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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

!епартам':'оY (L{.HTPoM) надання адмiнiстративних послуг виконавчогоорган]/ КиТвськоi MicbKoi рuд" (Киiвськоi MicbKoT д.р**"оi адмiнiстрацiТ)провеiIено експертизу щодо можливостi реалiзацiТ .роruоського проектуМ l291 <PeaHiМicTo - лефiбрил:r9р_I тво€му райогri!> (далi - проект).Iнформуемо Вас, що u M_icTi,й.;i ОЙlulопус i мiськии центр наданняадмiнiстративних послуг, 10 районних та Т* + ,.р"торiальних пiдроздiли (фiлiТ).,KpiM того повiдомлясмо, Що районнi центри надання адмiнiстративнихпослу. с окремими Юридичними особами та розпорядниками бtоджеr,нихкоштiв;, що, в cBoto чергу, унеможливлюе централiзовану закугtiвлtо визначенихToBapiB та послуг !епартаментом (I_{errтpoM) пйuпп". адмiнiсr.ративних послуг.11росимо врахувати зазначену виlце iнформачiю та uiдпор".увати проектв частинi необхiдностi фiнансування кожного центру надання адмiнiстра.гиl]tlихпослуг MicTa Киева окремо з MeToIo подальшоТ закулiвлi ними визначенихToBapiB, та послуГ вiдповiдно до вимог Закону УкраIни uПро публiчнiзакупiвлi>.
Е} cBolo чергу, !епартамент 

.(I_{eHTp) надання адмiнiстративних послуг незаперечtуе щодо можливостi реалiзацiт npo.nry в частинi його виконання заадресоло: вулиця !нiпровська набережна, i яъ, у розмiрi lЗ2,Зтис.грн., а саме:

забезпечення flепартаменту (I]eHTpy) надання адмiнiстративних послуглефiбрилятором, супутнiми товарами та послугами з навчання

послуг
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Закупiвlrя послуг, Тр.Й. , п.р-Ы
допомоги (домедичноТ допомоги)
вiдповiдно до стандарту,
рекомендованого у проектi (з

хунку на 20 слухачiв

20 000 20 000

Аптечки першоi допомоги
Налiпки-t]означки мiсць

шування АЗД (для навiгацiТ
Iнформачiйнi матерiали для
привернення уваги вiдвiдувачiв
плакати А2

Ризики проекту, п"п.р.дЙфuаri
витрати (20%
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