
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет 
міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖ ЕНОГО проекту
N 1163 Назва «Чисте повітря для Соїіміста»

Реквізити та назва проекту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі бюджет міста Києва): 
Управління з питань цивільного захисту КМДА (КМР)
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Д ата призначення РБК  відповідальним за експертизу: 2020

Д ата першої зустрічі РБК з Командою проекту :_________ 2020

Д ата публікації зв іту :_________ 2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

І. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)

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

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)
в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі) 
так

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту
Робота та товари Вартість,

_£рн-
1 Інжиніринг, включаючи монтажні та пусконалагоджувальні роботи 78000,00
2 Шафа кліматична, включаючи систему підтримки постійної температури 

(кондиціонувания та обігрів), внутрішнє обладнання, монтажне 
обладнання (для установки приладів), систему захисту від збільшення 
напруги, силові та сигнальні лінії, пневматичні лінії.

122100,00

3 Газоаналізатор для вимірювання ртуті УМ3000,
Методика вимірювання: атомноабсорционная спектроскопия холодного 
пара, Діапазони вимірювання: 0 ,1 - 1 0 0  мкг/мЗ,
Версія для он-лайн вимірювання та монтажу у 19” стійку

814080,00

4 Метеорологічна станція включаючи вимірювання швидкості та напрямку 
вітру, вологості, температури та атмосферного тиску.
Телескопічна мачта для встановлення обладнання — 10 м,

390451,00



5 DAS. Система обробки даних нижнього рівня (встановлюється в 
аналізаторній), включаючи даталогер, програмне забезпечення, 
промислову клавіатуру та монітор

312240,00 і

1
6 CAS. Центральне ПЗ мережі моніторингових станцій 192000.00 і
7 Монтажні роботи 400000,00 ! 

461774,208 Обов’язкове резервування (20%)
Разом по проекту 2770645,20

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

7, Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні
7.2. Соціальність вказана: Т ак/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: Т ак/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),


