
.Щолаток 2

до Положення про громадський бюджет
MicTa Киева

ЗВIТ ПРО АНАЛIЗ ВIДПОВlДНОСТI ПРОЕКТУ

Проект ЛЬ 1б58 <<Дитячий маI"iданчик по вyлицi Кондратlока,4Д>
Реквiзчmч mа назва проекmу

Законодавству, ПолоrкеllIllо та NIо?t(ливостi його реалiзачii

Вiдповiдальний: Начальник оД-508 КП кКеруюча компанiя з

обслуговування житлового фонду Оболонського району MicTa Кисва>
Паламарчук IBaH Миколайович

(вiOповidальнuй сmрукmурнч й пiOрфOiл за реалiзацiю проекmу)

Щата призначення вiдповiдальним за експертизу:

flaTa публiкачiТ звiту:

Змiст захолу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю

реirлlзацll

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

2. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству
а) так *
б) нi(чому?)

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

б) Hi (чому?)

4. Висновок стосовно технiчних можливостей виконанЕя запропонованого
завданнJI:
а) позитивний *
б) негативний (чому?)

5. Проект не

документаuii:
а) так *
б) Hi

передбачас виключно розробку проектно-кошторисноi



6. Проект ма€ завершений характер (виконання заходiв у майбутньому не
вимагатиме прийняття подальших заходiв та не потребуватиме додаткового
видiлення коштiв з бюджету MicTa Кисва):
а) так *
б) Hi (обtрунmування HeшoJlc.lulocmi реапiзацii' захоdiв проmяеом
вс mа новле но2о пер iody peal i зац ii')

7. Проект суперечить дiючим програмам розвитку MicTa та не дублюс
завдання, якi передбаченi цими програмами i плануються лля реалiзаuii на
вiдповiдний бюлжетний piK:
а) так
б)нi+

8. Реалiзацiя проекту плануеться на землях або об'ектах приватноi форми
власностl:
а) так
б)нi+

9. Проект
експлуатацii:
а) так
б)нi+

не буле бюджетно-ефективним на етапi реалiзацii тrчи

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

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

l1. Наявний гарантiйний лист щодо доступностi (у випадку, коли такий лист
€ необхiдним):
а) так
б) Hi

в) гарантiйний лист щодо доступностi не потрiбен *



Запропоноване автороiu проекгу

найменчвання необхiдна
кiлькiсть

Цiна за
одиницю,
тис.грн

BapTicTb.
тис.грн

необхiдltа
к i,r bKicTb

[ {iHa за
одиницю,
тис.грн

Карусель 1 l8,00 18,00 l l8,00

Гiрка l l8,00 l8.00 l 18,00

Гойдалка l l2,00 l2.00 l l2,00

1 6.00 6.00 l 6.00I-ойдалка-бмансир

7. l0пiсочниrц l 7. l0 7. l0 l

2 4,00 8.00 2 4,00Лавка

69,10Разом

Резерв 20% 1 3.82

всього 82,92

Пропозицiя експертноi групи

BapTicTb,
тис.грн

18,00

18,00

l2,00

6,00

7 l0

8,00

69, l0

|з,82

82,92

Сума фiнансування з бюлжету MicTa Кисва, потрiбна для реалiзацii проекту
(пропозицiя експерта) 82,92 тис. грн.

Обгрунтування:

l2. Подiбнi проекти до (3-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Киевi

l3. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:

l 3.1 . Iнновацiйнiсть: Так +

l 3.2. Соцiальнiсть вказана: Так +

lЗ.2.1. Бюджетна ефективнiсть на етапi реа_,1iзацii: Так +

l 3.2.2. Бюджетна ефективнiсть на етапi функцiонування пiсля

реалiзаuii: Так *

l4. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних
пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi



державноi адмiнiстрацii) та комуна:rьних пiдприсмств стосовно можливостl

а)
б)

15. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можливостi його

реалiзачiТ

позитивний *
негативний

Обrрунтування/зауваження:
.Щоопрацювати, оскiльки проекту не враховано монтаж
конструкчiй.
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