ПРоТоКоЛ

J,Ig З

Ilроведенllя засiдання експертноТ KoMiciT з бrоджету участi у м. lЩiпрi
м. /]нiпро, просп. Щ.

Яворницького,75

12 жовтня2021 року

Час початку засiдання: l5:00
Час завершення засiдання: 18:00

Присутнi на засiданнi 15 членiв експертноТ KoMiciT. Список на

2

арк.

додасться.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Вiлкриття засiдання. Iнформування про кiлькiсть присутнiх членiв KoMicii

на засiданнi, причини вiдсутностi членiв KoMiciT на засiданнi, про порядок
проведення засiдання та питання порядку денного.
2. Про розгляд peecTpiB позитивно оцiнених просктiв у рамках другого
засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.
3. Про розгляд peccTpiB позитивно iз зауваженням оцiнених просктiв у
рамках другого засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.
4, Про розгляд peccTpiB негативно оцiнених проектiв у рамках першого
засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюлжету участi.
5, Про розгltяд перелiку просктiв без картки аналiзу, а також тих, Lцодо яких
необхiдне прийня,гтя рiшення, у рамках третього засiдання експерт,ноТ
KoMiciT VI етапу бrоджету участi.
6. Iнше
7. Пiдбивання пiдсумкiв засiдання

СЛУХАЛИ:
БУТИРIНА Яrrа. Iнформус про кiлькiсть присутнiх

на засiдання, причини
вiдсутностi членiв KoMiciT на засiдання, про порядок проведецня засiдання тА
IIитання порядку денного.

СЛУХАЛИ:
БУТИРIНА Яна: Про

затвердження порядку денного.

IЪлосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував -2
Затверлити поря.ltок денниii.

СЛУХАЛИ:

ПАВЛIОК IОлiя. IIро про€кти бrоджету участi, вкJIIочеIli до ресстру

позитивIrо оrцiнеtlих про€ктiв

на засiдаttня KoMiciT (вiдповiлно до rrерелiку).

Peccтp п()зиl-ивIrо оцirlеtrих просктiв бюджету учас,гi l(lliпpa
ЛЪ

л}п

l

9

2

l2 Безпечний двiр

3

32

Екозона <оазис>

4

34

Сучасне обладнання для ефективного навI{ання автослюсарiв

5

52

Сучасний кабiнет xiMiT tцколи N9 44

6

7|

[Iазва

В 45 rurсолi сучаснi Хiмiя i Бiологiя
з литяLlим майданчикоI\4 на ж/м Тополя-

l, бул. ýl4

7

Скейт-парк у 11риднiпровську
73 С портивно-патрi от ичний просI<т кБатальйон>

8

84

Iнновацiйний освiтнiй простiр

9

95

Itлзковл гАлrIвинл

10

98 Квiтучий район - квiтуче MicTo Щнiпро
l10 Сучасний кабiнет початковоТ школи КЗО "СЗШ J\Ъ121" ДI\4Р

l1

l2 l|4 Вуличний багатофункцiональний спортивний комплекс
13 123 Комфортна дорого в нашому лворi пр. О.Поля76,76А,76Б
Сучасний освiтнiй кабiнет трудового навчання та технологiй
"МIайс,герня талантiв та творчостi" в СШб

l4

130

l5

1бб СДИГrИЙ IIIJIЯХ

16 1б8 Учите.ltьська

l7

мрii

205 С,гворення S'ГЕN4-середовища для навчально-дос;riдницькоТ дiяльностi

2lз

Туристичнi вказiвники для !нiпра
19 249 Оздоровчо - спортивний майданчик <Бодрячок)) на

18

-

!Ш

7

20 25l Сучасний простiр КЗО СШJ\Ъ98 комфор,гнi перерви

2l 256 Stem д;rя дiтей
)) 269 Велодорiжки з елементами скейтборлингу
23 29,|

Щитячпй майданчик у лворi по шосе Донецькому l l0 та
Тереlшенковськiй 27

24 300 /]опомога приходить вчасно до,гих, хто BMic чекати

25 322 fiорога нашого двору по вул. Робоча, l68
26 324 Сенсорна KiMHaTa для Вас малята
21 354

Збережемо екологiю - переробимо сухостiй - доглянутi майданчики
для громади

28 363

Уrriверсальний [гровий Спортивний Майданчик - "Янтарний" на
ж,м. Калинiвський (Клочко-6)

29 387 Затишний двiр
1

30 397 Затишний

зl

xo.Tt

у СЗШ Jф 135

402 FloBi кабiнет,и IIриродничого цик.ltу rrrко;rи l 19.

32 42tl Всс д,ltlt rriтей
33 4з2 Спорт об'сдlttуе

РОДИНУ

БУТИРIНА Яна. Про
з числа перерахованих.

