
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕННОГО ПРОЄКТУ

№ 177 Назва Дитячі майданчики «Грайлик»
(реквізити та назва проєкту)

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

(відповідальний структурний підрозділ зареалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 24.02.2021

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 24.02.2021

Дата публікації звіту: _

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

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

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
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 над 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
.No Найменування товарів Кількість,

Ціна грн Вартість, грнз/п (робіт, послуг) ОД.

1 Дитячий ігровий комплекс 2 35000,00 70000,00
2 Паровоз з вагончиком 2 52500,00 105000,00
3 Пісочниця з кршпкою 6 7200,00 43200,00
4 Машинка з гіркою 1 39200,00 39200,00
5 Будинок альтанка 4 18000,00 72000,00
6 Декоративна огорожа 10 1773,00 17730,00

Монтаж обладнання: 69530,00 69530,00
Резерв 20% 83332,00

Всього: 499992,00

5. Сума співфінансування проєкту - грн.

б. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання 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 інших структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту
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