
Картка аналiзу про€кту,

реалiзацiя якого вiлбулеться за рахунок коштiв MicbKoT цiльовоТ програми
<<Бюджет участi у м. lнiпрi на 202l - 2025 роки>>

Номер проекту: З06

Назва проекту: <Металопластиковi BiKHa та дверi в буд. 204 по вул. Богомаза)

Загальна BapTicTb проекту: 157 818 грн.

Виконавчий орган MicbKoi ради, вiдповiдальний за проведення аналiзу проскту:
Управлiння з tIитань самоорганiзацiТ населення

Виконавчий орган мiськоi ради, вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту:
Макарець Владислав Сергiйович

Суть заходу:
здiйснення аналiзу поданого проскту за змiстом та можливiстю реалiзацii

1. Проект мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу
пропозицiТ проекту стосовно змiстовностi:
так;
Hi (чому?)

2. Запропонований проскт належить до повноважень Щнiпровськоi MicbKoT

ради та вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi розпорядчим
документам lнiпровськоi MicbKoT ради:
так;
Hi (чому?)

З, Проект можливо реалiзувати на зазначенiй територii /земельнiй дiляннцi,
яка зазначена у тiлi проекту:
так;
Hi (чому?)

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного
бюджетного року:
так;
Hi (чому?)

5. Кошторис проекту мае вичерпну iнформацiю iз зазначенням бажаних
витрат:
так;



Hi (ч разi наявностi зачважень додати роррахчноц).
У локальному кошторису BapTicTb матерiалiв нижче ринкових цiн на сьогоднi,
тому с ризики вiдсутностi учасникiв для проведення публiчних закупiвель.

Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого
про€кту:
позитивний;
негативний (чому?)

6. Чи передбачае реалiзацiя запропонованого проекту рiчнi витрати на
утримання та обслуговування, [цо перевищують BapTicTb реалiзацiТ проекту?
так (якi саме, у грошовому виразi протягом бюджетного перiоду)

Hi.

], Висновок та рекомендацii щодо внесення проскту до реестру проектiв, якi
допускаються до голосування ( а також опис передумов, якi можуть зашкодити
реалiзацiТ проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацiТ
заропонованого проскту) :

Картка аналiзу позитивна, аJIе iз зауваженнями. рекомендовано внести проект
до ре€стру просктiв, якi допускаються до голосування за умови виправлення
нижченаведених зауважень :

У локальному кошторису BapTicTb матерiалiв нижче ринкових цiн на сьогоднi,
Тому е ризики вiдсутностi учасникiв для проведення публiчних закупiвель та не
виконання робiт.

Начальник управлiння В. О. Гущu

Рулкова Люлмила Сергiiвна 06З З40 94 17
Потоцька Свгенtя BiKTopiBHa 06З340 94 77