затвердження ресстру позитивно оцiнених просктiв

Го;lосували: "ЗА" - l3; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВИРIltIИЛИ: Затвердити ре€стр позитивно оцiнених проск,гiв, озвучениЙ на
засiданнi та допусти^ги перерахованi проекти до гоJIосування.

ПАВЛIOК IОлiя. Про ре€стр позитивIlо iз зауважеtIням olliHelrиx

проск,гiв,га типовi зауваження до них (вiдповiдно ло перелiку)

Ресстр позитивIrо iз зауваж(еIIIIям otliHerlиx просктiв бюджету участi
Щlлiпра для розпIяду на засiдалtлti l2.|0.202l
JYg

лъп

Назва

Коментар

Управлirlня з питаtI самооргаlriзацii насеJIеIIIIяl Щнiпровськоi Micblcoi ради
Коплентар управлiнlIя з питань самоорганiзацii
По,г<lчний

l

57

ремонт
пiдва,llьних
примitцень

населення:
Рекомендовано внести проект до реестру просктiв, якi
допускаються до голосування за умови роздiлення виду
робiт (ремонт пiдвального примiщення) за рiзними видами
робiт вiдповiдно до класифiкатору публiчних закупiвель
ДК:15, а саме: сантехсистем та штукатурення та
пофарбування cTiH Коментар вiл модера,гора: автором
надано уточнення кошторису. Булiвельно peMoHTHi роботи
вiдокремлено вiд сат,нехнiчних робiт

Щепартамент благоустроIо та irrфраструктури, департамеIIт житлового
господарства Щнiпровсьlсоi MicbKoi ради

2

Будинок це те
мiсuе кули
42
хочеться
повертатися

KoMetlTap департамеIIту житловоfо господарсl ва:
!ля визначення департаментом }китлового господарства
ДМР коректноi BapTocTi робiт щодо замiни дерев'яних
дверей у булинку на металопластиковi с необхiднiсть
складаня коluторисноТ документацiТ, розробленоi у
програмному компJlексi з урахуванням будiвельних
коефirtiснт,iв, IIl(I3 ,гощо, яtti впливаю,гь на кошторисну
BapTicтb робiт, якi мохiу,гь коливатися як у бiльший, так i в
менший бiк. У зв'язку з цим, при вiдсутностi даних
розрахуFIкiв, департамент житлового господарства ЩМР не
мас можливостi розрахувати реальну BapTicTb робiт.
2

Щеrlартамеrlт благоустрою та illфраструIffури, департамент гУмаlli'ГаРllОi
пtl;riтики Щнiпровськоi MicbKoi рали
OTpltMaHo позитивну ltapTкy ана.пiзу вiд лепартаNIеllт,у
бл а гоустроIо 1-а iнtРрас,груктури.

Сучасний
дитячий
3

115 майдан.лик

безпечний
майланчик

О,гримаllо позитивlrу iз зауважеtItIrIм картку аllалiзу вiд
КП "Спорт-/]нiпро" ЩМР, KoMetITap:
На топографiчнiй KapTi мiсцевостi масштабу 1:500, який
додав автор проекту та HaBiB де саме буле збуловано
це майданчик, проходять еJlектричнi мережi ТП-128, тому
автору треба викликати представника ДТЕК для
погодження мiсця пiд встаtловлення майданчика.

Комент,ар модератора:
За iH(iopMaцicto, наданою ав,гором, tlросItт перелбачас
влаIuтуI}ання гумового покриття на iснуючому майланчику,

4

f{епартапtент г ум аlliгарноi полir,и ки f{lliIl ров cbltoi пlicr, коТ р ади
KoпretlTap деп арта м еIIту гуманiтарн oi полi,гики :
Сучасна
пiдготовка
ДПТНЗ "!,нiпровський регiональний центр
сфери професiйно-технiчноi освir,и" не с комунальною власнiстtо
33 фахiвчiв
територiальноТ громади MicTa.
громадського
харLIування

Сучасна
5

Iпвейна
майсr,ерня
107
"Лабораторiя

ентар деп ар,гам eIlTy гуNl atliTap rrоi п олir,и ки :
ДЗП (ПТ)О "Вище професiйrjе училиtце Jф 55 м. !нiгlрсl" не
с комунальною власнiстtо,гери,горiальноТ громади MicTa.
Коп,t

