
Додаток 2
до Положення про громадський 
бюджет міста Києва

ЗВІТ Узгодженого Проекту N 1019 

Назва «Еко-парк "Старт"»

Відповідальний:
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 28.04.2021 

Дата публікації звіту:____________

Тематика реалізації: ЖКГ (Комунальне господарство, Енергоефективність)

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так б) ні (чому?)

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

а) так б) ні (чому?)

3. 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)

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

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

№ Назва витрат Сума
1 Зона відпочику + транзитна (доріжки)

1.1 Декілько ярусна лава - зона сумісного відпочинку 166667

1.2 Вуличні лави для відпочинку. Еко-лави з бетону та переробленого еко- 
пластику

100000

1.3 Еко-смітники - сучасні вуличні для сортування сміття 100000
1.4 АРТ - Об'єкт. Прикраса простору і магніт для оточуючих 100000

1.5

Доріжки. Екологія/ інклюзивність - плитка для доріжок з природних 
матеріалів, без фаски що покращує пересування колясок.
Влаштування вуличного освітлення при повній його відсутності наразі. 
Вуличні ліхтарі з вмонтованою сонячною панеллю.
Зелені насадження

200000

2 Облаштування дитячого ігрового майданчику поруч з спорт 
майданчиком для дорослих

2.1 Облаштування безпечного покриття для існуючого спортивного 
простору

100000

2.2 Облаштування безпечної дитячої ігрової зони 200000



2.3 Облаштування уловлюючих сіток 200000
Непередбачуванні витрати 20% 233333
Всього 1400000

5. Сума співфінансування проекту грн.

6. 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/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), комунальних 
підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

а) позитивний

б) негативний

Начальник Управління ЖКГ Шевченківської РДА Олександр Даруга

Лідер Команди Євгеній Козак


