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ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

вул . Воскресе нська, 16, м . Дн i про , 49000, тел . 745 10 49, e-m ail: ugh_dmr@ ukr.net 

/Jaf rJ:,f)/,9 No {fгdbl,Д На № ___ вiд __ _ 

Про розгляд проекту 

№ 135 у рамках 
Бюджету участi 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

ПавлюкЮ . О . 

Шан овна Юлiс Олександрiвно ! 

На виконання Положения про партиципаторне бюджетування 

(бюджет участi) у м . Днiпрi (у редакцii" рiшення мiськоi" ради вiд 20.06.2018 
№ 48/33 , зi змiнами), департаментом житлового господарства ДМР було 

розглянуто проектну заявку № 135 i заповнено картку аналiзу проекту . 

Додаток : на 3 арк . в 1 прим . 

3 повагою 

В . о . Директора департаменту Т. Л . Редько 

Потоцька Е:вге11iя Н i ктор i в1щ 778 12 04 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАММ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ)) 

1. Назва проекту : 

« Ремонт лiфтiв блокiв 3 i 4 на вул . Робоча 152» 

2. Включено до реЕ:стру поданих проектiв за № 1 О 1 1 l 1 1 S 1 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : 

Департамент житлового господарства Днiпровсько"i мiськоi· ради 
(виконавчий орган Дн iпровськоi" м iськоi" ради) 

Змiст заходу : здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацii. 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропоз ицi"i 
завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

б) нi 

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

iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi"i завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

6) нi 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi· мiськоi· ради 

а) так 

б) нi 

4. Запропонований проект вiдповiдаЕ: чинному законодавству, в тому числ i рiшенням 

Днiпровсько"i мiськоi· ради 

а) так 

6) _!-{i 

.. .... ... .. .. .. ... ···· ·· .......... .. .... .. ······ ... .... ......... .. ... .... .. .... .... .... ... ... ... ... .... .. ····· · ... ..... . 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реал i зацiя 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 
(обrрунтувш111я) 

в) не стосуеться. 



6. l 'L:ш 1i · 1a1ti~1 · 1а11ро11011о~н111 0 1 о 11p0Ct('J у вiлбуватимt:п~ся 11ротягом олного бюджетного року : 

il) '_!j ll( 

1) ) 11 j 

. ' ...... ' . . . .. .. .. . .. '.' .. ' ................................... ······ ..... .. ... . .. ... .. ............................ . 

7. 1 \итрати ·ш 1<0 111торисом . 11ри '.! 11 а чс 11и м н а peaл i 1a1tiю ·шпропонованого завдання : 

а) f>c ·1 J tо;щткови х · 1а у важс111, ; 

fi ) i·1 · 1аунажс11ш1ми (11собхiщю внести або уто чнити ·1х . використовуючи для обrрунтування 
Jtalli , 11<.II\C)tClli II таб11и1ti IIИЖЧС) 

Cl(Jiaдo вi 1авдан11я Витрати , сума грн . 

1. -
2. 
1. 
4. 
5. 
6. 

Заrалыш сума грн . 
Обсрунту11а1111я : Орi снтовна варт1сть робiт зб iгасться з кошторисною документащсю автору 
11роскту . 

Х. Висновок , стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

6) 11егативний 
в) не стосусгься 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi'i запропонованого завдання в контекст~ 
1аконодавчих вимог щодо економi 'i : 

а) /101ИТИВНИЙ 

б) негативний 

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

а) позитивний 

б) нсгативний 

В) IIC СТОСУСТЬСЯ 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органам11 Днiпровсько'i мiсько·i ради 

стосов 1 10 мож11ивостi реалiзацi'i 1авда1111я (11априклад. погодження з управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько'i ради тоща) ситуацi'i та у:--.юв. в 

яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацi'i iнш11х завдань а6о 

м_iських iнвестицiй , якi стосуються цic'i земельно·i дiлянки/територi'i або будинку 

/ l о1 ·оджс11ш1 нс потрiбно . 



12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачаЕ: витрати у подальшо:v1у (наприк.,1ад, 

витрати на утримання , поточний ремонт тошо) 

а) так 

6) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацi1 щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до rолосування (а тако:ж апис переду.иов, я,.:i .иожуть зашкодити pea-tiзaцU 

завдающ та iншi заува:ження, що с ва:жливи.ии для peaтziзaцii запропоноватюго завдання) : 

а) позитивнi 

6) негативнi 

Обrрунтування/зауваження: 

3 автором проекту було погоджено змiни в проектi а саме : придбання матерiа.пiв замiнити на 

поточний ремонт лiфтiв та вартiсть робiт. У зв ' язку з чим змiнилась сума коштiв мiського 
бюджету та розмiр софiнансування вiд загальноi' вартостi проекту. Вiдповiдно до 

Цоложення про партиципаторне бюджетування (бюджет участi) у м . Днiпрi згiдно з п . 5.14 
для ОСББ фiнансування проекту здiйснюеться на умовах спiвфiнансування у розмiрi не 

менше 30% загально1 вартостi проекту . 

Реалiзацiя даного проекту у рамках Бюджету участi надасть безпечне та зручне користування 
лiфтами багатоповерхового будинку . 
Додатково повiдомлясмо , що у будинку у будинку створено у 2016 poui ОСББ «Робоча 152-
Блоки 3/4/5/7 /9 » 

В . о. Директора департаменту Т. Л. Редько 


