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Розглянувши Ваш лист вiд 29.07.2019 № 5/5-256 надсилаемо Вам 
заповнену картку аналiзу проекту № 481 «Ремонт внутрiшньоквартальних дopir 

та тротуарiв у дворi бульвара Слави 18» 
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Форма 

Додаток 3 
до Положения про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум. Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТШ MICЫ(OI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГР АМИ «ПАРТИЦИПА ТОРНЕ БIОД)КЕТУВАННЯ (БIОДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016-2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
Ремонт внутрiшньоквартальних дopir та тротуарiв у дворi бульвара Слави 18 

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

Вiдповiдальний за проведен11я аналiзу прос~.."Т)': 
Департамент благоустрою та iнфраструктури Днiпровськоi' мiськоi' ради 

(виконавчий орган Дн iпровськоi· мiськоi ради) 

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

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

завдання стосовно змiстовностi. 

а) так 

2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi, було доповнено автором. Бланк мiстить усю 
iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii' завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

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

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числ~ рiшенням 

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

а) так 

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

в) не стосусться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протяrом одного бюджетного року: 
а) так 

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

а) без додаткових зауважень; 

Загальна сума 199 962 грн. 



- ---

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання: 

а) позитивний 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii" запропонованого завдання в контексп 

законодавчих вимог щодо економii": 
а) позитивний 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економii': 
а) позитивний 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi' мiськоi' ради 
стосовно можливостi реалiзацii" завдання (наприклад, погодження з управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровськоi" мiськоi" ради тощо) ситуацii' та умов, в 
яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацii' iнших завдань або 
мiських iнвестицiй, якi стосуються цiei" земельноi· дiлянки/територii" або будинку 
Не стосуеться 

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

6)..lli 

13. Обrрунтованi рекомендацн щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування (а така:ж апис передумав, якi мо.?1суть зашкадити реш1iзацii" 

завдання, та iншi заува:ження, ща /~~ви.м;:,}ля реалiзацii" запрапанаванага завдання): 
а) позитивнi (__jj{jj2L./ 

(дата) (пiдпис) 
Самiлик О.М. 

(Прiзвuще, iнiцiшщ керiвника в11ко11авчо,'о 

органу Д11iпровськоi' .нiсы,:оi'рад11) 


