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Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько·i мiсько·i ради 

Павлюк IO. О. 

Розглянувши Ваш лист вiд 29.07.2019 № 5/5-250 надсилаемо Вам 
заповнену картку аналiзу проекту № 496 «По проспекту з комфортом» 

Додаток : на 2 арк . в I прим. 

Заступник директора департаменту 
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Форма 

Додаток З 

до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум . Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛВАЦIЯ якоrо ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MIChKOJ 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОДЖЕТУВАННЯ (БIОДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
По проспекту з комфортом 

2. Включено до реестру поданих проектiв за N!! / 4 / 9 / n 1 

Вiд110вiдалы111it за nровсдсння а1шлiзу проекту : 

Департамент благоустрою та iнфрастрvктури ДнiпровськоУ мiськоУ ради 

(вш,:011авчuй орга11 Ди iпровсы;оi .мiсы:оi'радu) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацiУ 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформаuiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозинi·1 
. . 

завдання стосовно ЗMICTOBHOCTI . 

а) так 

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

iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii" завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

3. Запропонований проект належить до повноважень ДнiпровськоУ мiськоi· ради 

а) так 

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству. в тому чнсл 1 р1111ен11я:-,,1 

ДнiпровськоУ мiськоУ ради 

а) так 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзаuiя запропоновшюго проекту: 

в) не стосупься . 

6. Реалiзаuiя запропонованоrо проекту вiдбуватиметься протяrом одного бюджетного року: 
а) так 

7. 13нтрати за кошторисом . призначеним на реалiзацiю запропо1-юnаноrо ·шв!1ш111я : 

а) бе1 додаткових зауnажень ; 

Заr ·ал 1, 11 а cyt-1a 990 ООО rрн . 



8. Висновок, стосовно техн i чних можливостей Dиконшшя запропонованого завдання : 
а) позитивний 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi·1 запропонованого завда11ш1 в ко1п1::кст1 

законодавчих вимог щодо економiУ: 

а) позитивний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого заrща1111я в 
контекстi законодавчих вимоr щодо еко11омiУ : 

а) позитивний 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами ДнiпровськоУ мiс1,коУ ради 

стосовно можливостi реалiзацiУ завдання (наприклад, погодження з управлiнням держашюго 
архiтектурно-будiвельноrо контролю ДнiпровськоУ мiськоУ ради тощо) ситуацiУ та умов, 13 

яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацiУ iнших завдань або 
мiських iнвестицiй , якi стосуються цiсУ земельноУ дiлянки/територiУ або будинку 

Не стосупься 

12. Ч и реалiзацiя запропонованого завдання передбачас витрати у подальшому ( напри клад. 

витрати на утримання , поточний ремонт тощо) 

6}.lli 

13. Обrру11това11i рскомс11дац11 щодо в11ссс1111я проекту до реестру проектiв, ш-:i 

донускаються до голосува1111я (а та,-;а:ж апис передумав, я1-,:i ,110.жуть заи11,·адит11 pea.'1iзal{ii' 

заr;дштя, та iuшi зауваJ1сетщ ща с[Двс. сливzши для реш,iзацii' запропоиовmю?о завдття) : 

а) позитивнi -.л ✓ , г1 
~J :v 

Самiлик О.М. 

(дшпа) (niдnuc) (Прiзаище, i11iцiaл11 керiа1111ка вшю11ш1чо<'о 

орга11у Д11iпроаськоi .11iсы-:оiрад11) 


