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/ 2 ОУ ZDIY No S7 /J , /-J /l-
' 

Про надання карти аналiзу 
проектноi" заявки № 13 

На № _____ вщ ____ _ 

Директору департаменту 

iнновацшного роз витку 

Днiпровськоi" мiськоi" ради 

Павлюк Ю. О. 

Шан овна Юлiе Олександрiвно ! 

На лист вiд 26.06.2019 № 6/5-298 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектноi" заявки № 13 «Сучасний 
кабiнет iнформатики в НВК №120 необхiднiсть сьогодення». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 13 на З 

3 повагою 

Директор департаменту 

Весело в Олег Олександрович 

Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 
Шило А1-1гелi1-1а Микола·1в1-1а 063 32R 41 96 

арк. в 1 прим. 

К. А. Сушко 



КЛl)ТКЛ ЛIIЛ.Jll'JY IIPOl◄ : KTY, 

PEAJll'JAЦI.И И KOl 'O Hl)(l•Y )(КIЪСИ ' IЛ l'ЛХ YI 101{ l{OIIITI Н М ICl)KOI 
ЦIJll)OBOI lll)ОГРЛМИ «IIЛl•' l ' Иl(ИIIЛTOl•ltt◄: l»IO)()KETYBЛIIIIИ 

(l>IOД)KET YLIЛCTI) УМ. )(111111•1 IIЛ 201() - 2020 1•Оt{И» 

Назва проекту : «Сучис11ий ю1бi11ст i11форматики II IIBI{ No120 11собхi;щiсп" 
СЬОГОДСIIШШ 

Включено до реестру поданих проектiв за N!.! Г j 1-1} 1 

Вiдповiдальний за проведсння аналiзу проекту : Департамент гуманiтарно·1 

полiтики Днiпровсько·i мiсько"i ради 

Змiст заходу : Оснащения кабiнету iнформатики НВК № 120 новiтнiми 

комп'ютерами дасть можливiсть дiтям 2- 11 класiв вивчати сучаснi , новiтнi IТ

технологi"i. Стимулювати школярiв знайомитися не тiльки з iнформатикою , а й з 

iншими науками : географiю, бiологiю, фiзику та х1м1ю . Виховувати 

iнформацiйно компетентного учня та вчителя . Готувати конкурентно

спроможного випускника. 

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

пропозицi"i проекту стосовно змiстовностi : 

а) так 

б) нi (чому?) 

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

мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi"i стосовно 

змiстовностi: 

а) так 

б) нi ( чому ?) 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько1 мiсько1 

ради: 

а) так 

б) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровсько"i мiсько·i ради : 

а) так 

б) нi (чому?) 

5. Територiя/земельна дшянка, на якiй вiдбуватиметься реал1защя 

запропонованого проекту: 



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

вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету; 

6) ця територiя/земельна дiлянка не належить до перелiку територiй, на яких 
можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв 

мiського бюджету (обтрунтування) 

в) не стосусться . 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року : 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

7. Витрати за кошторисом , призначею на реалiзацiю запропонованого 

проекту : 

а) без додаткових зауважень; 

6) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити Ух , використовуючи для 

о6rрунтування данi, наведенi в таблицi нижче) 

Загальна сума 300 240,ООгрн . 

8. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 

проекту : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосусться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi1 запропонованого проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економi"i : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

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

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосусться 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоt 

мiськоi· ради стосовно можливостi реалiзацi"i проекту (наприклад, погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько·i 

мiсько"i ради тощ о) , ситуацi"i та умов , в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/перешкоджати реалiзацi"i iнших проектiв або мiських iнвестицiй , якi 

стосуються uici" земельноi· дiлянки/територii" або 6удинку : 

Не стосусться 



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

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

б) 11i 

13 . Обrрунтованi рекомендацii' щодо внесения проекту до реестру проектiв , якi 

допускаються до голосування (а також опис передумов , якi можуть зашкодити 

реалiзацii' проекту, та iншi зауваження , що е важливими для реалiзацii' 

запропонованого проекту) : 

а) позитивнi 

6) негативнi 
Обrрунтуван ня/зауваження 

.................... .................... i;(fb/Y7 ................ ................. .. ...... . 
К . А . Сушко 

(дата) (пiдпис) 

Весслов Олег Олсксандрович ~ 
Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 

Шило Анrел iна Микола·1вна 063 32R 41 


