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Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
Управління житлово-комунального господарства та будівництва
Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрацГІ
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: о:)-. оз: г. о~ t)
Дата пер~ої з~ст~ічі РБК з Командою проекту: .?-І, 05. 20 г.
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Дата публікації звпу: ~

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРО_~КТХ _

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 експлуагації
а) так
б) ні

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

·······························································································································•······

З. 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

-- - -- Необхідна І Цін; 3~-;;иницю, грн
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5. Сума співфінансування проекту грн



J

6. ПОдібні проекти (до З-х) та їх кошториси, які р~;~лізовані у Києві frіосиланняна проекти) ·

7. ОціНка параметрів, ефективності прое.кту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні
7.2. Соціал~ність вказана: Так/Ні
7.3. Бюджетна ефективність:

• на етапі реа_лі3ації: Так/Ні
. • на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні
7.4. Заrальнодоступним та безкоштовним:

• на етапі реалізації: Так/Ні
• на е,тапі функціону~ання після реалізації: TaJg'Hi

8. Висновки і nоrодження/у:u-одженн;~, нео.бхіДІ,ІІ від інших структурних
підроздіпf~ вr.конавчоrо органу Киnщ~фf міс~ко)" ради (К\/Іїв.с~о'і міськот •
державно!" адміністрації). коr,,~унапь1.их підприємств.. стосовно можпи востіреалізації D.Р.оекту
Ком ,,щ-і,_,иіtоі; иемс.тво по п, иман. :ю змі,них НіlС8д.жею,
•.м"1ІfІі&вt~гЬ Р,а'іkін'КИ,· 'К/J.єіsа :--, вІі.::іІ.овОіf1,tііпІlfІиєн11D.. . . ·•·.. . .. . . .

дата

П" J •. S. ~f1PJflliJ,1.t<a cт,p~~rypt:toro nі.qроздjлу

П. І. Б. ,nfдepc1

Сидорчук А.ю.

Майструк В. А.

Шелевиць.ка А.
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