
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕННОГО ПРОЄКТУ

№ 706 Назва STEARМ освіта та облаштування освітнього простору сш 52
(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: 27.04.2021

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 27.04.2021
Дата публікації звіту: _

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

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

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а)~
б) ні .
(заповнюєгься лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишаєгься 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,

Вартість, грнз/п (робіт, послуг) ОД.
1 Кабінет мистецтва 1 68 950,00
2 Кабінет Фізики 1 132 184,00
3 Кабінет Біології 1 51 096,00
4 Кабінет Захист України 1 48 022,00
5 Кабінет Хімії 1 77 432,00
6 Комп'ютерна техніка 1 215 000,00
7 S1EARМ лабораторія 1 241 024,00

Резерв20% 166 748,00
зсього 1 ооо 456,00

' '

5. Сума співфінансування проєкту - грн.

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

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:



.. • ' . ~ • ~, 'і_"".. :_. Іновашиьгсть: і[ ,.;;;к/х IJ

З. Бюджетна ефективність:

на етапі реалізації.Так/Ні

-- на етапі функціонування після реалізації: Так/}-Іі

· .4. Загальнолоступним та бсзкоцгговним:

-- на етапі реалі ЕШЇЇ: Так/Ні

(. Висновки і погодження/узгоджєння. необхідні від інших структурних гпдрозшлів
' иконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської" державної адміністрації)

. . .
.12. комунальних т;..шрисмств стосовно можливост: реалізацп проекту
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