стилю"

б

KoMellTap департамеIlту гyмaltiTapнoi полir,ики :
Сучасне
обладнання для ДПТНЗ "!нiпровський регiональний центр
професiйно-технiчноi освiти" не с комунальною власнiстю
майстернi "
територiальноТ громади MicTa.
l32 монтажник
систем
вентиляцii"

Коментар КП "Спорт-flrtiпро" :
Вiдсутнi аналоги об.цаднання в YKpaTHi, oKpiM одного
,|

Кросфi,г
|,7 4
конr,ейl lep

виробника запропонованого автором проскту,
лискримiнацiя по вiдношенню до iгtших виробникiв
обладнання, можлива вiдсутнiс,гь пiдсr,ва для проведеFIня
закупiвлi у виду вiдсутностi конкуренцiТ.

з

8

ItoпlerlTap КП "Спор,г-l|нiпро" ЩМР :
У 202l poui за адресоIо вул. lонецьке шосе, бул. 104-106,
запJIаI-IоваIIо встановити дитячий майданчик з гумовим
/]итячий
пOкриттям (150 пл2), спортивний майданчик з гумовлIм
майданчик у
,га мультиспортивне поле з гумовим
268 дворi бул. l04 IIокриттям ( 140 м2),
та 106 по шосе покриттям лля гри в футбол та баскетбол. KoMerlTap вiд
модератора: aB,I,op бажас змiltити a/Ipecy poзTaIrIyBaIlHrt
!онешькому
плайдаllчlлку,га lrазву про€кту "Щи,гячий майдаlrчик у
лrrорi булиIllсiв 23T а 25 по вул. ТереIцOнкiвсt,кiйtl

9

Щитячий
майдан.Iик у
303 дворi бул. 19В
та 200 по вул.
Богомаза

10

445

Покраtцення
умов

навLIання

Koпrelгr,ap КП " Спорт-{tliпро" :
I_{iHa на гумову tIлитку занижена, ринкова rliHa на 202l piK
вища за ту, яку запропонував al]Top.
KoMellT,ap модератора: lцiltи уточIIеIIо R межах,гиrrу
про€к-гу. Коlltторис проск,гу зп,lilrився з 439 450 г,рll до 498

850 грll.

KoMeltTap деп артаменту гумаlliтарн оi полiтики :
Ринкова BapTicTb перевиIцус бюджет проекту на200/о,
Рекомендовано внести проскт до реестру проеttтiв, якi
допускаються до голосу]]аI{ня, за умови зменшення
кiлькостi одиниць товару автором проекту.

ПАВЛIОК IОлiя: Про

розгляд проскту 57.

ОбговоренIIя

БУТИРIНА Яна: Про

затвердження проскту
оцiнених та допущення Тх до голосування.

57 в peccTpi

позитивно

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВИРIШИЛИ: Щопустити про€кт 57 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

ПАВЛIОК IОлiя: Про

розгляд про€кту 42.

Обговорення

БУТИРIНА Яна: Про затвердження проекту 42 в peccTpi
оцiнених та допуlrlення iх до голосування,

позитивно

Голосували: "ЗА" - lЗ; "ПРОТИ" - 0; Не голосуьав - 2.
ВИРlШИЛИ: !опустити проскт 42 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

4

затвердх(ення в peccTpi позитивtIо оцiнених та
доllушlених до голосування проскт 115 за умови надання гарантiйного листа та
коригуван ня копIторису проскту.

БутирIнд Яltа: Про

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.

ВИРIШИЛИ: !опустити проскт l 15 до голосування за умови

надання

гарантiйltого листа та коригування кошторису проскту.

БУТИРIНА Яна: Про

затвердження проскту З3
оцiнених та допущення його до голосування.

в peccTpi

позитивцо

Голосували: "ЗА" - 8; "ПРОТИ" - 7; Не голосував - 0.

ВИlrlШИЛИ: Затвердити про€кт 33 в peecтpi позитивно оцiнених

Та

допушlення його до голосування.

затвердження в peecTpi позитивно оцiнених та
допущених до голосування проект 107 за умови надання гарантiйного листа та
коригування кошторису проскту.

БУТИРIНА Яtlа: tlpo

Голосували: 'ОЗА" - 11, "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 4.

ВИРIШИЛИ: !опустити проект l07 до голосування за умови

наданНЯ

гарантiйного листа та коригування кошторису про€кту.

БУТИРIНА Яllа: Про

затвердження
допупtених до голосуваI{ня проскт 132.

