
l Додаток2
до Положення 1Іро громадський бюджет міста Києва

І
ЗВІТ УЗГОДЖЕННОГО ПР(j)ЄКТУ

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - даrі - РБК/МРГ): управління
освіти Солом'янської районної в місті Києві дер1_авної адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ за реаліз цію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу 19.02.2021
Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 22.0 .2021
Дата публікації звіту: _
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за 3Mfстон
1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься пjротягом одного бюджетного року:
а) так
б) ні (чому'') ~ .
(заповнюєгься лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишьєіься ні ьним)
2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації а/чи експлуатації:
а) так~~;:~:і::::~::::::;:;~::•::•;::i::i•J;:~OH;B~O;~ -~~О~~; .
(напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст. 11
Положення про ГБ:
а) без 1ауважень (з боку Команди проєкту) н
б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який дода о до проєкту в електронній системі)
4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту: розбіжноспвідсугьі

№ І Найменування товарів (робіт, послуг) і Кіль4сп,, І цW""
3/п :j-· ОІІИ~'ІЩЮ.

Вартість,
грв.

1 І Цифровий вимірювальний комплекс вчителя для кабінету
біології з програмним забезпеченням

2 І Цифро~ вимірювальний комплекс учня для кабінету І 't
61011on1 з програмним забезпеченням ·-

~

рровий мікроскоп з програмним забезпеченням 1 .

езцротова метеорологічна станція
еракrиввий глобус

Резерв20%
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± І 39200~------·-• -·-··-··· ,.. 26СЮ
·-· ::.!600 . •...---- 1----- .. 104963
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5. С)'?\'Іа співфінансування проєкту грн.

59000

3921)0

В.:ь01·0:

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізсв: пі у !(;~сзі (пссипашгя на
проєкти) --+------------------

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Іноваційність: Так/Ні



7 .2. Соціальність вказана: Так/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: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від ,Lших структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської ~~ької державної адміністрації)
та комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту
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