
.Щодаток 2
до Положення
громадський бюджет
Киева
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MicTa

ЗВIТ УЗГОДЖВНОГО ПРО€КТУ
Лъ 889 Назва: Разом за ocBiTv

Вiдповiдальний (розпорядник бюджетних коштiв - далi РБКДчIРГ):
Комунальне пiдприемство <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду,Щарницького району м. Киева>

.Щата призначення РБК вiдповiдальним за експертизу: 28.04.2021

,Щата першоi зустрiчi РБК з Командою проекry: 06.05.2021

.Щата публiкачii звiry:

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проекгiв за змiстом

1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

а) так

б) Hi (чому?)

(заповнюспься лuutе у вuпаdку " Hi", у вuпаdку обранuя "mак" з&цuшаепься вiльнlъч)

2. Проект буде бюджетно-ефекгивним на етапi реалiзацii таlчи експлуатацii:

а) так

б) Hi

3. План заходiв та витрати за кошторисом

проскту (напрацьованi в прошесi спiльноi
просктом згiдно зi cT.1l Положення про ГБ):

на реалiзацiю запропонованого

роботи РБК та Команди над

(зqпоыtюсmься лuutе у вuпаdку " Hi", у вuпаdку обрання "пак" зацuutасmься вiльнtlч)



а) без зачважень (з бокч Комапди просктч)

в) iз зауваженнями (е протокол розбiжностей, який додано до проекry в
елекгроннiй системi)

4, Узгоджений з Командою бюджет проекту

5. Сума спiвфiнансування проекту грн

6. Подiбнi проекти (до 3-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Киевi
(посилання на проскги)_

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

7. l. Iнновацiйнiсть: !дцiНi

7.3. Бюджетна ефекгивнiсть:
О на етапi реалiзаuii: Так /Hi

2

найменчвання необхiдна
кiлькiсть

I-[iHa за одиницю,
грн

Cyrvra, грн

Насадки 680 шт 15,00 l0 200,00

Распiратор для
фарбування

15 шт 600,00 9 000,00

Набор трафаретiв
цифри+знаки+лiтери

2шт 10740,00 21480,00

Фiльтри t5 шт 240,00 3 600,00

Балончик 600ml 425 шт 25 500,00

Малярний скотч 10 шт з50,00

Маркери 2шт 169,00 33 8,00

Макет 4шт 350,00 1 400,00

Робота l комплекг l5000,00 l5 000,00

Разопr: 8б 8б8,00

Непередбачувальн i
витрати 200lо

17 373,б0

Всього: l04 24|,60

7.2. Соцiальнiсть вказана: Так /Hi

60,00

35,00



О на етапi функцiонування пiсля реалiзачii: Так /Hi

7.4. Загмьнодоступним та безкоштовним:
О на етапi реалiзачii: Так /Hi
о на етапi функцiонування пiсля реалiзаuii: Так Дi

8. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачii), комунальних пiдприемств, стосовно можливостi
реалiзацii проекту - позитивно.

[ата

,Щиректор комунаJIьного пiдприемства
<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу,,Щарницького району
м. Кисва> - Солодуха Андрiй Миколайович

Начальник вiддiлу peMoHTiB та контролю
за технiчним станом булiвель
Левенцов Юрiй Сергiйович

Лiдера Команди -
микола Гошовський
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