в peccTpi позитивно оцiнених

та

Голосували: 'ОЗА" - 5; "ПРОТИ" - 8; Не голосував - 2.
tsИРIШИЛИ: Рiшення не прийняте. Проскт 132 вiдхилениЙ остаточно.

затвердження в peecTpi позитивно оцiнених та
допущених до голосування про€кт |'/4 за умови змiни його напоВнеНнЯ Та

БУТИРIНА Яна: Про

кошторису.

Голосували: 'ОЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Щопустити про€кт |'/4 до голосування за умови змiни Його
наI1овнення та кошторису.

БУТИРlНА Яна: Про

загвердження про€кту 268
оцiнених проск,гiв та допущення його до голосування.

в peccTpi

позитивно

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Щопустити проект 268 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

БУТ'ИРlI{А Яltа: IIро затвердження tlроскту 303 в peecTpi позитивно

оцiнених та доlrущення його до голосування.
О'ЗА"

- l5; "ПРОТИ" - 0; FIe голосував - 0.
ВИРIШИJIИ: Допустити про€кт 303 до голосування та затвердити в peecTpi
["олосували:

позитивно оцiнених просктiв.

БУ'ГИРIНА Яна: Про затвердження про€кту 445 в peccTpi

позитивно

оцiнених та лопуIlIеr{ня його до голосування.
Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВИРIШИЛИ: ffопустиl,и проскт 445 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

слухлли
БУТИРIНА Яна: Про перелiк негативtIо оцiнених викоlIавчими

оргаIrами про€Itтiв

(вiдповiдно до списку) почергово.

Реестр не[атиt}но оцiнених проектiв бlоджету участi fiнiпра для розгляду
на засiданнi 12.10 .2021,

лъ

l

лъ

п

}lазва

KoMeHтap

Деп apTaNIeIII, б"rlагоустроIо т,а ilrфраструк,I,ури f{lriпровськоi MicbKoi рали
Коментар департаменту благоус,гроIо та iнфраструктури:
Ремонт
вiдповiдно до п. 5.13 ПоложенFIя, заходи запропонованi
канала
теплотраси
автором проскту, а саме: ремонт облаштування теплотраси в
поряд
районi бул.26,28 по вул. KaBepiHa, лублюс запланованi заходи
85
жи1лових
розпорядника бrоджетних коштiв на наступний бюджеr,ний
булинкiв по piK,
вул.Каверiна
26,28

2

Арт-об'екту
"Вас BiTac
153
проспект
Мазепи"

KoMetlTap голоl}IIого художника Micтa
Бiлопольського С. о.:
Запропонований об'ект не несе функшiональноТ та ес,гетичноТ
rtiннос,гi. Micтo прикрашають не BiltipBaHi вiл iснуючого
середовиtца беззмiстовнi скульптури, а комфортний для }ки,I"тя
простiр. Не бачимо в даному проектi потенцiал справдi
якiсних змiн для мешканцiв району.
KpiM цього, варто уникати речей, що перешкоджаIоть
гармонiйному вiзуальному сприйняттtо MicTa.
Запропонований об'скт, на жаль, с саме таким.
HaToMicTb закликаемо створIовати привабливе та комфортне
6

для мешканIIiв середовипIе: зручнi та lнкJIтозивнl троryари,
безпечtлi вуличi, мiсця для вiдпочинку . якiсне озеленення
Toll{o.

ентар леп арт,а меll,гу б"lr агоустроIо,га ilr фр аструlс.гур и :
Не визна.lено мiсце розтаiпуваIiня проск]у, що унеможJIивлюе
правиJIьну ouirrKy витрат на провелення робiт.
Проскт по cyTi с фрагментарним, сlскiльки перелбачас тiльки
створення зони для вуличних художникiв, але не гrередбачено
ви,[рати та порядок органiзацii цiсi робо,ги в подаJIьшIому, до
повноважень департаменту благоустрою та iнфраструктури не
вiдноситься проведення таких заходiв.

