
1 ~ \ 

► ~ 
~ 

ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНIТ APHOI ПОЛIТИКИ 

просп . Дмитра Яворницького, 75, м . Днiпро, 49000, тел . 744 63 14, e-mail : humpolitic@dniprorada.gov.ua 

Про надання картки аналiзу 
проектноi' заявки № 055 

На№ вiд ----- -----

Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Павлюк Ю.О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 05.07.2019 №6/5-342 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектно·i заявки №055 
«Енергозберiгаючi вiкна обiдньоi' зали СЗШ №63» 

Додаток : Картка аналiзу проекту №055 на 3 арк. в 1 прим. 

З повагою 

Директор департаменту 

Рог Вiкторiя Анатолi"iвна 
Аджимян Олександр Рафiкович 067 703 36 96 
Петровська Людмила Павл iвна 095 615 44 59 /У 

К. А. Сушко 



Додаток 3 
до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум. Днiпрi 

l(APTKA АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛВАЦIЯ ЯКО ГО ВIДБУВА ТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOi 
ЦIЛЬОВОi ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОДЖЕТУВАННЯ (БIОДЖЕТ 

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

1. Назва проекту 
«Новенькi еперrозберirашчi вiкна обiдньоi зали СЗШ №63►). 

2. Включено до реестру подан их проектiв за № ~DQ 
Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: 

Департамент гуманiтарно'i полiтики Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Змiст заходу: 

Здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi'i 

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

а) так 

б) нi (чому?) 

2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi, було доповнено автором. Бланк мiстить усю 
iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi (чому?) 

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

б) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому чисш рiшенням 
Днiпровсько'i мiсько'i ради 

а) так 

б) нi (чому?) 

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

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

проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету; 

б) ця територiя/земельна дiлянка не належить до перелiку територiй, на яких можливо 

здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету 

(обгрунтування) 

в) не стосусться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту в iдбуватиметься протягом одного бюджетного року: 



-
а) так 
б) нi (чому?) 

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого завдання: 
а) без додаткових зауважень; 
б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити ix, використовуючи для 
обrру111:ува1111я данi, наведенi в таблицi 1-111жче) 

Складовi завдання Витрати, сума грн . 

1.Кошторис 
194 048,00 

Загальна сума 194 048,00 грн. 

Обrрунтування: 

Кошторисна документацiя 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого завдання в контекстi 
законодавчих вимог щодо економii": 
а) позитивний 

б) негативний ( чому?) 

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

б) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

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 цiei" земельноi" дiлянки/територii або будинку 

Не стосуrться 

12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачае витрати у подальшому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

а) так (якi саме, у грошовому виразi протяго.111 бюд:жетного перiоду?) 

б) нi 



13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до rолосування (а також onuc передумав, якi л10жуть зашкодити peШliзaцii 

завдающ та iншi зауваження, що с ваJ1СЛuвими для реалiзацii" запропонованого завдання) : 

а) позитивнi 

б) негативнi 

(дата) 

Рог Вiкторiи А1111толiУв 
Аджимин Олександр Pn J , 011 

Петровс,,ко Людмила Пnn 1 1нщ О 

д~ 
(niдnuc) 

3 36 96 

54%~ 

СушкоК. А. 
(Прiзвище, iнiцiш,и керiвника виконавчого 

органу Днiпровськоi' мiськоi'ради) 


