
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

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

і09. abOtS № / о на № _________ від_________

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

Про надання інформації

Відділ технічного нагляду департаменту гуманітарної п ол ітики  
Дніпровської міської ради надає інформацію щодо реалізації проекту № 258 
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

Хмеловський Рустам Камаладінович 093 815 65 19

T U V R h e in la n d *
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mailto:17@gmail.com


Додаток З
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 : «Комфорт і сучасність шкільного життя»

Включено до реєстру поданих проектів за № 2 5 8

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) гак
б) ні {чому?)

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

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація 
запропонованого проекту:
а) це гешіторія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію
відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету;_____________
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, па 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. Система шкільний музикальний 
дзвоник-радіо

21 050,00

2. Окуляри доповненої реальності Ерзоп 123 750,00



3. Квадрокоптер 8ута2.4ОНг50см, з 
камерою( Х8І~Ю) 16 296,00

Непередбачені витрати 38 903,00

Загальна сума 199 999,00 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 ст осується

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) ні

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

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження



№
п/п Найменування товарів

Запропоноване автором проекту Пропозиція експертної групи

Необхідна
кількість

Піна за 
одиницю, 

гри

Вартість,
грн

Необхідна
кількість

Ціна за 
одиницю, 

грн

Вартість,
грн

1
Система шкільний музикальний 
дзвоник-радіо

1 21 050,00 21 050,00 1 21 050,00 21 050,00

2 Окуляри доповненої реальності Ерзоп 5 24 750,00 123 750,00 5 24 750,00 123 750,00

3
Квадрокоптер 8ута2.4ОНг50см, з 
камерою( Х8НО)

3 5 432,00 16 296,00 3 5 432,00 16 296,00

Сума 161 096,00 161 096,00
Непередбачені витрати л 38 903,00 38 903,00

Всього 199 999,00 199 999,00

В.о. начальника відділу технічного нагляду ^ -----'" ‘Д О.Р. Аджимян
Завідувач сектору закупівель Р.К. Хмеловський



Бюджет участі міста Дніпро, 2018 рік
Проект №258
Комфорт і сучасність шкільного життя

Автор: Безуглая Катерина Миколаївна 

Дата подання: 26.08.2018 

Категорія проекту: Освіта

Локалізація проекту (місто, район): Самарський

Адреси, назви установи/закладу, будинку: вул. Календарна, 20А, Дніпро 

Відповідальні підрозділи:

• ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Короткий опис проекту:

Для якісного освітнього процесу потрібні комфортні умови і сучасне обладнання, метою 
проекту є - закупівля обладнання для покращення умов в школі 127.

Строк виконання проекту, міс: 1

Бюджет: 199999

Кількість підписів: 27

Співавтори:

Немає

Мета проекту:

Зробити більш комфортним і якісним освітній процес в школі 127 

Проблема:

В школі застаріле обладнання, відсутнє сучасне обладнання, не вистачає можливостей 
для креативного розвитку дітей

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування:

Закупити сучасне обладнання, встановити радіо дзвоник для роботи шкільної 
радіостанції. Урізноманітнити шкільне життя

Для кого цей проект:

Для учнів школи 127, колективу і гостей школи



Ключові показники оцінки результату проекту:

Соціальні - розвиток дітей, підвищення інтелектуального рівня 

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу:

Подорожчання обладнання через інфляцію гривні

. Приклади (кейси схожих рішень):
«
Обладнання в інших школах міста

Чи ознайомлені ви з положенням про Бюджет участі у м. Дніпро?:

• Так

■ознайомлена

' План заходів з реалізації проекту:

Підготовка проекту Агітація під час голосування Супровід проекту в профільному комітеті 
до остаточного втілення

Інформація про співфінансування:

Відсутнє

Я, не є посадовою особою:

Так

• я не є посадовою особою

. Чи є ви працівником Комунальних закладів чи підприємств підпорядкованих 
' Дніпровській міській раді?:

’ • Ні



№
п/п

Найменування товарів (робіт, 
послуг) Кількість, од. Ціна за 
одиницю, грн Вартість, грн Кількість, од Ціна за одиницю, 

грн Вартість, грн

1
Система шкільний музикальний 

дзвоник-радіо 1 21 050,00 21 050,00

2 Окуляри доповненої реальності Ерзоп 5 24 750,00 123 750,00

3
Квадрокоптер 8ута2.4ОНг50см, з 

камерою( Х8НО) 3 5 432,00 16 296,00

Всього 161 096,00
Непередбачені витрати 38 903,00

Загалом 199 999,00



Постачальник ФОП Золотоголовий О.І.
Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Ярослава Мудрого. 6.16/2, кв. 9 

Р/р: 26006060425799 МФО: 321842. КРУ Приватбанк 
Ідентифікаційний номер: 3105501496

Одержувач

Платник

Замовлення Без замовлення

Рахунок № 13082018 
від "13" серпня 2018 р.