Копt

3

зl4

MicTo
Графiтi

[епартаплеtt,г благоустроI0 та iнtРрас"грукт,ури, управлiння з пи,гаIIь
самооргаlliзаrцii населення

4

Благоустрiй
двору за
433
адресою:
Робоча, l68

Щеп apTaMetIT

Проскт tliдправ"rrеlIо на доопрацIоваtIня рiшrення м
експертноi KoMicii вiд 14.09.2021
Надано нега,I,ивtIу картку аrlалiзу вiд управ.lriння з питань
самооргапiзацii IIаселеIIня, ltoMeIITap:
Вiдповiдно до пю 1 .2.11 .12 Наказу 150 вiл 10.08.2004 року

Щержавного KoMiTeTy Украiни з питань житлоI]о-комунального
господарства до поточного ремонту вiдноситься ремонт або
вiдновлення парканiв. Улаштування паркану вiдноситься до
капiтального ремонту. Щля виконання цих робiт необхiдна
просктно-кошторисна документацiя,
Коментар i}rодератора: l1 .l0.2021 автор надала змiни до
проскту, змiни направлено до управлiння самоорганiзацiТ
населення

житл ового господарства Щrliпровськоi MicbKoi ради

Проект вiдправлено lla доопрацIова}Iня за рiulенllям
KoMicii вiд 14.09.2021
Коментар департаменту житлового господарства (лист вiл

5

Ремонт
цоколю та
сходiв
318
булинку за
адресою
Робоча 170

07.10.2021 ЛЪ 3/9-4б60):
Реалiзацiя даних проектiв немо}клива, оскiльки автор не надав
кошторисну документацiю, розроблену у програмному
комплексi з урахуRанням булiвельrrих коефiцiснтiв, tIДВ ,tоIцо,
якi вп.lrивають на коll_tторисну BapTicT,b робiт, яка може
коливатися як у бiльший,,гак i в менший бiк. У зв'язttу з цим,
при вiлсутност,i даних розрахункiв, неможливо перевiрити на
скiльки збiгасr,ься сума вартос гi робiт з кошl,орисною
jlокументацiсю.

6

Проск,г вiлправлено IIа доOпрацIOва}Iня за рiшенltям
KoMicii вiл 14.09.2021
ItoMellTap депар,I,аменту житJIового господарства (лис,г вiл
07.10.2021 N9 3/9-4660):
оновлення
,груб
Реа.lriзацiя даних проек,гiв немо}клива, оскiльки автор не надав
кошторисну документацirо, розроблену у програмному
холодного
444
водопостачаrI комп.lтексi з урахуванням булiвельних коефiцiснтiв, ПДВтоlцо,
якi впливаIо],ь на коtrlторисну вар,гiсть робiт, яка може
ня Робоча
коливатися як у бiльший, так i в менший бiк. У зв'язку з цим,
170
при вiдсутнос,гi даних розрахункiв, неможливо перевiрити на
скiльtси збiгасться сума вартостi робiт з кошторисною
документацiсю.

ffепартаме

,7

llapltiB та рекреацii fflliпpoBct,lcoi пlicblcoi ради
Комеll,гар lleпapтaMellTy паркiв та рекреацii:
Не рекомендовано вносити I]pocKT до реестру просктiв, якi

Ir,г

допускаютьсrl до голосування. Обгрунтування: проскт
передбачае реновацiю зеленоi зони за адресою: просп. Щмитра
Яворницького,45, яка знаходиться у iсторичному ареалi MicTa.
Вiрменський Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро регулювання
мiстобулiвноТ дiяльно cTi > - apxiTeKTypHo-Mi стобудi BHi ради
сквер надаIоть рекомендацiТ з питань планування, забудови та
259 траличii та
культура для iншого викориотання територiй у межах iсторичних ареалiв
населених мiсць i зон охорони пам'яток архiтектури та
!нiпрян
мiстобулування з урахуванням рiшень консультативних рад з
питань охорони культурноТ спадщини. Також, вiдповiдно до
норм п. 5.8. Положення про бюлже,г учасr,i шл. Щнiпра
громалський проскт повинен вiдповiдати затвердженiй
мiстобулiвнiй документацii.

ПАI}ЛIОК lОлiя. Про розгляд про€кту

В5

"Ремонт канала ,гепJIотраси

поряд житлових булинкiв по вул.Каверiна 26,28",

Обговорення,

БУТИРIНА ,Яна: Про недопущення проекту 85 до голосування

та

затв.ердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв,

Голосували: "ЗА" - l5;"ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Затвердити проскт 85 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення про€кту 153 до голосування

та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - lЗ; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
8

ВИРIШИJIИ: Затвердити проскт

153 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНД Яrtа: I1po недопущення проскту З|4 до голосування

та

затверд}кення в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2,
вирIшИЛИ: Затвердити проскт 314 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРI}IА Яна: Про затвердження про€кту 4ЗЗ в peecTpi

позитивно

оцiнених та допущення його до голосування.

