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Розглянувши Ваш лист вiд 25.07.2019 № 5/5-231 надсилаемо Вам 
заповнену картку аналiзу проекту № 466 «Мiсце для роздумiв i тишi - «Коса на 
перемозш 

Додаток: на 2 арк. в I прим. 

Заступник директора департаменту 

lkp111}Ta I l аталiи M11xan11 io1ia 745 50 21 

Мал•1а~юоа Людм11ла Петрiв11а 745 50 21 
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Форма 

Додаток 3 
до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум . Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДIJУВАТИМЕТhСЯ :JA PAXYIIOK КОШПН MICbKOI 
ЦIЛl)OBOI ПРОГРАММ «ПАРТИЦИПЛТОРНЕ БIОДЖF:ТУВАНIIЯ (БIОДЖЕ'Г 

УЧАСТJ) УМ. ДIIIПPJ НА 2016- 2020 РОКИ)) 

1. Назоа проекту 
Мiсце для роздумiо i тишi - «Коса на перемозi» 

2. Включено до реестру 1юданих проектiв за № / 4 / fi / fi / 

Вiд11онiдалышй за 11ро11сдс1111я аналiзу нроск-rу : 

Департамент благоустрою та iнфраструктури Д11inpor1c1,кoi· мiсько'i ра11и 

(вuт,:онавчuй орга11 Д11iпровськоi' .мiсы:оi'радu) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю pcaлi1aцi'i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйс11с1111я аналiзу r,ропозиuiУ 

завдання стосовно змiстооностi. 

а) так 

2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi , було допоонено автором. Бланк мiстить усю 
iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiУ завдання стосовно З.\tiстовностi 

а) так 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько1 мiсько1 ради 
а) так 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому чисm р1шенням 

Днiпровськоi· мiськоУ ради 

а) так 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованоrо проекту: 

в) не стосусться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуоатиметься протягом одного бюджетного року: 
а) так 

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого завдання: 

а) без додаткових зауважень; 

Загальна сума 990 ООО грн . 



8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii' запропонованого завдання в контекст~ 

законодавчих вимог щодо економii': 
а) позитивний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економii': 

а) позитивний 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi' мiськоi· ради 
стосовно можливостi реалiзацii' завдання (наприклад, погодження з управлiнням державного 
архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровськоi' мiськоi' ради тощо) ситуацii' та умов, в 
яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацii' iнших завдань або 
мiських iнвестицiй, якi стосуються цi€i' земельноi' дiлянки/територii' або будинку 
Не стосупься 

12. Чи реалiзацiя запропонованоrо завдання передбача€ витрати у подальшому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

6).lli 

13. Обrрунтованi рекомендацii' щодо внссення проекту до реестру проектiв, якi 

допускаються до голосування (а тш:о.ж onuc передумов, якi мо:жуть зашкодити реалiзацii' 

завдання, та iншi заува:ження, що с ваJ1слuви.мu для реалiзацii' запропонованого завдання) : 

'/YJ ,1 
а) позитивнi (j / 

~-- Самiлик О .М. 
(дата) (niдnucJ (Прiзвuще, iпiцiшщ керiвпика вuкопавчого 

оргапу Д" iпровсмо{ .\1 iсы:о{ ради) 


