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до Положення про парти-
ципаторне бюджетування
(бюджет участi) у м Щнiпрi

Форма
КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ,

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ
MIcbKoi цIльовоi прогрАми

(ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖВТУВАННЯ (БЮДЖЕТ ).ЧАСТI)
у м. ДНШРI НА 202| - 2025 РОКИ>

Назва проекту - кВсевudяче окD) по вул. 20-рiччя Перемоzu 13115, 17.

Включено до реестру поданих проектiв за Jtlb

Вiдповiдальний проведення аналiзу проекту: ,Щепарmаменm
Iнфорлtацiйнttх mехнолоziй lнiпровськоI MicbKoi раdu.

(виконавчий орган rЩнiпровськоi MicbKoi ради)
Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю
реалiзацii

1 0 1

1. Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу
пропозицii проекту стосовно змiстовностi:

б) Hi ( не в повноJL4у обсязi)

у бланку-заявi не HadaHHi BidпoBidi на пumання:
-На якuх носiях (буduнках, опорах) плануеmься зdiйснюваmu монmаэю
KcLMep вidеоспосmереэюення mа чu поzоdсюено сулаiснuй пidвiс кqбелю з
власнuксlпчlu опор mа буduнкiв?

- Якшп чuном буdе зdiйснюваmuся пidключення KаJйep do мересrci
елекmрuчноzо эtсuвлення?

- Не зазначене л,tiсце всmановлення Bideo ре€сmраmора локальноi
с uс m еJчru Bi d е о сп о с m ер е ас е н ня m а л,t i с ця в с m ан о в л е н ня ка.л4 ер.

- Розрахунок варmосmi проекmу не вidповidае кiлькiсншм mа якiснutи
вшJч|оесIJй dо облаdнання mа цiновшп крumерiялп.

2. Iнформацiю, що мiститься у бланку - заявi, було доповнено автором.
Бланк мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу
пропозицiТ стосовно змiстовностi:

б) так

-I. В лuсmi зазнqчено, u4о пidключення do мереэrci елекmрuчноzо
жuвлення luлану€mься зdiйснюваmu Bid елекmролtереэюi буduнкiв ] 5 mа

-д

I7 по вул, 20-рiччя Перел,tоzu mа буduнку I по вул, Косллонавmiв.



-2, HadaHo пояснення tцоdо розtиitцення Bideopeecmpamopa сuсmеJиu
вidеоспосmереilсення у прtlл,tiщеннi заzqльноzо корuсmування без
dосmупу cmopo+Hix осiб ;

-3. Двmор проекmу повidомuв ulо розmашування каJйер на елекmрuчнv,lх

опорсlх mа сумiснuй пidвiс кабелю буdе узеоdсrcенuй з
балансоуmрuJvrувачем опор - КII к Мiськсвimло >,

-4. Схему розmашування Kctlvrep вid ео спо сmереэtс ення Had ано.
-5. Hada.Ho уmочненuй розраryнок проекmноi' заявкu, з урахуванням

зауваэюень щоdо кiлькiснtlх mа якiснuх BuJvlo? do облаdнання.
3. Запропонований проект належить до повноважень ,Щнiпровськоi MicbKoi

ради:
а) так

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi
розпорядчим документам .Щнiпровськоi MicbKoi ради:
а) так
5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя
запропонованого проекту:

а) це mерumорiя/земельна diлянка, на якiй моэtслuво зdiйснюваmu

реалiзацiю вiOповidноzо проекmу за рахунок KotamiB MicbKozo бюdжеmу;
б. Реалiзацiя запропонованого проекry вiдбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

а) так
7. Витрати за кошторисом, призначенi на реалiзацiю запропонованого

проекту:
а) в проекmi необхidно переdбачumu проклаdання опmuчноzо кабелю mа

пi d клю ч е н ня d о з а z сtл ь н о Jй i с ь Ko/ с uс m еJйu в i d е о с по с m ер е ctc ення.

8. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання
запропонованого проекту:

а) позитивний
Прu ypaxyBaHHi необхidнuх mехнiчнuх вuмоz do облаdнання mа
моэrcлuвосmi пidключення dо iснуючоi сuсmемu вiDеоспосmереэtсення
лliсmа flнiпра.

9 Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого проекту в
KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii:

а) позитивний
10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю

запропонованого проекту в KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii:
а) позитивний

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами.Щнiпровськоi
MicbKoi ради стосовно можливостi реалiзацii проекту (наприклад, погодження
з управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю,Щнiпровськоi
MicbKoi ради тощо), ситуацii та умов, в яких реалiзацiя проекту може
суперечити/перешкоджати реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй,
якi стосуються цiеi земельноi дiлянки/територii або будинку:



Поmребу€ пuсьмовоzо поzоdсrcення (вidповidь на лuсm) з КП кМiськсвimло>-
власнuком опор на як1,1х буdе зdiйснюваmuся сулliснuй пidвiс опmuчноzо кабелю

mа монmаilс KclJ|,rep вidеоспосmереження , пiсля вuзначення пtаеiсmралi

прохоdэюення кабелю.

|2. Чи передбачае реаrriзацiя запропонованого проекту витрати у
подаJIьшому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо)

а) так (якi саме, у грошовому виразi протягом бюджетного перiоду)
Так переdбачаюmь. Пiсля реалiзацit цьоzо проекmу необхidно переdбачumu

tцорiчнi вumраmu на поmочне обслуzовування KclJvlep вidеоспосmереэюення mа

опmоволоконнuх лiнiй зв'жку, в pclJylчcx про?рсlJчlu <Безпечне мiсmо>

13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесення проекту до реестру проектiв, якi
допускаються до голосування (а також опис передумов, якi можуть зашкодити

реалiзацii проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацiТ
запропонованого проекту) :

а) позumuвнi
- Реалiзацiя daHoeo проекmу, якuй зdiйснюеmься за iнiцiаmuвu tиеu.lканцiв

буduнкiв ]3,I5,I7 по вул. 20-рiччя Перемоzu mа буduнкiв 1,3 по вул.

космонавmiв
л4оэlслuва з обов'жковшм пidключення.тчl кал4ер вidеоспосmереэtсення do

з а2 culbH ot сuс m емu с umу ацiйно zо Bi d е о спо сm ер еж ення tиi с mа rЩн iпр а.

Л. ЩиректорКП dНФО-РАДА-ДНIПРО>Щимиренко Д.


