
.Щодаток 2
до Поло:ження про цромадський
бюджет lиicTa Киева

зв

Назва:

узг()джЕного про€кт,у
Nь 133

вним на етапi реалiзацii та/чи експлуатацii

(заповнюеmься лuuле ), "Hi", У вuпаdt9l обрання "mQк" зсUtuulаеmься вiльнuл.t)

3. ГIлагr заходiв та в
проекту (напрацьOванi в

ого

<Перший роллердром на Лiсо_вомlr>

Вiдповiдальний (оозп ик бrc,джетних коштiв
по.

(в i d пов id ал ь н uй с mрук mу р н uй за решiзацiю прое:кmу)

Щата призначення РБК Bi

зу поданих проектiв зtt з.мiст,ом

проскту вiдбуватиметься п])отя]гом одного

за кошторисом на реirлiзацiю запропоно
eci спiльноi роботи РБК та Команди над пр(

овtдzlJltъним за експертизу : 1 5.02.2021

Щата першrоТ зустрliчi Р_БК Командою проекту : 16.02.2О2!

Щата пуб.:riкацii звiту:

Змiст заходу: здiйснення а

1. Реалiзацiя запропоно
бюджетного року:

а) так

б) Hi (чом,у?)

(заповнюсmься лuuле у

2. Про<lкт буд. бюджетн

а) так

б) Hi

згiдно зi ст.11 Положення п ГБ):
Ivt

.РБЮМРГ): Управлiння



а)

в) i:l зауваженнями (е протокол розбiжностей, який додано доелектроннiй системi)
4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

проекту в

НайменуваЁt]lя необхiдна
кiлькiсть

L[iHa за
од.и-ниt[ю,

_- грн
Сума, грн

послуга
послуга

1 160 000
1 350|00

2l0 )00
444 10

ц{2 (з6) 150 54t )0
послуга 1

1 335
64l tQ

2 2 6: 0
2 1 200

,7з2
24( 0

м2 (Bs) 622 l0

1

190 1 40
послуга 22 1 :0

1 140 i60

228 1 l2
Jагальна вартlсть:

5. CyM:l спiвфiнаI{сування проекту Hej

6. Подiбнi проекти (до З-.к) та ix кошт(
на проекти)_немае

7. Оцiнка параме]рiв ефективностi прс

7. 1 . Iнновацiйнiсть: TaK/I{i

7.2. Соцiа_гlьнiсть вк€вана: Так ДIi

7.3. Бюджетна ефективнiсть:. на етапi реаriзацii: Так ДIi. HaL етапi функцiону,вання пiсля ре

7.4. Загалънодоступним та. безкоштовнI. на етапi реалiзацii: ]tак /Hi. на етапi функцiонувilння пiсля pei

l з69 ,32

ма€

)риси, якi pearri:loBaHi у Киевi

)скту:

алiзацii: Так Дi

{м:

алiзацiТ: Так Дfi

(пос ня

тт

-



8. Висновки i пого
пiдроздiлiв виконавчого
дер)I(авноi адмiнi страцii)

/згодженняо необхiднi вiд iнurих структурних
гану Киiъськот Micbkoi Ради (киiвсъкоi Micbkcкомун€tльних .,iд.,рие;;;ъ;;;;r".

реалiзацii проекту:

/ýO.r.iЩl
!ата

Рогаr:юк Ю.П.
П. r. Б. керiвника ого пiдроздiлу

Щата

Пiдпиiэ

Слободепко М.М.
П. r. Б. лiдера КоЙанди


