
Додаток 2

до Положешя про громадський бюджет MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДКЕННОГО ПРО€КТУ

ль_lб_ Назва Спортивний мйданчик <Чемпiон> здО м 398
Реквiзufпu fпа н(х)ва проеюпу

Вiдповiдальний (розпорядпик бюдrсетпих коштiв - далi - рБWмРГ): управлiння
освiтИ Солом'яНськ;i раЙонноi в MicTi Киевi державноi qдмiнiстрацii

(вidповidаltьнuй сmрукmурнuй пidрозdiп за реалiзацiю проекm)

,Щата призначення РБК вЦповИальнпм за експертпзуz _Д.lt2020-

,,Щата першоiзустрiчi РБК з Командою проекту: 30.11.2020

,Щата гryблiкацiiзвý:

}MicT заходу: здiйснення аrrа.тriзу подапих проектiв за змiстом

1. РеалiзаЦiя затlропОноваIIогО проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так
6)Hi (чому?)

2. ПроекТ буле бюлЖетно-ефеКтивниМ на eTarri реа.тliзацii таl,шl експrryатацii:

а) так
б) Hi

(зшrовшосгьСя JIиIцС у випадкУ "нi", у вlшl4дку обрання о'тш(" залиFIаетьоя BiпbHl,Tr,r)

3. План за<одiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропоноваIIого проекту

(натrраrдьоваrri в процесi спiльноi роботи РБК та Комаrrди над проектом згiдно зi ст, lt
Положення про ГБ:
а) без зачваrкень (з боку Комаrrди проекту)
б) iз зауваясе"r^п" 1"прЪrо*оп розбЙснойй, який додшIо до проекту в електроЕнiй системi)

4. Узгоджений з Комаrrдою бюджет проекту:
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5. Супtа спiвфiнансування проекту грн.



6. Подiбнi проеIои (ло 3-х) Taix кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посилання напроекти)--

7. Оцiнка параплетрiв ефективностi проекту:

7. 1. IHoBarliйHicTb: TaKДi

7.2. Соцiальнiсть вказаfiа: TaK/Hi

7.3. Бюджетна ефективнiсть:

- на етапi реалiзацii:Таrс/Нi

- на етаrri функцiонрання пiсля реалiзацii: TaK/Hi

7.4. Загальнодоотупним та безкоштовпим:

- на етапi реалiзацii: TaK/Hi

- на етаrri функцiонрання пiсля реалiзацii: TaK/Hi

8. Висновки i погодження/узгоджеIIЕя, необхiдri вiд iнших структурних пiдроздiлiв
викоIIавчОго оргtlнУ КиiЪськоi MicbKoi ради (IfuiЪськоi MicbKoT деЪжавпоТ ад,riнiЪтрацii)
та комунщIьних пiдrриемств стосовно можпивостi реаrriзацii проекту

BiKTop УЖИЦЬКИЙ

Iрина Коренева 24З 65 З8

Пiдпис

Лiдер Команди
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