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Директору департаменту 

iнновацiйноrо розвитку 

Днiпровсько·i мiсько·i ради 

Павлюк Ю. О. 

Розглянувши Ваш лист вiд 11 .07.2019 № 6/5-395 надсилаемо Вам 
заповнену картку аналiзу проекту No 104 «Блаrоустрiй та облаштування зон и 
вiдпочинку по вул . Володимира Антоновича» 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

Заступник директора департаменту 
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Форма 

Додаток 3 
до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум. Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛВАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕlЪСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЫ{O"i 
ЦIЛЬОВО"i ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОД)КЕТУВАННЯ (БIОД)КЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016- 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
Благоустрiй та облаштування зони вiдпочинку по вул. Володимира Антоновича 

2. Включено до реестру поданих проектiв за No 1 1 1 n 1 41 

Вiдповiдалы-1и11 за проведения аналiзу проекту: 

Департамент благоустрою та iнфраструктури Днiпровсько1 мiсько1 ради 

(вш:01-1авчий орган Днiпровсы-;оi· .,'1icы:oi" ради) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю peaл iзaui1 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформаuiю. необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi"~" 

завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi , було доповнено автором. Бланк м iстить усю 

iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

3. Запропонований проею належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько·i ради 

а) так 

4. Запропонований проект в iдповiдш: чинному законодавству, в тому чисm р1шен11ю1 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

а) так 

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

в) не сто супься . 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 

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

а) без додаткових зауважень; 

Загальна сума 183760 грн. 



8. Висновок. стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання: 
а) позитивний 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii' запропонованого завдання в контекст~ 
законодавчих вимоr щодо економi'i: 

а) позитивний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованоrо завдання в 
контекстi законодавчих вимоr щодо економi'i: 
а) позитивний 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i мiсько·i ради 
стосовно можливостi реалiзацi'i завдання (наприклад, поrодження з управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько·i ради тощо) ситуацi'i та умов. в 
яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацi"i iнших завдань або 
мiських iнвестиuiй , якi стосуються uic'i земельно'i дiлянки/територi'i або будинку 
Не стосусться 

12. Чи реалiзаuiя запропонованого завдання передбачас витрати у подал1,шому (наприклад. 
витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

бllii 

13. Обrрунтованi рекомендац11 щодо внесения проекту до реестру прое,пiв, нкi 
допускаються до rолосуваннн (а mа,..·о:ж апис переду.нов, я,.;i ."vt0J1cymь заи1,..·оди111и реалiюцii' 

завдання, та iншi заува:;,сення, що с ва:;,сливи.ни для еалiзацii' запропо1-1ованого завдаття): 

а) позитивнi 

(дата) (nianucJ 
Самiлик О.М. 

(Прiзвище. i1-1iцiш111 ,,:epirmuкa в111,011авчо,'u 

ор,'а,1у Д11iпровськui .11 ic:ы,oiparJ11) 


