
додаток 
 

РЕЗУЛЬТАТИ  

Поточного (або заключного) моніторингу 

Проекту (програми) №3965 

 

1. Вихідні дані проекту (програми): 

Донор Уряд США через Міністерство оборони США 

/EUROM/NAVAFAC 

Виконавець ТОВ «БУДБМ» 

Реципієнт КМДКЛ №1 

Бенефіціар КМДА 

Запланована та фактична дата 

початку реалізації проекту 

(програми) та її завершення 

23.08.2018-27.09.2019рр. 

07.11.2018-28.09.2019рр. 

 

Кошторисна вартість 79.000 дол. США 

Координатор пректу (програми) Пан Ігор Маслов (директор) 

Інформація про наглядові ради 

та експертні групи, створені 

для супроводження діяльності 

за проектом (програмою) у разі, 

коли таке супроводження 

передбачається проектом 

(програмою) 

 

 

2. Інформація про досягнення очікування результатів 

Узагальнені результати 

впровадження проекту 

(програми) 

Проведена заміна зовнішніх вікон на 70% від 

запланованого 

Загальна сума витрачених 

коштів МТД протягом строку 

реалізації проекту (програми) 

на кінець звітного періоду 

(усього): 

16443,16 дол. США 

-Послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

компанії 

 

- Консультаціційні послуги  

-Обладнання  

-Будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

16443,16 дол. США 

-Адміністративні витрати 

виконавця, відрядження і 

проживання 

 

Проблемні питання Розпорядок дня - підрядчик підлаштовується 

під цей розпорядок. Роботи ведуться після 

обіду та в вихідні дні. 

 



 

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв 

результативності проекту (програми) з досягнутими. 

Кількісні та/або якісні критерії 

досягнення результативності 

проекту (програми) на кінець 

звітного періоду 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні 

результати на кінець 

звітного періоду 

 55 вікон на заміну 41 вікно замінено 

Зобов’язання донора 

(виконавця) проекту 

(програми), визначені у 

документі про узгодження 

цілей, завдань, діяльності за 

проектом 

Оцінка виконання зобов’язань станом на 

кінець звітного періоду 

Зобов’язання Донора: Сплатити 100% вартість робіт, контроль 

якості робіт- виконано в повному обсязі 

Забов’язання Виконавця: Повне виконання робіт під ключ 

 

 

 

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром про 

відповідность наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги 

потребам реципієнтів. 

Потреби реципієнтів у сфері, 

якої стосується проект 

(програма) 

Відповідність/ часткова відповідність/ не 

відповідність допомоги потребам 

  

 Впроваджується програма енергозбереження. 

Спрощується. 

 

 

 

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на 

соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону 

(економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))  

Цілі соціального та 

економічного розвитку 

держави, відповідної галузі та 

регіону, на досягнення якого 

спрямовано реалізація проекту 

(програми) 

Економічна 

ефективність 

реалізації проекту 

(програми) 

Соціальна 

ефективність 

реалізації проекту 

(програми) 

   

   

 

 

 

 

 

 



 6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання 

результатів реалізації проекту (програми) 

Доступність результатів Результати доступні, так як енергозбереження 

має вплив на економіку Центра (або лікарні) 

Розповсюдження результатів Результати загальновідомі, тому 

розповсюджені 

Розвиток інституційної 

спроможності реципієнтів 

н/п 

Довгострокове зменшення 

витрат 

н/п 

Інші пропозиції  

 

 

 

 

 

 
 

Заступник директора –  

Начальник управління економіки                                        Геннадій Лепський 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