№ Назва Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
1 Колонка трансляционная, 5-10-15 Ватт, 100 Вольт шт. 12.00 800.00 9600.00
2 Трансляционный усилитель 120 VI/ шт. 1.00 5600,00 5600,00
3 кабель шввп 2*0,75 метр 200.00 14.00 2800.00
4 Рупор шт. 2,00 1400.00 2800,00
5 Микрофон шт. 1.00 250.00 250.00

Разом без ПДВ: 21050.00

Золотогол 0 8  И Й

л



№ Назва Од. Кількість Ціна без 
ПДВ

Сума без 
ПДВ

1 Колонка трансляционная, 5- 
10-15 Ватт, 100 Вольт

шт. 12,00 800,00 9600.00

2 Трансляционный усилитель 
120 \\:

шт. 1.00 5600,00 5600,00

3 кабель шввп 2*0,75 метр 200,00 14,00
ОоооосГД

4 Рупор П ІТ . 2.00 1400.00 2800,00
$ Микрофон шт. 1.00 250.00 250.00

Разом без 
ПДВ:

21050.00

В стоимость включено оборудование, монтаж, обучение, инструкция и год 
гарантии.
Срок монтажа Музыкальных звонков: неделя после оплаты.

Так же мы устанавливаем:
- Систему видеонаблюдения и доступ родителей к ней;
- Светодиодные часы для школы;
- Систему контроля доступа с турникетами и СМС уведомлением родителей;
- Систему озвучивания актового зала и линеек;
- Светодиодное освещение в коридорах, классах и спортивном зале.



Коммерческое предложение

11редлагаем установить в Вашу школу систему «Музыкальные школьные 
звонки». Вместо надоевшего трезвона будет звучать приятная мелодия: на 
первый урок - гимн Украины, на перемену -  симфонии классиков или песня 
Битлз - мелодия любой продолжительности и любой громкости!
Музыкальные звонки включают в себя возможности трёх систем:

1. Система звонков:
- вы сможете установить неограниченное количество звонков в день:
- каждому звонку присваивается время, день недели и даже дату;
- на каждый звонок назначается отдельная мелодия;
- возможность присвоить свою громкость каждому звонку;
2. Школьный радиоузел:
- трансляция по всему зданию голосовых сообщений в режиме реального 
времени или записанные ранее сообщения (объявление о родительском 
собрании, походе классов в кинотеатр, поздравления с праздником, наградами 
лучших учеников...);
- группа активных учеников ведёт собственное школьное радио, рассказываез 
новости и достижения школы во время перемены, включает мелодии, 
организовывает конкурсы по успеваемости.
3. Система оповещении и управления эвакуацией:
- текст сообщения об эвакуации составляется совместно с вами, учитывая 
индивидуальность постройки, и записывается прямо у вас в школе;
- можно записывать и использовать неограниченное количество сообщений об 
эвакуации (например: "Пожар, выход ТОЛЬКО через чёрный выход". "Газовая 
у!'роза, оденьте влажные повязки", "Учебная зревога" и т.д.).



Комерційна пропозиціяГ
ГОВ «НРП» від імені інтсрнет-магазину «MOYO» пропонує Вам до

продажу

ЛІ! Артикул Товар Кількість 11,1 на без
гтдв

Сума без
и д в

Сума з 1ІДВ

1 X8HG Квадрокоптср Syma 2.4 
ОН/. 50 см з камерою 

(X8HG)
3 I1TI. 4 701.67 14 105.01 16 926.00

1 VI1Н756040
( )куляри доповненої 

реальності Epson Movcrio 
ВТ-300

3 шт 20 625.00 61 875.00 74 250.00

Всього без 1 ІДВ: 75  980.01
ПДВ: 15 195 .99

Всього з 1 ІДВ: 91 176 .00

Умови оплати: 100% передоплата. 
Умови доставки: ІЮР; адресна доставка 
кур’єром - безкоштовно 
Срок доставки: 5 робочих днів.