Голосували: "ЗА" - l3; "ПРОТИ" - 0; Не голосуьав - 2.
ВИРIШИЛИ: Щопустити проскт 4ЗЗ до голосування та затвердити в peecTpi
позитивно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення просктiв З|8,

444 до голосування та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВИРIШИЛИ: Загвердити проскти З|8,444 в peecTpi негативно оцiнених
проск,гiв.

Обговоренttя.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 259 до голосування

та

затвердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - З; "ПРОТИ" - 6; Не голосував - 6.
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийняте.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про

перенесення розгляду проекту 259 на засiдання
експертноТ KoMiciT 13.10.2021 о 1б:00.
Голосували: "ЗА" - 8; "ПРОТИ" - 1; Не голосував - 6.
ВИРIШИЛИ: Розглянути проскт 259 на засiданнi експертноТ KoMiciT l3.10.2021
о 16:00.
9

пере;riк ltpoclcTiB lцо потребуtоть дода,[коRоI,о
розl)Irt/Iу т,а приI"rIIrI,I"l,я piшlelIllll (вiдповiдцо д0 списку) почергово.

БУl'ИРII{А ЯIrlа: ГIро

ресстр просктiв бlодrкету у.Iпс,гi Щнiпра для розглrIду на засiданнi
12.10.202l,
що потребуlоть додаткового розгляду та прийllят,гя рiшlеIIIIя
Ns

льп

Назва

Комент,ар

Щепар,гамеllт благоуст,рою та iнфрастру!сr,ури, департамеtl,г lсапi,гального
булiвlrиrцтва Щlliпровськоi MicbKoi ради

Проскт вiлltравлено на розгляд ло департаменту
благоустрою та iнфраструктури. Вiдповiдно до
листа-вiлповiдi вiд 11.08.2021 Л'9 2/2-486 характер
робi,ц що мiститься у проектi, не належить до
комп етен Ltii деr-r артам енту бл агоустр olo та
iнфраструктури.

l

Сучасний
безкошотовний
329 майданчик для
тренуванIJя навичок
безпечного водiння

Проскт, вiдправлено на розглrIд до департапIенту
капiтального булiвIIиlIтва. Вiдповiдно до
листа-вiдповiдi вiд 08.09.2021 лЪ2/9-476:
Щепартамент виконуе функчiТ замовника на
будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт
житлових примiщень, будiвель та об'сктiв
соцiальноТ i виробничоi iнфраструктури
комунальноi власностi. Згiдно з вищевизFIаченим,
!епартамент не може дати оцiнку вiдповiдностi
просктноТ заявки критерiям, зазначеним в пунктах
5.8-5.14 Положення про бюджет участi.
[Ia проскт IIе IIадаIIо жo/llloi кар,гки аllалiзу
itt lш ll х I}и коIIа t}tl и х ор гаll iB пtiськоi ра,lIи.

Bi;1

Проскт направлено на розгляд до департаNtенту молодiясrlоi полiтики та
rlацiонально-патриотичIIого вихован HrI

"АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ
ДFIIПРА" fiMP:
KoMeHTapi КП

7

l8l

Арт-об'скт ДНIПРО

Зазначена земельна лi.гtянка знаходиться у аквагорii
р. /]нiпро, не з'сднана з материковою час,гиноlо за
допомогоIо мосту та потребу€ додаткових
геодезичних та геологiчних дослiджень u{одо
можливостi проведення монтажних робiт.

вiдправлено на доопраlцювання вiдшовiдtlо до
рiшlеttня експертноi KoMicii вiд 05.10.202l.
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KoMetlTap мOдератора: вiдцправлено на до/Iатковий
розшядl до департаменту молодiжноi полiтики та
нацiо нально-патр iотичItого вихованI]я
fiепартаплеllr,б.тrагOустроIо r,a iнфраструктури {lriпровськоi шtiськоТ раДИ
Ком е rlr-ap /tеп ар,tам elrTy б;l агоустроIо та

iнфрастрyктyри:

3

Б-пагоустрiй алеi вздовж
вул. ВолинськоТ (вiд
,грамвайноi
зупинttи до
l67
Bylr. ПрямоТ) на жiм

Захiдний

даний проскт с фактично реко[Iструкцiсrо та
потребус розробки ПКД
Вiдtправ.llеtIо IIа лоопрацtовання за рirшен tlяlпr
експертноi KoMicii вiд 05.10.202l. Станом lta
08.10.2021 ав,гором lIадаIIо новий бюджет
IIроскту, бlоllже,г розш ядасться /Iеп арта м ентом

