
КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOV 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016- 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту: 

«Довrоочикуваний ремонт)) 

2. Включено до реЕ:стру поданих проектiв за № 1 О l 1 1 1 / 9 / 

Вiдповiдалышй за проведс1111я а11алiзу проекту: 

Департамент житловоrо господарства Днiпровсько'i мiсько'i ради 

(виконавчий орган Днiпровськоi' мiськоi'ради) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю peaлiзaui'i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозиui'i 
. . 

завдання стосовно ЗМIСТОВНОСТI. 

а) так 

б) нi 

2. Iнформаuiю, що мiститься в бланку-заявi, було доповнено автором. Бланк мiстить усю 
iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii: завдання стосовно змiстовностi 
а) так 

б) нi 

··· ·· ·· · ··· ····· ··· ·· · ···· · ·· ·· ·· ·· .............. ...... ... .... .. ...... .. ·· ········ ···· ··· ··· ·· ·················· · ······ · 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько'i ради 
а) так 

~ 6) нi 
.. .. ............ ...... ......... ... . ···· ··· ··· ··· ·· ·· ······ ········ ·· ···· ·· ·· ···· ··· ··· ·· ···· ... ... ...... .. ... ... ... .... . 

4. Запропонований проект вiдповiдаЕ: чинному законодавству, в тому числi рiшенням 
Днiпровсько'i мiсько'i ради 
а) так 

6) нi 

·· ··· ····· ······ ···· ········ ····· ··· ····· ······ ······ ············· ······ ··· ······· ·· ·· ... ·· · ·· ····· ····· · ·· ·· ···· ·· · ... . 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованоrо проекту: 

а) це територiя/земельна дiлянка, на якiй можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдноrо 
проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету; 

6) ця територiя/земельна дiлянка не належить до перелiку територiй, на яких можливо 
здiйснювати реалiзацiю вiдповiдноrо проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету 
( обrруюпуваиия) 

·· ··· ····· ······· ·· ·· · ... ... .. ... ··· ··· ·· · ·· ·· ···· ··········· ····· · · .... ...... ..... ..... ........... ····· · ···· .. .... .... . 
в) не стосусться . 



6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а)так 

б) нi 

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованоrо завдання: 

а) без додаткових зауважень; 

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнИ1-и ix, використовуючи для обrрунтування 
данi, наведенi в таблицi нижче) 

Складовi завдання Витрати. сума грн. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Загальна сума 199200,00 грн. 
Обrруmува:ння: Орiентовна вартiсть робiт збiгапься з кошторисною документацiоо автору 
проекту. 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання: 

а) позитивний 

б) негативний 

в) не стосусrься 

Вiдповiдно до Положения про партиципаторне бюджетування (бюджет участi) у м. Днiпрi 
згiдно з п.5.14 для ОСББ фiнансування проекту здiйсmосrься на умовах спiвфiнансування у 
розмiрi не менше 30% загальноi вартостi проекту 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого завдання в контекстi 
законодавчих вимог щодо економii 

а) позитивний 

б) негативний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економii: 

а) позитивний 

б) негативний 
в) не стосуеться 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi мiськоi ради 
стосовно можливостi реалiзацii завдання (наприклад, поrодження з управлiнням державного 
архiтектурно-будiвелъного контролю Днiпровськоi мiськоi ради тощо) ситуацii та умов, в 



8 

8 

яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацн шших завдань або 
мiських iнвестицiй, якi стосуються цiE:t земельноi дiлянки/територii або будинку 

Поrодження не потрiбно. 

12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачос витрати у подальшому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

а)так 

б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесения проекту до реЕ:стру проектiв, якi 
допускаються до голосування (а також опис передумов, якi мо:ж:уть зашкодити реалiзацU 

завдання, та iншi зауваження, що с важливими для реалiзацii" запропонованого завдання): 

а) позитивнi 

б) негативнi 

Обrрунтування/зауваження: 

ОрiЕ:нтовна вартiсть робiт для реалiзацii дан.ого проекту у рамках Бюджеrу участi складае 
199200,00 грн. та збiгаЕ:ТЬся з кошторисною документацiЕ:ю автору проекту. 
Реалiзацiя дан.ого проекту у рамках Бюджеrу участi створить комфортнi i безпечнi умови 
проживания у житловому будинку. 
Додатково повiдомляЕ:мо, що у будинку № 4 7 по вул. Дмитра Кедрiна було створено в 2016 
роцi ОСББ <<КЕДРIНА,47». Вiдповiдно до Положения про партициnаторне бюджеrування (бюджет 
участi) у м. Днiпрi згiдно з п. 5.14 для ОСББ фiнансування проекту здiйснюсrься на умовах 
спiвфiнансування у розмiрi не менше 31,54% загалъно'i вартостi проек,у. Автором проекту зазначено 
розмiр софiнансування вiд загалъно'i вартостi проек,у. 

Директор департаменту В. В. Грицай 


