
Картка аналiзу проскту,

реалiзацiя якого вiдбудеться за рахунок коштiв MicbKoi цiльовоi
програми <<Бюджет участi у *. Щнiпрi на 202| , 2025 роки>>

Номер проекту :289

Назва проскту: кЖиттсВо необхiДнi медичНi засоби iнсулiноз€шежним дiтям>

Загальна BapTicTb проскту: | 499990,4грr.

Виконавчий орган MicbKoi ради, вiдповiдальний за проведення аналiзу
проскту: департамент охорони здоров'я населення,Щнiпровськоi MicbKoT

Ради

l. Проект мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення анаЛiЗУ

вiдповiдальний спiвробiтник за проведення аналiзу проекту: Мороз Наталiя
олексiiвна

здiйснення аналiзу поданого проскту за змiстом та можливiстю реалiзачiТ

Суть заходу:

пропозицiТ проскту стосовно змiстовностi :

так;
Hi (чому?)

2. Запропонований проект належить до повноважень ,Щнiпровськоi
Micbkoi рuл" та вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi

розпорядчим документам .Щнi провськоi м i ськоI ради :

так;
Hi (чому?)

з. Проскт можливо реалiзовувати на зазначенiй територii / земельнiй

дiлянцi, яка зазначена у тiлi проекту:
так;
Hi (чому?)

не стосусться

4, Реалiзацiя запропонованого проскту вiдбуватиметься протягом

одного бюджетного року:
так;
Hi (чому?)



/
/

Продовження додатка

5, Кошторис проскту мас вичерпну iнформацiю iз зазначенням бажанихвитрат:
так;
Hi (у разi наявностi зауважень додати розрахунок).

6. Висновок. стосовно технiчних можливостей виконання
запропоновзного проскту:
позитивний1
негативний (чому?)

7. Чи перелбачас реалiзацiя запропонованого проскту рiчнi витрати на
утримання та обслуговування, що перевищують ,upri.r" реалiзацiI проскту?
так (якi саме, у грошовому виразi протягом бюджетного перiолч)

Hi.

7, Висновок та рекомендацiТ щодо внесення проскту до реестру про€ктiв, якi
допускаються до голосування (а також опис передумов, якi можуть зашкодити
реалiзацii проекту, та iншi зауваження, що с важливими для реалiзацiiзапропонованого проекту):

зауваження - розподiл стерильних голок для iнсулiнових шприц-ручокта тест_смужок до глюкометiв, закупiвля яких буле здiйснена в рамкахпроектУ бУд. здiйснюВатисЯ дiтям, якi на чаС реалiзацii проскту булуть
перебувати на облiку в закладах охорони здоровiя MicTa, u ,a той кiлькостi
дiтям, яка вказана автором проскту.

картка аналiзу позитивна з урахуванням зауваження та
рекомендовано внести про€кт до ре€стру про€ктiв, якi допускаються доголосування.

В.о. директора департаменту охорони
здоров'я населення ЩнiпровськоТ
мiськоi ради Ю.I. Вiклiснко

Мороз Наталiя ОлексiТвна '744 63 |2


