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ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

вул . Воскрес~нська , 16, м . Днiпро . 49000, тел . 745 1 О 49 , e-mail: ugh_drnr@ukr.net 

IJat,dl}ff No 1/4~.fь;l~1 На№ ___ вiд __ 

Про розгляд проекту 

No 136 у рамках 
Бюджету участi 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

ПавлюкЮ . О . 

Шан овна Юлiе Олександрiвно ! 

На виконання Положения про партиципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум . Днiпрi (у редакцi"i рiшення мiсько"i ради вiд 20.06 .2018 
No 48/33 , зi змiнами), департаментом житловоrо господарства ДМР було 

розглянуто проектну заявку № 136 i заповнено картку аналiзу проекту . 

Додаток : на 3 арк . в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту В. В. Грицай 

Потош,ка Е' в ге нiя Вiкторiвна 778 12 04 



КЛРТl{Л ЛI-IAJIBY IIPOEKTY, 
PF:AJIBAl~HI IO{Ol 'O ВIДl-,УВЛТИМF:ТhСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЫ)ВОi" IIPOl 'PAMИ «IIЛPTИl~ИIIATOPHE БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. Дl-11111'1 НА 2016-2020 РОКИ» 

1. 1 l аз ва 11рос1пу : 

« Ремонт л iфтiв 6J1 01<iв 5 i 9 на вуJ1 . Робоча 152» 

2. Включено J\O реестру 11ощ111их проектiв за N~ 1 О 1 1 l 1 1 n 1 

В_iдповiюшышii за 111ювсJ •с111ш ашалiзу 11роекту : 

Департамент житлового господарства Днiпровсько·i мiсько'i ради 
- (вш,:011апчиil ор?Шt Д11iпропсы:оi· .нiсы,оi ради) 

Змiст заходу : здiйснення анал i зу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацii' 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi·i 
завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

6) нi 
.... .. ..... ... ....... .. ..... .. ..... .... ·· · ··· ·· ·· · · · ·· ·· · ·· · ··· · ·· · ·· ·· · ··· ·· ··· ·· · · ..... . .... .. ..... .. .. ... ...... ... .. . 
2. lнформацiю, що мiститься в бланку-заявi , було доповнено автором . Бланк мiстить усю 
iнформацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицй завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

6) нi 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько'i ради 
а) так 

6) нi 

4. _ , Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi рiшенням 

Днiпровсько'i мiсько·i ради 

а) так 

6) нi 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя 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 
(обzрунтувшlltЯ) 

в) не стосупься . 



6. Реалiзацiя запропоновано го проекту в iдбу ватимсться протягом одного бюджетн о го року : 

а) та к 

6) нi 

7. Витрати за кошторисом , при з нач ени м на реал i за цiю запро 11 онованого за вдання : 

а) без додаткових зауважень ; 
6) i з зауваженнями (необх iдно внести або уточнити ·ix, використовуючи для об rрунтування 
данi , наведенi в таблиц i нижче) 

Складовi завдання Витрати , сума грн . 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Загальна сума грн . 
Обrрунтування : Орiентовна варт1сть робiт збiгапься з кошторисною документащею автору 
проекту . 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

б) негативний 

в) не стосупься 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii" запропонованого завдання в контекст~ 
законодавчих вимог щодо економй : 

а) позитивний 

б) негативний 

.. . ... .. ... .. . .. ...... .. ... ... .................. .. . ... . .................. . ...... .. .. . .... . . . ............. .......... . .... 
19. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економi'i: 

. а) позитивний 
6) негативний 
в) не стосупься 

..... . ............. ..... ....... .. . .. .... .. ........... ... .... ....... . ... . ..... . . ... .... ... . .. ...... ... ........... . ....... 
11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi· мiсько'i ради 

стосовно можливостi реалiзацi'i завдання (наприклад , погодження з управлiнням державного 
архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько'i ради тощо) ситуацi'i та умов, в 

яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацi'i iнших завдань або 
мiських iнвестицiй , якi стосуються цi6 земел ьно'i дiлянки/територii" або будинку 

...... ..... ..... .... ............... . .. . ........................... ... .......................... ................... ······ 
Погодження не потрiбно. 



12. Чи реш ,i зацiя запропо,ювшюго за вдання 11 ередбачаЕ: витрати у подальшому (наприклад, 
витрати н а утрим анш, . п оточний ремонт тоща) 

а) та к 

б ) нi 

13. Об1·ру1-пованi рскомендацii' щодо внесении проекту до реестру проектiв , икi 
допускаютьси до rолосунанни (а тrд·о.ж опис передумав, якi мо:жуть зашт,·одити реалiзацii" 

завдаТ1ю1 . та illUti зay((a.J1Cf.-! llllЯ , що с аа.J1сл ивими для реал iзацii' запропотювшю?о завдання) : 

а) позитивнi 

б) негативнi 

Обrрунтування/зауважен ня : 

З автором проекту було погоджено змiни в проектi а саме : придбання матерiалiв замiнити на 
поточний ремонт л iфтiв та вартiсть робiт. У зв 'язку з чим змiнилась сума коштiв мiського 

бюджету та розмiр софiнансування вiд загальноi" вартостi проекту . Вiдповiдно до 
Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участi) ум . Днiпрi згiдно з п . 5.14 
для ОСББ фiнансування проекту здiйснюЕ:ться на умовах спiвфiнансування у розмiрi не 
менше 30% загальноi· вартостi проекту . 

Реалiзацiя даного проекту у рамках Бюджету участi надасть безпечне та зручне користування 
лiфтами багатоповерхового будинку . 
Додатково повiдомляЕ:мо , що у бу дин ку у бу дин ку створено у 2016 роцi ОСББ «Робоча 152-
Блоки 3/4/5/7/9 » 

В". о . директора департаменту Т. Л . Редько 


