'
кРесстр домашнiх тварин)з гарантiйними
зобов'язанняпrи (усунеI{ня недоЛiкiв з впровалженням
оновленого проч]амного забезпечення. оFIовлення
дсlкументацiТ .гоrцо)

-1

l00 000.()0 i

9
П;эосування irrформаuiТ про модул;---
кl{онорUА:Щс,ноlэство KpoBi для тварин> в соtIiальних
мсlрежах (YouTube, Instagram, Facebook, тощо)

"l0 000.0()

"19 .ý()().()()
l0

Рсrзробка iнфо рмаuiйп@
Kl(oHopUA:/{oHopcTBo KpoBi для тварин)) та прос)/ванIrя
його в мережi Iнтsрцет

ll 42l g00 0() ,L)

2 543 400.()() 2 54

]

)()

0()

j()0 0()0.()()

I

00 000,00 
i
l

00 000.t)()

(х) ()()().()()

(Х) ()()().()il

]() ()()()л()()

0() 000.()0

j0 000.00

l() 5()().()(,)

l 9(х).()()

l +()().()()

5. Сума с_пiвфiнансування проекту: вiлсутня
6, Подiбнi проскти (ло 3-х) та Тх кошториси, якi реалiзованi у Кисвi (поси.паttня lta
проекти);вiдсутнi.
7. Оцiнка параметрiв ефективностi проскту:
7. l. Iнновацiйнiсть: TaKiНi
7.2. Соцiальнiсть вка:|ана: TaK/Hi
7.3. Бюдж:етна ефективнiсть:

. на етапi реалiзачii': TaK/Hi



- : lu етапi функuiонування пiсля реыriзачiТ: TaK/Hi
7.4. ЗагальнодостуIIним та безкоштовним :

. на с:тапi реалiзаuiI: TaK/Hi

. 
Iа с:тапi фУнкцiон1,,вання пiсля реалiзачii: TaKiHi8' Вис,новки i пtогсlдясення/узгодження' необхiднi вiд iнших струк.гурниХ пi;tрсlз;ti,lilrвиконаI]чого органу КиiЪськоi MicbKoT рали (КиТвськоI MicbKoi л.р*аrпоi' алмiнiс.граlrii.).комунацьних пiдпри€п4ств, стосовно можливOстi реалiзачiт проекту - по3rrruпий виснсlвок ja

умови пiдтвердження вiд ,Щепартаменту мiського благоустроЮ викоIlавчоI.о оргаII\/ Киi'всl,tttl'l'MicbKoT раДи (Ки[вськоТ MicbKoi лержавноi адмiнiстрацiТ) (комунальr;ого tti.ltllpи.Mc tBitкКиТвська MicbKa л,iкарня ветеринарноi' медицини>) доцi.llьностi реzuli:зачir. ttpocKTv. а laK()7IiможливосТi забезпс:Чення учасТi у впровадженнi та подальШого фуrrкцiонуватlrlя розроб"псtrсli.системи| (наповнеtlня бази даних тощо).

Викон,увачка обсlв'язкiв директора
2з.06.2с|20

!аmа
ОП/а_

I'atttla JlИСИК
Ilidпцс

вячеслав Новохацький
Свiтлана Шевченко эi66 74 75