благоустроlо

4

Щепартам еIIт I,yNlalriTaplloi полiтики Щнiп ровсьltоi плiськоi ралtл
KoMeltT,ap вiд модератора; Проект мас l]озиl,ивI,Iу
картку вiд департаменту гуманiтарноi полiтики,
I{eHTp вiйськово але розташування майданчику пJlану€ться на
патрiотичного та
359
спортивного виховання територiТ Щержавного професiйно-технiчного
навчального закладу "Щнiпровський професiйний
молодi "Залiзна воля"
залiзничний лiцей"
Ком ellTap деп артаме IIту гум alliTap rloi п ол iти ки
(в частиlli оцiнки ремоIIтIIих робiт):
Вiдповiдrtо до Поло}кення про Бюдrкет участi
послуги з поточного ремонту подаються з

локальним коIuторисом.

5

Безпека для дiтей
426
садочкiв

В школi 45 HoBi
6

8

,|

lб

8

7

можливостi
iнформачiйних
технологiй

Проскт, вiлправлеtlо на дооtIраtlюваIIня за
рiшенttяtм експертноi KoMicii вiд 05.10.202l,
Комент,ар вiд модератора: автором
запропоновано змiнити наповнення проскту.
Замiсть встановлення огорожi запропоновано
улаштування гумового покриття (плиткою) з
основою та поребриком. Загальна сума за
кошторисом не змiнилася i становить 499999
урахуванням резерву l0%).

(з

KoMellTap модератора:
Щепартаментом гуманiтарноi полiтики надано
картку аналiзу тiльки в частинi проведеIlня
закупi вель комп'tотерного обладнання

Багатофункцiональний
спортмайданчик l l2
школи - дiтям району

Картка аналiзу вiдсутня

Сучасrri iгровi
майданчиttи у

Картка аналiзу вiдсутня

11

дошкiльному закладi Ns
2з9.
9

25

10

11

11

9,|

<<'Гворчi

майстернt
сучасний поI,JIяд)

Картка ана.uiзу вiдсутня

Су.lасний простiр сучасним маJ]юкам

Картка аналiзу вiдсутня

КопiЦентр <ПIТОFI>
(сочiальне

Картка аналiзу вiдсутrrя

пiдгrрисмництво)
,,Гпаючись-розвиваем

l2 l03

ось Kapr-Ka аналiзу вiдсутня

Мульти мелiйно-с п ортив
ний куточок для
дош кiльного зак:lаду Jrlb

2з9
Садочки на меблi HoBi
чекають,бо свi,гле
13 19l
майбутнс нiжно
плекають
My;r ыги фун Ki о нальний,

|4 195

Картка аналiзу вiдсутня

Картка ана;riзу вiдсутня

креагивний молодiжний
театр д"пя здобувачiв
освiти

Картка аналiзу вiдсутня
Молодiжний проект
l5 229 "Успiulний старт кар' сри
для молодi"
Креативне обладнання
1б 255 для сучасноi спортивноi
зали КЗо СШЛЬ98

Гiмназiя Nч3.Сучасний

Картка аналiзу вiдсутня

Картка аналiзу вiдсутня

|7 311 спор,гмайданчик для
командних iгор.

Комен,гар Mo/lepaтopa: Проскт змiнено ав,гором
12.10., palrirlr проскт передбачав тiльlси
заlсупiвлlо лillолiуNlу та плiнтусiв та суперечив
вимогаDr п. 5.10 Положеltня стосовно обмежеtIня
Сучасне обладнання дJlя cTocOBIlo прOвеllеIlIIя ремоttт,ltих робiт,. Зараз
18 з42
aB,I,op змilllл.llа tIазву з "Сучасtlа пiдлоr,а для
учнiв HI]O N9 109
учrliв I{BO ЛЬ 109" rla "Cy.lncHe обладIIаIIIIя дJIя
учrriв IIBO ЛЪ 109", зNtеIlпIила об'см закупiвлi
cTocoBllo лiнолiуму до 20oh вiд зztга"lrьllоТ суми
IIроскту, та додала illтерактивне об;lалIIаtIпя.
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слухлJIи
БУТиРIНД Яltа: Про недопущення про€кту 329 до

голосування та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених шроектiв.

Голосували: "ЗА" - l5; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
вирIшИЛИ: Затверди,ги просItт З29 в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIнА Яша: Про

затвердження проскту 181
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

в peecTpi

позитивно

"ЗА" - l5; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Щопустити проскт 181 до голосування та затвер дити в peccTpi
I-олосували:

tIозитивItо оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА

Яна:

Про недопущення про€кту \61 до голосування

та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - l4; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 1.
ВИРIШИЛИ: Затвердити просI<т l67 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

ОбговоренIIя.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 359 до голосування

та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених проектiв.

