
Додаток 2

до Полох<ення про громадський бtодrкет Micтa Кисва

ЗВIТ УЗГОД}КЕННОГО ШРО€КТУ

ЛЪ 1546 Назва

ВiдповИальнлrй (розпорялник бrоджетпих кошrтiв - далi - РБШМРГ): Управлiння
освiти Солом'янськоТ районноТ в MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiстраltii

( в i d по в i d апьlшй сmрукtпурн uii п idpo з d iл з ct 1э е cut iз at 
1 

i t о п р cl с кmу)

Щата призначення РБК вiдшовiдальним за ексfi ертизу: 1 2,03.2020, 1 0.06,2020*

.Щата першоi зустрiчi РБК з Командоlо проекry: _l9.03.2020 . ..

ýат,а публiкацii звiry:

Змiст заходу: здiiiснення аналiзу поданих проектiв за зшtiстоь,l

1. Реа_гriзацiя запропоtлованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюдхсетtlогo року:

а) так

6) lai (totvty?), .

(заtrовнtосться лише у випалку "нi"л у вtлпалку обрання "l:aK" залишасгься вiльниt"t)

2. Проскт буле бюлхtетно-ефективним на eTmri реа.лiзацii таlчи ексгtлуатацii:

а) так

б) Hi.,
(заповllтосгься Jlише у випадку "нi", у випалку обраrrпя "так" за.ltишасться вiльлtим)

3. ГIлан заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацilо запропонованоl-о проскту
(напрацьованi в процесi спiльноi роботи РБК та Команди над проектом згiдно зi ст. 1 l

Полох<ення про ГБ:

а) без*ззyвацtецL (з боку Команди проскту)

б) iз заувах(еннями (е протокол розбiжностей. який додано до проекту в електроtlнiй оис,геiчti)

4. Узгодхtений з Командою бюдхtет прOекту:

0{нови
со

ут. тЁвкOю ],ý blýýT6}ýln
fi роводу ыбн). 0цl,tЁll03аilё,

поliрt{тs лýлilйýноlо фýрбою, 8llcoтa пý Kopoтxirl стороfii .l,,l, то 3ж по довгiй, э l

Резоы

5, Сlма спiвфiнансуванFIя проекту грн.

6. Подiбнi проекти (ло 3-х; та iх кошториси, якi реалiзованi у Кисвi (посиланнri на
проскти)

Реtсвiзumu mа назва проекmу



7. Оцiгrка параметрiв ефеtстивностi проектуl

7.1 . Iновацiйнiсть: Tai</Hi

7,2. Соцiальнiсть вказана: TaK/LIi

7. 3. Бюдхсетна ефект1,Iвнiоть:

- на етапi реалiзацii:'Гак/Нi

- rtа етапi функuiонувагIня пiсля реалiзацii: TaldНi

'7 ,4. Заrальi{одоступним та безкоштовнлtм:

- на етапi реалiзацii: TaK/I-Ii

- на етапi фунrtцiоr-lуваннrt lliс"пя реа;liзацii: TaK/Hi

В. Висновки i поl,олiкелllля/узгодженI{я. необхiдrri вiд iнших структурних пiдроздiiriв
вI,1коI-Iавчого органу КиiвськоТ MicbtcoT ради (t(иiвськоi MicbKoi дерхсавноi адмiнiстрацii)
та комунальriих пiдпри€мств cToaoBI.Io можливостi реалiзацii проекту

,{,,4rr€___хр"к<>

,Щата

Алiна РоГоВА

Iрина ItopeHeBa 24З б-5 ЗВ

Пiдпис

Лiлеlэ Т{оманди


