
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

вул. Володимира Мономаха,17, м. Дніпро, 49000, тел./факс: 732-40-74, E-mail:
texotdell7@gmail.com

______________№ _________  на № _ _ _ _ _ _  в ід _________

Директору департаменту з 
питань енергоефективних 
технологій та ініціатив 
Дніпровської міської ради 
Семеннікову Д. Ю.

Про надання інформації

Відділ технічного нагляду департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради надає інформацію щодо реалізації проекту № 235 
міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) та 
надає картку аналізу.

Додаток: на У арк. в 1 прим.

В. о. начальника відділу О.Р. Аджимян

CERT
IS O  9001

mailto:texotdell7@gmail.com


Додаток З
до Положення про парти- 
ципаторне бюджетуваиня 
(бюджет участі) у м. Дніпрі

Форма

КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ 

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

Назва проекту : «Інноваційні класи для учнів СОШ № 19»

Включено до реєстру поданих проектів за № 2 3 5

Відповідальний за проведення аналізу проекту:

Департамент гуманітарної політики 
(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?)

2. Інформацію, що міститься у бланку - заяві, було доповнено автором. 
Бланк містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 
стосовно змістовності:
а) так
б) ні {чому?)

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



б) ні {чому?)

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

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;____________
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких 
можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів 
міського бюджету (обгрунтування)

в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:
а) так
б) ні {чому?)

7. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого 
проекту:
а) без додаткових зауважень;
б) із зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для 
обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання Витрати, сума гри.
1. Інтерактивний комплект у складі : Інтерактивна 
дошка SmartBoard SB 680 з програмним 
забезпеченням; Короткофокусний проектор Acer 
S1283hne з додатковою лампою, кріпленням та 
обладнанням для монтажу; Доставка, монтаж та 
налаштування інтерактивного комплексу.

■

112 000,00



2. Презентер Logitech Wireless Presenter R400 (910- 
001356) 3 298,00

3. Ноутбук ASUS VivoBook 17X705UA-GC433 
(90NB0EV1-M05330) Dark Grey 32 000,00

4. Програмне забезпечення Windows 10 Pro 64Bit 
OEI DVD (FQC-08909) 9 338,00

5. Програмне забезпечення OfficeProPlus 2016 UKR 
OLP NL Acdmc (79P-05548) 3 400,00

Непередбачені витрати 20% 32 007,00

Загальна сума 192 043,00 грн. 

Обґрунтування:

8. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого 
проекту:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в 
контексті законодавчих вимог щодо економії:
а ) позитивний
б) негативний (чому?)

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

в) не стосується



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:

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

а) так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду)

б) ІІІ

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):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження



№
п/п

С к л адов і завдан н я

В и тр ати
n

зап р о п о н о в а н і ав тор ом  
зоек ту , сум а гри.

П р оп ози ц ія  ек сп ер т н о ї групи

Н еобх ід н а
к іл ь к ість

Ц іна за 
о ди н и ц ю , 

гри

В а р тість ,
гри

Н еобх ід н а
к іл ь к ість

Ц іна за 
оди н и ц ю , 

грн

В ар тість ,
грн

49070 , м. Д н іп р о , вул. К н язя  В ол оди м и р а  В ел и к ого , 13-А ,К ЗО  "С О Ш  № 19" Д М Р

1

Інтерактивний комплект у складі : 
Інтерактивна дошка SmartBoard SB 680 з 
програмним забезпеченням; 
Короткофокусний проектор Acer 
S1283hne з додатковою лампою, 
кріпленням та обладнанням для монтажу; 
Доставка, монтаж та налаштування 
інтерактивного комплексу.

2 56 000,00 112 000,00 2 56 000,00 112 000,00

•»

2
Презентер Logitech Wireless Presenter 
R400 (910-001356) 2 1 649,00 3 298,00 2 1 649,00 3 298,00

3
Ноутбук ASUS VivoBook 17X705UA- 
GC433 (90NB0EV1-M05330) Dark Grey 2 16 000,00 32 000,00 2 16 000,00 32 000,00

4
Програмне забезпечення Windows 10 Pro 
64Bit OEI DVD (FQC-08909) 2 4 669,00 9 338,00 2 4 669,00 9 338,00

5
Програмне забезпечення OfficeProPlus 
2016 UKR OLP NL Acdmc (79P-05548)

2 1 700,00 3 400,00 2 1 700,00 3 400,00

Н еп ер ед бач ен і ви тр ати 32 007,00 32 007,00
В сього 192 043 ,00 192 043 ,00

В.о. начальника відділу технічного нагляду 
Завідувач сектору закупівель

O. Р.Аджимян
P. К. Хмеловський


