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1 lpo 1шJ щ11ш1 карти аналiзу 

щчх·кт11о·~' ·шявки N~ 242 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi· мiськоi' ради 

ПавлюкЮ .О . 

Шановна Юлiс Олександрiвно! 

На лист вiд 17.07.20] 9 № 6/5-497 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi надасмо аналiз проектно·i заявки № 242 «КАБIНЕТ 
БIОЛОПJ - СУЧАСНЕ OCBITH€ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНIВ НВК № 111». 

Додаток : Картка аналiзу проекту № 242 на 3 арк . в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Веселuн Олег Олександрович 

Аджимян Олекса1-1др Рафiкович 

Хмеловс,,кий Рустам Камаладiнович 

Оарга lpюia Василiвна 099 03 1 46 1 О 

К . А . Сушко 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ я кого ВЩБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАММ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 

(БIОДЖЕТ УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

1-1:нва проекту : «КАБIНЕТ БIОЛОПi" - СУЧАСНЕ ОСВJТН€ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНIВ 
НВ1< N~ 111 ►► 

81':люч~но до ре€стру поданих проектiв за № J 2 j 4 J 2 I 

Вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту : Департамент гуманiтарноi" 

по.п iтики Днiпровськоi" мiськоi' ради 

Змiст заходу : Проект створений з метою пiдвищення ефективностi навчання, 

виховання учнiв загальною кiлькiстю 1 ООО осiб, а саме реалiзацii' компетентностi 

пiдходу у вивченнi природничих наук в цiлому 

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 пропозицii' стосовно 
. . 

зм1стовносп: 

а) так 

6) нi ( чо.«у?) 

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

ради: 

а) так 

6) нi ( чому?) 

3. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам ДнiпровськоУ мiськоУ ради: 

а) так 

6) нi ( чому?) 

4. Територiя/земельна дшянка, на якiй вiдбуватиметься реашзац1я 

запропонованого проекту: 

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

вiдповiдноrо проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету; 



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

мiського бюджету ( обrрунтування) 
в) не стосуЕ:ться . 

5. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року : 

а) так 

6) нi ( чому?) 

6. Витрати за кошторисом, призначею на реал1защю запропонованого 

проекту : 

а) без додаткових зауважень; 

6) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити i"x, використовуючи для 
обrрунтування данi , наведенi в таблицi нижче) 

Загальна сума 189 554,00 грн . 

7. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованоrо 

проекту : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуЕ:ться 

8. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii" запропонованого проекту в 
. . .. 

контекст~ законодавчих вимог щодо економн : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

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

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуЕ:ться 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi" 

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

управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i 

мiськоi" ради тощо ), ситуацii" та умов, в яких реалiзацiя проекту може 

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

стосуються цi6 земельно"i дiлянки/територii" або будинку : 

Не стосусrься 

12. Чи передбачаЕ: реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому 
( наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощ о) 



11) т1 11< ()11<i сн мс, у 1 ·rо11ювому вира·~i протяrом бюджетного перiоду) 

fi) 11i 

1 J. ОС>1ру1по11ш1i рс1<омс1-щацi ·1 щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 

; ~о~1усю1юл,с)1 ; ~о 1 ·0Jюсув:.1нш1 (а також опис передумав, якi можуть зашкодити 

pcш,i·mцi'i 11rюсJ<ту , та iншi зауваження, що с важливими для реашзац11 

· Iа 11 ro1 IOI IOIIН I IOl 'O 1"1 роскту ) : 

а) 1ю·1итшшi 

б) 11еп1ти1шi 

Обrрунтува1111)1/::шуважс1-11-1я 

(дата) 

Веселое Оле1 · Олскса~щро~нtч 

Аджимян Олскса1-1д Рафiкови•1 

Хмеловський Рустам Кама.тщiнович 

Варга lрина Василiвна 099 031 46 1 О 

(~ 
(пiдпис) 

К. А. Сушко 


