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Положенrя про громадський бюджет MicTa

звIт узго ого про€кту

Вашtава Гавела, 3В-Г - 40)

реквiзити та назва п

iдповiдальний (розпорядIик бюдiкетних коштiв - далi РБК/МРГ):
,н 'янськоt

йонноi в

вiдповiдальний структурний пiдроздiл за реалiзацiю проекту)

призначення РБК вiдповiдальним за експертизу:
першоi зустрiчi РБIt з Командою проекту: Lo -Ф ч,,1-оLl
публiкацiТ звiту:

змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом
1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватимоться протягом одного бюджетного року:

") так
Hi (чому?)

(заповнюеmься лuulе у вuпаdку "Hi", у вuпаdку обрання "mак" залLtulаеmься вiльнuм)

. ПроекТ буле бюлЖетно-ефеКтивниМ на етапi реалiзацii та/чи експпуатацii:

) тац
н1

(заповнюеmься лLlu,lе у вttпаdку "tti", у вuпаdку обраttня "l11aK" залLllltаепlься BiltbHtt"u)

. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекту (напрацьованi в

роцесi спiльноi робоiи РБК та Команди над проектом згiдно зi ст.11 Положення про ГБ):

. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування Необхiдна кiлькiсть Щiна за
одиницю, гря

Сума, грн

( l) *ч- w->
2-^-,ff-ч "t-lъ>+

[\-\ýLоччr



5. Сума спiвфiнансування проекту - грн

6. Подiбнi проектИ (ло 3-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:
7. 1. Iнновацiйнiсть: TaK/Hi
7.2. Соцiальнiсть вказана: TaK/Hi
7.3. Бюджетна ефективнiсть:

. на етапi реалiзацii: TaKлi

. на етапi фунrсцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi
7.4. Загаrrьнодоступним та безкоштовним:

. на етапi реалiзацii: TaK/Hi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi

8. Висновки i погодхсення/узгодх(ення, необхiднi вiд iнших структурних пiдроздiлiв виконавчого

органу Киiвськот Micbko| ради (киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii), комунаJIьних

пiдприсмств, стосовно можливостi реалiзацii проекту
ьне пr мпанlя

Солом'янського районy м. Кисва>> - висновок позитивний.

П.I. Б. керiвника структурного пiдроздi.l

П. I. Б.о контакти виконавця експертизи

П.I. Б. лцера Команди

Андрiй СИДОРЧУК

Олексапдр СIМОРОЗ
(0б7 408 39 б9)

MapiaHHa Хмельницька
(067 338 86 7б)



ино пlсчана основа

Р1 р s4Ъ чЁ

огорожА

м Най.менувоння Od. BuMipy кол-во за оd.
заZальна

варпliспlь
l Щемонтаж метаJIевих конструкцiй м2 2 l 500 3 000
2 Цемонтаж металевоi огорожi м2 l56 70 l0 920
3 3абор секчiйноий з гIа1.1елями ПРОМ h4 м.п. 78 2460 l9l 880
4 Иоtlтаяс огорожi м.п. 78 470 36 660
5 KBipTKa од. l 5220 5 220

ВСЬоГо:
247 680

покриття

LYg Найtпенування Od. BuMipy кол-во за оd,
заzа|lьна

варmiсmь

1 Эблаштування базового слоIо покриття м2 350 400 140 000
2 Эблаштування фiнального слою покриття м2 350 4l0 l 43 500
з lаt.IесенIIя покриття м2 350 l50 52 500

ВСЬоГо:
336 000

СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

всього за об'скст

Jw Нойменування О0, вuлtiру кол-во за od.
заеал ьна

Bapп,tictl,tb

t {омплект баскетбольноi стiйки од 2 2з 440,0с 46 880
2 ионтаж комплекта баскЕтбольноi стiйки од 2 2 340,0с 4 680
з Ворота (lутбольнi 3х2 од 2 l з 500,00 27 000
4 \4oltTarlt BopiT (lутбольних 3х2 од 2 l 350,0( 2 700
5 3елопарковка + монтаж од l l0 000,0с l0 000
6 швсдська стiнка*монтаж од l lб 000
7 CTiHKa для сквош та тенiсу*моцтаж од l I5 000

ВСЬоГо: l22 26о



А 30 l 000
огорожА 247 680,00
поIФиття

33б 000,00
]ПОРТИВНЕ ОБЛАДНАI-IНЯ 122 260,00
ТРАНСПОРТНI ВИТРАТИ 20 000,00
ВСЬоГо:

1 026 940,00

20ол 205 388,00
всього+20%

1 232 328,00


