
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕННОГО ПРОЄКТУ

№ 123 Назва Безпечний простір нашим дітям
Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі - РБК/МРГ): управління
освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 15.02.2021

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 22.02.2021

Дата публікації звіту: _

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а)~
б) ні (чому?) : .
(заповнюєгься лише у випадку "ні", у випадку обрання "гак" залишається вільним)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи епспгуєлації:
а) так
б) ні ················.········
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

З. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту
(напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди пад проектом згідно зі ст. 11
Положення про ГБ:
а) без зауважень (з боку Команди проєкту)
б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проєкту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту: розбіжності відсутні

І № І Навва J~i~~~~~~~-~?~J~:Y~~:!~~
11 11040,ООІ 11040,001 132-канальний NVR

2 ІЖорсrкий диск HDD бТВ 21 4668,ООІ 9336,00
З ІР відеокамера купольна (2.8 ММ) 4М :в 3384,00 77832,00
4 4-nортовий РОЕ коммутатор -- -- 5 1020,00 s;00,,oo
5 8 портовий РОЕ коммутатор 1 1976,001 В7б,ОО
б Провід UTP cat Se _j_ 1220[ 8, 70J _ 10614,00
7 Кронштейн для камер
8 [нороб пластиковий
9 І Провід ШВВП 3xl.5

10 !Гофра пвх
11 І Бокс монтажний
U І Автомат 10 А
13 [Щиток
14 !Хомут пластиковий 2.5Х200

'[ 15 [хомут пластиковий під дюбель 2.5Х200

2:J 306,{Ю 70З&,ОО
320 33,60 10752.,00
300 20,40 б121J,()0- ,__
1001 ~,,S-4-1 ?r1.:,c,:•

5 s1б,ооІ 288(.1/JO
4 JA4,00J 576,0':.'
4 374,ООІ 1496,(У}
1 ':.'◊,'Х': 9() {)i"i

J. І~ -

11 120,ооі ___12.r,,oo
701.55,№l Монтажні роботи

·1 Налаrоджувал_ь_н_і р_о_б_о-ти_____________ J 1194(),О?

. Резерв 20%: : 45490/Ю
· Всього: 1 172.~:!9,(Ю
+--------------------·-··----------· --·



5. Сума співфінансування проєкту грн.

б. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на
лрсєктн)----
7. Оцінка пара.мt:трі.Б ефею'Ивнос.:ті проекту:

7. J. 1новацjйнjсть: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.'J. Бюджетия ефективність:

- нь. етапі {Jё:Мізації: 1['шdНі

·· :-П:, етапі функ:діонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Ta11dHi

8. Висвовки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозщтв
виконаdчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту

. ' ... ··•···. ······ ··································································· ······ ········· ········· ······

Підш/с
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