
ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО проекту

Додаток 2
до Положення про громадський бюджет 
міста Києва

N 473 Назва «Простір для вільного вигулу та розвитку
собак»

Реквізити та назва проекту

. Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:___

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту:_________

Дата публікації звіту:____________________

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

іЗ. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі 
спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст. 11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту



Найменування Необхідна кількість Ціна за одиницю, грн Сума, грн

Обладнання:

Бар'єр 0,5 м 

Бар’єр 1,0 м 

Бум

Гірка

Бар’єр- соти 

Лавка

Стійка для прив’язі

Інформаційний щит

Станція для 
прибирання

Урна

Огорожа:

Паркан із сітки 
висотою 1,7 м, секція 

«Стандарт»

Стовп 2,0 м 60x40 мм 
«Стандарт»

Хвіртка для забору, 
серії «Стандарт» 1,7 м

Монтаж огорожі:

Паркан із сітки 
висотою 1,7м

Хвіртка для забору 
серії «Стандарт» 1,7м

! Транспортні витрати

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

2000,00

3200.00

6000.00

6000,00

3000.00

3000.00

2000.00 

1000,00

3000.00

1300.00

2000,00

3200.00

6000.00

6000,00

3000.00

3000.00

2000.00 

1000,00

3000.00

1300.00

20шт

20шт

1шт

800,00

450,00

6500,00

16000,00

9000.00

6500.00

50 м.п. 300,00/м.п. 12000,00

1шт 1500,00/шт 1500

1 послуга 1000,00 1000,00



Доріжка:

Плита тротуарна 
1мх1м, 10шт 100,00 1000,00

Піщано-гравійний 
відсів (з доставкою) 20т 300,00 6000,00

Разом: 83500,00

Резерв 20% 16700,00

Всього 100200,00

5. Сума співфінансування проекту грн

І6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти)

7. Оцінка параметрів ефективності проекту: ••

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

: • на етапі реалізації: Так/Н і
• на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

• на етапі реалізації: Так/Ні
• на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

в. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно

Підпис /
Наталія КОЛЕСНИК повідомлена по телефону. 
іП. І. Б. лідера Команди


