
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

На лист від 08.07.2019 № 6/5-356 (вх. від 09.07.2019 № 8/671) щодо 
відповідності проектної заявки № 62 Положенню про партиципаторне 
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі (далі -  Положення) департамент 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради повідомляє.

За результатами аналізу на відповідність критеріям, зазначеним 
у пп. 5 .1 2 -5 .1 6  Положення, проектна заявка № 62 оцінена негативно.

Картка аналізу проекту додається.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

Директор департаменту К. А. Сушко

Рог Вікторія Анатоліївна 
Салогуб Оксана Володимирівна 
Веселов Олег Олександрович 
Клявченко Світлана Миколаївна 744 33 85 
Полушкін Владислав Віталійович 744 64 11

На № 6/5-356 від 08.07.2019

. Директору департаменту 
інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради 
Павлюк Ю. О.

Про розгляд листа

Шановна Юліє Олександрівно!

mailto:humpolitic@dniprorada.gov.ua


Додаток до листа
департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
в ід ___________ №__________

Картка аналізу проекту,
реалізація якого відбудеться за рахунок коштів міської цільової програми 

«Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) 
у м. Дніпрі на 2016-2020 роки

1. Назва проекту: СТОП Булінг (цькування).
2. Включено до реєстру поданих проектів за № 62^
Відповідальний за проведення аналізу проекту: департамент гуманітарної 

політки Дніпровської міської ради.
Зміст заходу: запобігання та протидія булінгу (цькуванню), формування 

негативного відношення до насильства.
1. Бланк -  заява містить усю інформацію, необхідну для здійснення 

аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності: так.

2. Гнформацію, що міститься у бланку - заяві, містить усю інформацію, 
необхідну для здійснення аналізу пропозиції стосовно змістовності: так/

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

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

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

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься впродовж 
одного бюджетного року: так.

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

Складові завдання Витрати, сума грн.
1. Послуги тренерів для роботи з дітьми 120 000,00
2. Послуги тренерів для роботи з педагогічними 
працівниками

9 000,00

3. Послуги фотографа 2 000,00
4. Поліграфічний друк плакатів і пам’яток для дітей 10 670 ,00



5. Папір офісний HP Home&Office А4, 80 г/м2, 500 650,00
6. Папір кольоровий SINAR SPECTRA А4, 80 г/м2, 
250 л, радуга, асорті 10 кольорів

1 120,00

7. Олівці кольорові Marco 4110-12СВ двосторонні, 
24 кольори, 12 олівців у пачці

880,00

8. Маркер перманентний Permanent 1мм Centropen 
2846, кольори в асортименті

1 000,00

9. Набір масляних ручок CS-501-5 «Chens» (5 кол) 560,00
10. Клей-олівець Amos GSW 22, 22гр., GSW 22 920,00
11. Ножиці канцелярські 17см NV-71307 600,00
12. Стільці для конференц-зали 19 260,00
13. Непередбачені витрати 33 332,00

Загальна сума: 199 992,00 грн.
8. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в 

контексті законодавчих вимог щодо економії: позитивний.
9. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію 

запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії: 
не стосується.

10. 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: не потребує погодження.

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

12. 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): негативні.

Обґрунтування/зауваження: штатним розписом закладів загальної середньої 
освіти міста передбачено посаду практичного психолога. До компетенції 
практичного психолога відноситься питання формування в учасників 
освітнього процесу негативного ставлення до проявів насильства, 
профілактика булінгу (цькування). З 2018 року у межах співпраці управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та 
управління патрульної поліції в Дніпропетровській області у закладах 
загальної середньої освіти міста реалізується просвітньо-профілактична 
програма «Школа і поліція». Відповідно до зазначеної програми за кожним 
закладом загальної середньої освіти міста закріплений шкільний офіцер 
поліції, який відповідно до складеного графіка проводить з учасниками



освітнього процесу лекції та тренінги з протидії булінгу (цькування).
Вважаємо за необхідне додатково повідомити, що Міністерством освіти і 

науки України разом із партнерами розроблено он-лайн курс «Протидія та 
попередження булінгу (цькування) в закладах освіти».

Враховуючи зазначене, проект «СТОП Булінг (цькування) (реєстраційний 
номер № 62) дублює повноваження педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти та шкільних офіцерів поліції; крім того, проектом 
не передбачено механізму забезпечення контролю та якості проведення 
тренінгових занять.

Салогуб О. В.
(дата) (підпис) (Ініціали та прізвище, керівника виконавчого органу 

Дніпровської міської ради)

Веселов О. О.
(дата) (Ін: тшце, керівника виконавчого органу

іпровської міської ради)


