
До,tа,l,ок 2

ло I]оложення про громадський бюдже,г

MicTa Кисва

звIт про лнлл|.t l}IдповIдностI проЕItт},

[]rlсlекr,ЛЪ l33l <<Вс,га HoB,lell н я коttпос,гI|llх Kolll,eiillt, l)l l} l]

обо"rItl ll с ько пlу pirI:iotti>
Реквiзчmч mа назва проекmу

закоrlодавству, Полояiенtlю та моiкливосr,i l-rого реалiзацii

l}iдlr<lвi.l a.jlbllrlй: Нача;lьник ол-502 KIl <Ке р\,lочil lio\I I IatIilя,]

обслyговування житлового фонлr, QбододqьцQгQ ра]iQrly мicтa Кисва>
Волковська Bipa Миколаiвна

(вiOповiОальнчй сmрукmурнчй пidрозdiл за реалiзацiю проекmу)

[ата призtlачення вiдllовiда;t ыt rt lr за експер,гllзу:

laтa пуб;liкаuii звiту, :

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливlстю

реалiзаuii

1. Запропонований проект на"пежить до повноважень Киiвськоi MicbKoi влали
та вiдповiдас Положенню:
а) так +

б) Hi (чому?)

Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству
так +

нi(чtl.tt1"? )

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

б) Hi (чо"му?1

.1, Висновок стосовно технiчних мо;кливосr,ей викона}lня заI lpolloн оваtlого
завдання:
а) позитивниЙ +

б) нега,гивний (чолу? )

)

2

а

о

5. Проект передбачас
документацii:
а) так *

вик"цючtlо розробку проектно- кошторис HoI



б) Hi
6. Проект ма€ заверuIеI;ий характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття под€l,,Iьших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Кисва):
а) так +

б) Hi (обtрунmування немо)lс,гluвосmi реапiзацii' змоdiв проmяzом
вс m а но вле Hozo пер i о dl, pealt iз ац il )

7, l1роек,г суперечи,гь ]litочим мiським цi.ltьовl.tлt Ilрограмаl!,1. або дr,блtос
завдання. якi перелбаченi циrtи програмами i п,rанl ю,l,ься ;t.rя реа.,IiзаttiТ tta
вiдповiдний бюлжетний piK:
а) так (обryунmування в якit't часmuнi суперечumь Bшutlza.tt)

б) Hi

8. Реалiзацiя проекту плану€ться на землях або об'сктах приватноi (Ьорми

власнос1,1:

а) так

б)нi +

9. Г[роект не буле бюджетно-ефективним на е,гапi реалiзацii тrчи
експлуатацii:
а) так

б) lri +

l0. I}итрати за кошторисом, призначеним на реапiзаuiю заIlропонованого
проекту:
а) без лодаткових зауважень
б) iз зауважепнями (необхiлно вttести або у,гочнити ix, використовуlоч}t
;urя обгрl,нту BaIt llя ilalli, Ilаведенi в таблицi llrrrкче) +

l1. Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку, коли,такий лист
е необхiдним):
а) так +

б) Hi
в) гарантiйний лист щодо доступttостi не потрiбен



Найпtенування

Запроttоноване KortaH.,loto проек tv

необхiдна
кiлькiсr,ь

Цiна за

одиllицю,
грн

BapTicTb.

грll

кон генсри 1cp\loкo\ll Ioc IHI ]() б l50.0() l81 500.00

резерв 20% зб 900,00

Всього 22l 400.00

Сума фiнансування з бюджету MicTa Киева, потрiбна для реалiзацii проекту
221 400,00 грн.

Обгрунтування:

l2. Подiбнi проекти ro (3-х) та iх кошториси, якi реаJIiзованi у Кисвi

lЗ. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

l З.l. lнlrовацiйнiсrь: l'ак *

l3.2. Соцiальнiсть вказана: Так +

lЗ.2.1. Бюджетна ефективнiсть на етапi реалiзачii: Так +

l3.2.2. Бюдже,гна ефективнiсть на eTaпi функцiонування пiсля

реалiзачii: Так +

14. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших струк,гурних
пiлроздiлiв виконавчого органо Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi Micbкoi

лерrкавноi адмiнiс,грацii) та комунальних пiдприсмств стосовно можливостi

реалlзацll проек,l,у

l5. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та мох(ливостi його

реалlзацll

а) lrози,r ивllий
б) псгаr,ивний *



Обгрунтування/зауваження: Направити на доопрацювання.
EKctrepTHa груIIа пропонус автору проекту пiдготувати техtliчне завдання

до tlроведення закупiвлi ToBapiB та послуг по гtозицii перелбаченiй у IrpoeKTi

кошторису.
Надати локацii розмiщення компостних контейнерiв.
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