
Додаток 3  
до Положення про парти-
ципаторне бюджетування 
(бюджет участі) у м. Дніпрі 

Форма 

КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ 

ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 
(БЮДЖЕТ УЧАСТІ) У М. ДНІПРІ НА 2016 – 2020 РОКИ» 

Назва проекту «Всесвітній День Глухих» 
Включено до реєстру поданих проектів за № 

Відповідальний за проведення аналізу проекту:  

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради 
(виконавчий орган Дніпровської міської ради) 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю 
реалізації 

1. Бланк – заява містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу
пропозиції проекту стосовно змістовності:
а) так
б) ні (чому?)
У бланку – заяві не вказано:

- які саме колективи будуть брати участь – колективи осіб з
інвалідністю по слуху або будь-які колективи художньої
самодіяльності;

- яка кількість таких колективів – проживання в готелі передбачено
для 7 учасників (хто ці учасники?), а кейтеринг (також для учасників)
– на 100 осіб;

- які саме концертні номери будуть демонструватись під час свята –
будівля за адресою: площа Шевченко, 1 Л, не пристосована для
виконання, наприклад, циркових номерів;

- як саме буде використано 33 000 грн. передбачених автором на
проведення рекламної компанії (1/6 всього бюджету)? Чи потребує
захід реклами за такі кошти?
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2. Інформацію, що міститься у бланку - заяві, було доповнено автором. Бланк
містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції стосовно
змістовності:
а) так
Автором надано відповіді на усі запитання.

3. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської
ради:
а) так

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі
розпорядчим документам Дніпровської міської ради:
а) так

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація
запропонованого проекту:
а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію
відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету - так;

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:
а) так

7. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого
проекту:
а) без додаткових зауважень

8. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого
проекту:
а) позитивний

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в
контексті законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого
проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний

11. Висновки і погодження з іншими виконавчими органами Дніпровської
міської ради стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з
управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської



міської ради тощо), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може 
суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які 
стосуються цієї земельної ділянки/території або будинку:  

Міжнародний день глухих в Україні відзначається в останню неділю 
вересня і погодні умови можуть не дозволити зібрати у відкритому 
приміщенні (площа Шевченко, 1 Л – літня площадка) достатню кількість 
людей. З автором обговорено можливість реалізації Проекту в іншому 
приміщенні/закладі. 

12. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо)

б) ні. 

13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які
допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити
реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації
запропонованого проекту): рекомендуємо внести до реєстру проектів.

В. о. директора департаменту        Ю. С. Дмитрова 

_03.09.2018__        


