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Про надання карти аналiзу 

проектноi" заявки № 31 

На № в~д ----- -----

Директору департаменту 

iнновацшного розвитку 

Днiпровськоi" мiськоУ ради 

Павлюк Ю. О . 

Шановна ЮлiЕ: Олександрiвно! 

На лист вiд 02.07.2019 № 6/5-315 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум . Днiпрi надаемо аналiз проектноi" заявки № 31 «Оснащения 
SТЕМ-кабiнету наборами LEGO Education в школi № 97». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 31 на ___ арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 

Веселов Олег Олександрович 

Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловс,,кий Рустам Камаладiнович 

Шило Ангелiна Микола·1в11а 063 32R 41 96 

К. А. Сушко 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

t>ЕАЛIЗАЦIЯ я кого ВIДБУ ДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICbKOi 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 

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

Назва проекту : «Оснащения SТЕМ-кабiнету наборами LEGO Education в 
ш 

к 

~ключено до реЕ:стру поданих проектiв за № 1 1 З I I 1 

i 
Вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту : Департамент гуманiтарно'i 

млiтики Днiпровсько'i мiсько'i ради 

9мiст заходу : Придбання обладнання та навчання персоналу для впровадження 

и-шовацiйних методiв навчання в освiтньому процесi школи (SТЕМ-освiта), 

"роведення проектно'i, дослiдницько'i i експериментально'i роботи з учнями на 
сучасному обладнаннi, створення гурткiв робототехнiки у школi №97 , 

можливiсть участi у робототехнiчних фестивалях i змаганнях . 

l . 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 , 6уло доповнено автором. Бланк 

мiстить усю iнформацiю, нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i стосовно 
. . 

ЗМIСТОВНОСТI: 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

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

ради: 

а) так 

б) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiда€ чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровсько'i мiсько'i ради : 

а) так 

6) нi (чому ?) 

5. Територiя/земельна дшянка, на якiй вiдбуватиметься реал1защя 

запропонованоrо проекту: 

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

вiдповiД1-10,,о проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету; 



б) 1 1я -r сриторiя/1с .'.iсльна дi_1янка нс на.1еж:ить .10 пере.1iку територiй , на як.их 

мож1 1 ино ·1лi i-k 11юва1 и pea.·1i r1auiю вi.1noвi.1.нoro проекту за рахунок коштiв 

мi<.: 1,кш о GюrtжC'J у (обrруlfmувштя) 

в ) нс с·1 ocy(:J ьс~ . 

б . Р санi -шнiя 1ш1ропон ованоrо проекту вi,1бувати~1еться лротяrоч о.1ноrо 

f>юдЖС'ГIIОГО року : 

и) тик 

о) нi (чому'l ) 

7. Витр<:1ти '.ia кошторисом , призначею на реа.11зашю запропонованоrо 

проекту : 

а) бс·1 дода·r кови х 1ауважеиь ; 

б) ir1 ·шуваженнями (необхiдно внести або угочнити i:x. використов:ючи .l.lЯ 

обI"рунтування данi , наведен i в таб.1иui нижче) 

1аrа11ьн<:1 сума 571 500 гри . 

R. Висновок стосовно техн1чних .\fОж.1ивостей виконання запропонованоrо 

проекту : 

а) rннитивний 

б) неrативний (чому?) 

н) не стосу(ться 

9. Висновок стосовно доui1ьностi pea.1iзю.I.iI запропонованого проеh.ту в 

контекстi законодавчих ВИ\ЮГ шодо еконо .чi'i : 

а) JННИ'JИВIIИЙ 

б) неrативний (чо.wу?) 

1 О . Висновок стосовно експлуатаuiйних витрат на pea.1iзauiю запропонованого 

проекту в контекстi законодавчих вимоr шо.10 eкoнo~fiI : 

а) IННИТИВИИЙ 

б) негативний (чому?) 

в) не стосусться 

1 1. 13 исновки i погодження 1 iншими виконавчичн органа.,ш Jнiпровськоi 

м i сько'~' рали стосовно молс1ивосri peaJJiзauiТ проекту ( наприк.1а.1. поrо~ження з 

управлiнням державного архiтектурно--бу.1iве.1ьного контро.1ю ,Jнiпровськоi· 

мiсько'i ради тошо) , ситуацi"i та умов , в яких pea.1iзauiя прое.кту чоже 

супсрсч ити/персшкоджати peaлiзaui'i i нших проектiв або чiських iнвесп-шiй . як i 

стосуються 11i(i ·1смельно·1 д iлянки/територi ·1 або бу.1инку : 

f l С СТОСУП f,СЯ 

12. Ч и лерсдбачш: peaJJi1auiя -запропонованоrо проеJ..ту витрати у по.Jа.1ьшо:чу 

(наприклад , нитрати на угримання , поточний ре.чонт тошо) 



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

б) нi 

13 . Обrрунтованi рекомендацi'i щодо внесення проекту до реестру проектiв, якi 

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

реалiзацi'i проекту, та iншi зауваження, що € важливими для реалiзацi'i 

запропонованого проекту) : 

а) позитивнi 

6) негативнi 
Обrрунтування/зауваження 

К . А . Сушко 

(дата) (niдnuc) 

Весело в Олег Олександрович ~ 
Аджимян Олександр Рс.1фiко1111 1 1 

Хмеловський Рустам Кс.1мал ад i11uвич 

Шило Ан геJ1 i11 а Микола·1н11а 063 32Х 41 6 


