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Iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Павлюк IO.O. 

Розглянувши Ваш лист вщ 30.07.2019 № 5/5-265 надсиласмо Вам 

заповнену картку аналiзу проекту № 396 «Ремонт внутрiшньо квартальних дорiг 
та тротуарiв у дворi бу д.104 та 1 Об по шосе Донецькому» 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

Заступник директора департаменту 
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Мо; 1•1а 11 01щ Людмнла П..:тр i 1111а 745 50 21 
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Форма 

Додаток 3 
до Положення про парти 

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) у м . Днiпрi 

КАРТКА AIIAJIIЗY ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦlЯ якоrо ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК KOIJJTIB MICЬKOI 
ЦIJll>OBOI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОД'ЖЕТУВАННЯ (БfОДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

1. Назrза проекту 

Ремонт 13нутрiшньокварталыrих дomr та тротуарiв у дворi буд. 104 та 106 по шосе 
Донецькому 

2. Включено до реЕ:стру поданих проектiв за № l 1 1 С) 1 11 1 

Вiдповiдалышй за провсдсшш аналiзу проекту: 

Департамент благоустрою та iнфраструктури Днiпровсько·i мiсько'i ради 

(вико11авчий орган Д11iпровськоi' мiськоi' ради) 

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

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

завдання стосовно змiстовностi. 

а) так 

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

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

а) так 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько·i мiсько·i ради 

а) так 

4. Запропонований проект вiдповiдаЕ: чинному законодавству , в том у чист р1шенням 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

а) так 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого проекту: 
в) не стосупься . 

6. Реал i зацiя запропонованого проекту вiдбу13атиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 

7. Витрати за кошторисом , призначеним на реалiзацiю запропонованого завдан11я : 

а) без додаткових зауважень ; 



Загальна сума 199 962 грн . 
8. Висновок , стосовно технiчних можливостей вико11ш111я запропонованого завдання: 

а) позитивний 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi'i запропонованого завдання в контекст~ 

законодавчих вимог щодо економi'i : 

а) позитивний 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економi'i : 

а) позитивний 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько·1 мiсько·1 ради 
стосовно можливостi реалiзацi·1 завдання (наприклад, погодження з управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько·1 мiсько'i ради тощо) ситуацi ·1 та умов . в 

яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацii' iнших завдань або 
мiських iнвестицiй , якi стосуються цiei· земельно'i дiлянки/територii' або будинку 

Не стосуеться 

12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачае витрати у подальшому (наприклад, 

витрати на утримання , поточний ремонт тоща) 

бllii 

13. Обrрунтованi рекомсндацн щодо внессшш проекту до реестру проектiв, якi 
допус1~аються до голосувапня (а така:J/С апис передумав, якi мо:J1Суmь заишодити реалiзсщn 

завдающ та i11uti заува:J1Се111щ ща ~еливимu/для реалiзацii запроп01юва,юго завда111т): 
а) позитивнi L / /:fl./i/ 

lj'~' 

(дата) (пiдпис) 

Самiлик О.М . 

(Прiзвище, i11iцiшm керiв11ика r1ш,011ш1 чо, ·о 

органу Д11iпровсы:пi м iськоi par)u) 


