
Додаток 2

до Положення про громадський бюджет
MicTa Киева

ЗВIТ IIРО АНАЛIЗ ВIДПОВIДНОСТI ПРОЕКТУ

Проект ЛЪ б00 <<Сччасний дитячий iгровий майданчик на
ву"-I.Бережанська, 1 б>>

Реквiзumч mа наэва проекmу

Законодавству, Положенню та можпивостi його реалiзачii

Вiдповiдальний: Начальник оД-507 КП <Керуюча компанlя з

Кваша Олена Леонiдiвна
(вiOповiOальнчй сmрукmурн чй пiOрфOiл за реалiзацiю проекmу)

щата призначення вiдповiдальним за експертизу:

Щата публiкаuil звiry:

Змiст заходу: здiйснення ана,чiзу поданих проекflв за змlстом та можливiстю
реалiзацii

l. Запропонований проект ншIежить до повноважень Киiвськоi MicbKoi влади
та вiдповiдае Положенню:
а) так *
6) Bi (чому?)

2. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству
а) так +

б) gi(чому?)

3. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного
бюджетного року:
а) так +

б) Hi (чому?)

4. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого
завдання:
а) позитивпrrй *
б) негативний (чому?)

5. Проект не

документацii:
а) так +

передбачае виключýо розробку проектно-кошторисноi



б) Hi
6. Проект мае завершеЕий характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття подальших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Киева):
а) так *
б) Hi (обlрунmування немоэклuвосmi ремiзацii змоdiв проmя2ом
всmановлен о?о перiоOу ремiз ацit)

7. Проект суперечить дiючим програмам розвитку MicTa та не лублюс
завдання, якi передбаченi цими програмами i плануються для ремiзачii на
вiдповiдний бюджетний piK:
а) так
б)нi+

8. Реалiзацiя проекту плануеться на землях або об'ектах приватноi форми
B.]acHocTl:
а) так
б)пi+

9. Проект не, буде бюджетно-ефективним на етапi реалiзацii таlчи
експrryатацii:
а) так
б)нi+

10. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого
проекту:
а) без додатковtlх зауважень +

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити iх, використовуючи для
обцрунryвання данi, наведенi в таблицi нижче)

1 1 . Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку, коли такий лист
е необхiдним):
а) так
б) Hi
в) гарантiйний лист щодо доступностi не потрiбен *



Запропоноване автором проекrу

найменчвання Необхiдна
кiлькiсть

BapTicTb,
тис.грн

необхiдна
кiлькiсть

Щiна за
одиниtlю,
тис.грн

[гровий комп-rекс

<Пiрамiда>
1 45,00 45,00 l 0045

Гойдалка подвiйна
велика

i 10,90 10,90 ] 10.90

Карусель 1 l з,з0 1з,з0 1 13,3 0

Гойдалка-балансир
великий

i 6,30 6,30 1 6,30

пiсочниця з

кришкою
1 1 1,20 1 1,20 1 11.20

Резерв 20 % 20% |,7,з4 20%

Всього 104,04

Пропозичiя експертноi групи

BapTicTb.
тис.грн

45.00

10.90

13,3 0

6 з0

1 1.20

17,з.1

104.04

Сума фiнансування з бюлжету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
(пропозичiя експерта) 104,040 тис. грн.

Обгрунтування:

12. Подiбнi проекти до (3-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Киевi

13. Оцiнка парад4етрiв ефективностi проекту:

1 3. 1 , ]нновацiйнiсть: Так *

13.2. Соцiальнiсть вказана: Так +

13.2.1. Бюджетна ефективнiсть на етапi реалiзацii: Так +

l3.2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi фуЕкцiонування пiсля

реалiзацii: Так +

14. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органо Киlвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi

I {iHa за
одиницю,
тис,грн



державноi адмiнiстрачii) та комунальних пiдприсмств стосовно можливостi

15. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можливостi його

реалiзацii

а) позитивний *
б) негативний

Обгрунтування/зауваження :

,Щоопрачювати, оскiльки в розрахунках проекту не передбачено монтаж
конструкuiй,
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