ООЗА"
- 15; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
Голосували:
ВИРIШИЛИ: Затвердити проскт 359 в peecTpi негативно оцiнених проскт,iв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 426 до голосування

та

затвердження в peccTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: Затвердити проскт 426 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

ОбговоренIIя.

13

затвердження в peccTpi позитивно оцiнених та
лопуlt{еIJих До голосування проскт 8 за умови надання гарантiйного листа та

БутирIнА fIна: Про

коригування коlllторису проекту.

"ПРоти"

0; Не голосував - 0.
ВИРIШIИЛИ: Щопустити проеI(T 8 до голосування за умови
Голосували: "ЗАо'- 15;

-

FIадання

гарантiйного JIиста та коригува}Iня кошторису проскту.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про

затвердження проскту 16
tlцiнених просктiв ,га допущення його до голосування.

в

peecTpi позитивно

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0, Не голосував - 0.
вИРIШИЛИ: Щопустити про€кт lб до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених проектiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про

затвердження проскту
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

7в

peccTpi позитивно

Голосували: "ЗА" - l3; "ПРОТИ" - 0; Не голосував,2.
ВИРIШИЛИ: ЩопуститИ проскТ "/ до голосування та затвер дити
позитивно оцiнених просктiв.

в

peccTpi

Обговорення.

БУТИРIНД Яна: Про недопущення проскту 25 до голосування

та

затвердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

IЪлосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВиРIШИЛИ: Затвердити проскт 25 в peccTpi негативно оцiнених проектiв.

Обговорення;

БУТИРIНА Яна: Про

затвердження R peccTpi позитивно оцiнених Та
допущених до голосування проскт ]2 за умови коригування кошторису про€кту.
Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 0.

ВИРIШИЛИ: Щопустити про€кт 72 до голосувацня за умови

коригуваннЯ

кошторису прс,скту.

Обговореtlня.
14

БутирIнА Яна: Про

недопущення проскту
затI]ерд}кення в peecTpi негативно оцiнецих просктiв.

91 до голосування

та

Голосували: 'оЗА" - 13; "ПРоти" - 0; Не голосував - 2.
вирIшИЛИ: Затвердити просIс 97 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.
Обговоре}IIIя.

Прсl затвердження про€Itту 103 в peccTpi позитивно
оцiнених просктiв та допущення його до голосуваIlня.

БутирIнА Яна:

Голосували: 'ОЗА" - l3; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
вирIшИЛИ: Щопустити проскт 103 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIнд Яна: Про

затвердження проскту 191
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

в peecTpi

позитивно

Голосували: "ЗА" - l3; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
вирIшИЛИ: ЩоПуститИ проекТ 191 до голосування та затвердити в peecTpi
позитивно оцiнених проектiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про

затвердження про€кту 195
оцiнених проектiв та допущення його до голосування.

в

peccTpi позитивно

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВиРIШИЛИ: Допустити tIpoeKT 195 до голосування та затвердити в peecTpi
flозитивно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про

затвердження про€кту 229
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

в

peccTpi позитивно

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - 2.
ВИРIШИЛИ: Щопустити tIроскт 229 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцitIених просктiв.

Обговорення.
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БутирIнА Яlrа:

ГIро затвердження про€кту Z55
оцiнених lrpocкTlB та допущення иого до голосува}Iня.
Голосували: "ЗА" - 13;

"ПРоти" -0; Не голосував

в peecTpi

позитивнО

- 2.

tIро€кт 255 до голосування та затвердити в peecTpi
позитивно оцiнених просктiв.

вирIшИЛИ: /(опустити
Обговорецня.

БутирIнА Яtrа: Про

затвердження проскту 311
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

в peccTpi

позитивно

Голосували: "ЗА" - 1З; "ПРоти" - 0; Не голосував - 2.
вирIшИЛИ: ЩоПуститИ проскт 311 до голосування та затвердити в peccTpi
позитивно оцiнених просктiв.

ОбговореннrI.

БутирIнА

Янаz Про затвердження проскту 342
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

в

peecTpi позитивно

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРоти" - 0; Не голосував - 2,
вирIшИЛИ: Щопустити про€кт 342 до голосування та затвердити в peecTpi
позитивно оцiнених просктiв.

слухАли
заключrIе слово
Голова KoMiciT

Секретар

Яна

БутирIнл
Iолiя

пАIзл}ок
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