
Додаток 2
до Положения про громадський бюджет
мiста Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЕКТУ

№ 8 Спорт i молодь
(Реквйзити та назва проекту)
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Вiдповiдальний (розпорядник бюджетних коштiв - далi РБК/МРГ):
Управлiння житлово-комунального господарства та будiвництва Солом'янськоi районноi
в м. Кисвi державноi адмiнiстрацii
(вйтовлдальний структурний пiдроздiл зареалiзацiю проекту)

. Дата призначення РБК вiдповiдальним за експертизу: _
Дата першоУ зустрiчi РБК з Командою проекту: _
Дата публiкацiУ звiту: _

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом
1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так
б) нi (чому?)

(заповнюсться лишеу випадку "н!", у випадку обрання "так" залишаеться вiльним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапi реалiзацiУ та/чи експлуатацi'i:
а) bllli
б) нi

(эаповнюеться лишеу випадку "н!", у випадку обрання "так" залишаеться вiльним)

3. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекту (напрацьованi в
процесi спiльноi роботи РБК та Команди над проектом згiдно зi ст.11 Положения про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)
в) iз зауваженнями (е протокол розбiжностей, який додано до проекту в електроннiй системi)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту
Найменування Необхiдна кiлькiсть Цiна за одиницю,

грн Сума, грн

Всього



5. Сума спiвфiнансування проекту - грн

6. Подiбнi проекти (до 3-х) та 'ix кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективносп проекту:
7 .1. Iнновацiйнiсть: Так/Нi
7.2. Соцiальнiсть вказана: Так/Нi
7.3. Бюджегна ефектившсть:

• на етапi реалiзацi'i: Так/Нi
• на етапi функцiонування пiсля реалiзацi'i: Так/Нi

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
• на етапi реалiзацi'i: Так/Нi
• на етапi функцiонування пiсля реалiзацi'i: Так/Н!

8. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних пiдроздiлiв виконавчого
органу Ки'iвсько'i мiсько'i ради (Ки'iвсько'i мiсько'i державно'i адмiнiстрацi'i), комунальних
пiдприемств, стосовно можливостi реалiзацi'i проекту
Комунальне пiдприсмство «Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Киева» - висновок позитивний.

П. 1. Б. кертвника структурного пiдроздiлу

П. 1. Б., контакти виконавця експертизи

П. 1. Б. лiдера Команди

Андрiй СИДОРЧУК

Олександр СIМОРОЗ

Свiтлана ДЕНИСЕНКО



Бюджет проекту спортивного майданчику Бульвар Вацлава Гавела, 34-В, 34-Г, 36-В, 36-Б

№п/п Назва об'екта: Кiлькiсть:
1 Тенiсний стiл для вулицi

Цiна за одиницю з
ПДВ: Всього Фото

2 7460 14920

2 Тренажор для вулицi "Жим ногами" 1 7750

3 Тренажор для вулицi "Батерфляй" 1 17 375

4 Стенд для жиму комбiнований 1 12560 12560

51Тренажор для вулицi "Бiцепс" Brustyle 1 12250 12250

61Тренажор для вулицi "Твiстер" 1 9750 9750

71Набiр гантелей зi скам'ею для вуличноi" площадки 1 23400
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Тренажор_для вулицi "Жим ногами" 1
Тренажор для вулицi "Батерфляй" 1
Стенд для жиму комбiнований 1
Тренажор для вулицi "Бiцепс" Brustyle 1
Тренажор для вулицi "Твiстер" 1
Набiр гантелей зi скам'ею для вуличноi" площадки 1
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