
Додаток 2

до Положення про громадський бюдrкет MicTa Киева

ЗВIТ УЗГОДЖЕННОГО ШРО€КТУ

л& 9i Назва Nочаоiорожа
Реквiзumu mа назва проекmу

Вiдповiдальвий (розпорядннк бюджетних коштiв - далi * рБк/NIРГ); управлiння
освiтИ Солом'яНськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрашii

( в i d п о в i d сlльн uй с mру кmур н uй пi d р о з d i л з а р е ал i з ац ito пр о екmу)

Щата призн&чення РБК вiдповiдальним за експертизу: 29.01.2Q21_

!ата першоi зустрiчi РБК з Командою проскry: 29.01.2021

.Щата rryблiкацii звiту :

змiст захоry: здiйсlrення аналiзу поданих проектiв за змiстом

1. РеалiзаЦiя запропоНованогО проектУ вiдбуватиМеться проТягом одЕого бюдхсетного року:

а) так

6) нi (чому?) ,..,, . r i.....
(заповmоегься лише у випадку "нi", у випадку обрання "гак" залишаgгься вiл,ьним)

2. Проскт буле бюлжетно-ефективним на еталi реалiзаuii таlчи експrryатацiТ:

а) так

б) Hi..
(заповrпосгься лише у випадку "нi", у випадку обранrrя "так" залишаqrься вiльним)

з. Плаrr заходiв та вифати .за кошторисом на реаJIiзшIiю запропоноваýого проекту

(напрачьованi в процесi спiлъноi роботи РБк та Команди над проектом згiдно зi ст, 1 1

Положення про ГБ:

а) без зачвахсе$ь (з боку Комаяди проскту)

б) iз заувакеннямИ (е протокоЛ розбiжносТей, який додано до проекту в електроЕнiй системi)

4. Узгоджений З Командою бюджет проекту:розбiжностi вiдсугнi
JФ

з/п

Наfl_п,rс:тування товарЬ

fuобiт, поагуг)
KirbKicTb,

од.
ЦЬа за

одиницю,
Вартiстъ,

грЕ

1 Ворота розпашнi зварвi 1 l 21 000,00 2l 000,00

2 )(вipTbaзBitpfia 1 10 080,00 10 080,00

3 Паркан зрарвlтй (копiр

бордовлй)
?33 (м.п) 1 80б,00 420 798,00

,Щелrо:rrшс облqцlrqЕчI в1 000,00

йБ дr*"r*"rаноi бетонttоi огорожi 29 140,00

Ваgтiurь встаf,одцс$lg 81 338.04

Баýу" аЕr* тg, lтrорfi (Спвц.rехнikа) 9,000,00

Тршспорlцi эlrr?gg1 i4 150,00

Fсsсрв 20% 133 301,21

799 807,25



5. Сума спiвфiнансування проекту_:-- ГРН.

:r}Нfi'ПРОеКТИ 
(ЛО 3-Х; та iх кошториси, якiреаJliзова}li у IfueBi (посилання на

7. Оцiнка параметрiв ефеlстивностi проекту:

7. 1. iновацiйr.Iiсть: Тш</Нi

7.2, Соцiальнiсть вказана: TaK/Hi

7.З, Бюдхсетпа ефективнiсть:

- на етапi реалiзацii:Таlс/Нi

- на етапi функцiонуваЕня пiсля реалiзацiТ: TaK/Hi
7.4, ЗагальнодоOтуIIним та безкоштовним:

- на етапi реалiзацii: TaK/Hi .

- на етапi функцiону.вання пiсля реалiзацii: Tarc/Hi

BiKTop УХИЦЪКИЙ

Iрина Коренеъа243 65 38

Пiдпис

Лiдер Команди

8, Висновки i погоджеlrня/узгодженtr{rl, необхiднi вiд iнших отруктурних пiдроздi.пiввиконавчого сргану I&iЪськоi мiськоlрад" d;Б;;;;ri.r,.1"i держазноi адмiнiстФацii)та комуIIаJIь них пiдпри€мств сто совно йояgrиuостi рЬ*ь йiт проекту

t,y,/ aJ *lэ; l


