
• ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГYMAHITAPHOI ПОЛIТИКИ 

прос 11 . Дм итра Яворницькоrо , 75 , м . Днiпро , 49000, тел . 744 63 14, e-mail :humpolitic@dniprorada.gov.ua 

Про надання карти аналiзу 

проектно'i заявки № 71 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько'i мiськоi" ради 

Павлюк Ю. О . 

Шан овна Юлiе Олександрiвно ! 

На лист вiд 16.07.2019 № 6/5-440 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектно'i заявки № 71 «Лего Студiя 
«Smart-kids». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 71 на 2 арк . в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Веселов Олег Олександрович 

Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 

Бiла Iрина Олександрiвна 067 25 49 217 

К. А . Сушка 



КЛРТКА AI-IЛJll 'JY IIPOEKTY, 
РЕАЛl :JЛЦIЯ ЯКОl 'О BIДl>YДKIЪC.SI '3Л PЛXYIIOK l{OIJJTIB MICЫ{OI 

ЦIJlbOBOI ПРОГРАМИ «ПЛРТИЦИПЛТОРIIЕ БIОДЖЕТУВЛННЯ 
(БIОДЖЕТ УЧЛСТI) УМ . ДIIIIIPI IIЛ 2016- 2020 РОКИ» 

Назва проекту : «Лего Студiя «S111ai1-kids» 

Включено до реестру поданих проектiв за N~ 1~7~1 ~~ 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : Департамент гуманiтарно·i 

полiтики Днiпровсько·i мiсько'i ради 

Змiст заходу : Створити лего Студiю «Smart-kids» з необхiдним матерiалом для 
забеспечення можливостей учнiв дослiджувати свiт , всебiчно розвиватися , 

навчатися через гру . 

Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення анал1зу 

пропозицii' проекту стосовно змiстовностi : 

а) так 

6) нi (чому?) 

1. Iнформацiю, що мiститься у бланку - заявi , було доповнено автором . Бланк 

мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i стосовно 
. . 

зм1стовносп : 

а) так 

6) нi ( чому?) 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько·i мiсько'i 

ради : 

а) так 

6) нi (чому?) 

3. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровсько'i мiсько'i ради : 

а) так 

6) нi (чш,1у?) 

4. Тсриторiя/земсльна д1лянка, на якiй вiдбуватиметься рсал1зац1я 

запропонованого проекту : 

а) це територiя/земельна дiлянка, на якiй можливо здiйс11ювап1 реалiзацiю 

вiдповiдно1 ·0 проекту за раху1юк коштiв мiського бюджет)' ~ 

б) ця територiя/земельна дiлянка не налсжить до перслiку територiй, на яких 

можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдноrо проекту за рахунок коштiв 

мiського бюджету (обrрунтуван1-1я) 



в) не стосу€ться . 

5. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року : 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

6. Витрати за кошторисом , призначеш на реал1зац1ю запропонованого 

проекту : 

а) без додаткових зауважень ; 

б) iз зауваженнями (необхiдно виключити закупiвлю стелi "Армстронг", 

так як це вiдноситься до складу ремонтних робiт) 

Загальна сума 199 452,00 грн . 

Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 

проекту: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосу€ться 

7. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii. запропонованого проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економil : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

1 О . Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого 

проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економiУ: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не СТОСУ€ТЬСЯ 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько1 

мiсько1 ради стосовно можливостi реалiзацiI проекту (наприклад, погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько1 

мiсько1 ради тощ о) , ситуацi1 та умов, в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/перешкоджати реалiзацii" iнших проектiв або мiських iнвестицiй , якi 

стосуються цi€1 земельно1 дiлянки/територiI або будинку: 

Не стосусться 

12. Чи передбача€ реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

а) так (якi саме, у грошовому виразi протягом бюджетного перiоду) 

б) нi 



13 . Обгрунтованi реко~tеюацi'i щодо внесення прое1'.--ту до реестру проектiв, якi 
допускаються JO го.1осування (а також опис передумав , якi можуть зашкодити 

pea.:1iзaui'i проек-ту. та iншi зауваження. шо € важливими для реалiзацi'i 
запропонованого проекту) : 

а) позитивнi 

б) негативнi 

Обгрунтування/за уваження 

Вик.1ючип1 закупiвлю сте.:1i "Ар,1стронг" . Дана позицiя вiдноситься до 

робiт, проана.1iзувати Яl~i повнiстю не,южливо. Тому згiдно п 5. 16 
положения "Про партипипаторне бюджетування" по цiй позицiI надати 

вiдповiднi дОК1'"енти . Роздiлити проеt(Т на придбання товарно

"1атерiа.1ьних uiнностей i на поточний ремонт стелi. 

(дата) 

Веселов Олег Олександрович 
Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 

Бiла Iрина Олександрiвна 067 25 49 217 

К . А . Сушка 

(пiдпис) 


