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ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНIТ APHOI ПОЛIТИКИ 

просп . Дмитра Яворн1щького, 75, м. Днiпро, 49000, тел . 744 63 14, e-mail: hшnpolitic@dniprorada.gov.ua 

Про надання картки аналiзу 
проектноi' заявки № 056 

На№ _____ вщ ____ _ 

Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

ПавлюкЮ.О. 

Шан овна Юлiе Олександрiвно ! 

На лист вiд 05.07.2019 №6/5-338 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектноi' заявки №056 
«Енергозберiгаючi вiкна для кабiнету математику СЗШ №63» 

Додаток : Картка аналiзу проекту №056 на 3 арк. в 1 прим 

3 повагою 

Директор департаменту 

Рог Вiкторiя Анатолii'вна 

Аджимян Олександр Рафiкович 067 703 36 96 
Петроnська Людмила Павлiвна 095 615 44 59 

)О.~ К. А. Сушко 
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Додаток 3 
до Положения про парти
ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) ум. Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАММ «ПАРТИЦИПА ТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БIОДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016- 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
«Енерrозберkаючi вiкна дш1 кабiнету математики СЗШ №63». 

2. Включено до реестру подан их проектiв за № ~[]~ 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: 
Департамент гуманiтарно'i полiтики Днiпровсько'i мiськоi" ради 

Змiст заходу: 

Здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi'i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii 
завдання стосовно змiстовностi. 
а) так 

6) нi (чому?) 

П. 5.16 Положения, необхiдно локальний кошторис з доrовiрною цiною на поточний 
ремонт iз замiною вiкон на металопластиковi 

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

а) так 

Q) нi (чому?) 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi мiськоi ради 
а) так 

б) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi р1шенням 

Днiпровськоi мiсько'i ради 

а)так 

б) нi (чому?) 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого проекту : 
а) це тер11торiя/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 
(обтрунтуван11я) 



в) не стосупься . 

6. Реалiзацiя запропоновшюго проекту вiдбуватиметься протя1·ом одного бюджетного року: 
а) так 

6) нi (чому?) 

7. Витрап1 за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованого завдання: 

а) без додаткових зауважень; 

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити i'x, використовуючи для обrрунтування 
данi, наведенi в таблицi нижче) 

Складовi завдання 

l.Кошторис 

Загальна сума 130 000,ООгрн . 

Обrрунтування: 

Витрати, сума грн. 

130 000,00 

З урахуванням витрат на монтаж, демонтаж, встановлення в iдливiв, москiпюi' сiтки, 
улаштування вiдкосiв в ло1~альному кошторисi з договiрною цiною 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

п. 5.16 Положения, надати локальний кошторис з договiрною цiною на виконання 
поточного ремонту iз замiни вiкон на металопластиковi 

в) не стосусться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацiУ запропонованого завдання в контекстi 
законодавчих вимог щодо економi'i: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

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

а) позитивний 

б) негативний ( чому?) 
в) не стосусться 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i 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 цi€i' земельно'i дiлянки/територi'i або будинку 

Не стосусться 

12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачас витрати у подальшому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

а) так (якi сал1е, у грошовому виразi протягом бюджетного перiоду?) 
б) нi 



13. Обrрунтованi рекомендацii' щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до rолосування (а тако;ж опис передумов, якi мож:уть зашкодити реалiзацii" 
завдання, та iншi зауваження, що с ва:жливими для реалiзацii' запропоноваиого завдают): 
а) позитивнi 

б) негативнi 

3 урахуванням зауважень щодо комплектацii' документiв 

(дата) 

Рог Вiкторiя Анатолi'iвн 
Аджш.1ян Олександр Ра 

Петронська Людмнла Па i 
703 36 96 

615 4:,д;-

СушкоК. А. 
(Прiзвище, iнiцiали керiвника виконавчого 

органу Днiпровськоi· мiськоi'ради) 


