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ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНIТ APHOI ПОЛIТИКИ 

просп . Дм11тра Яворницькоrо, 75, м. Днiпро, 49000. тел. 744 63 14, e-mail : humpolitic@dniprorada.gov. ua 

Про надання картки аналiзу 
проектноi" заявки № 025 

На № _____ вщ ____ _ 

Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi" мiськоi' ради 

ПавлюкЮ.О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 02.07.2019 №6/5-320 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi надаемо аналiз проектноi' заявки №025 «Мрiя наших 
дiтей та батькiв - баскетбольний майданчию>. 

Додаток: Картка аналiзу проекту №025 на 3 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 

Рог Вiкторiя Анатолi ·iвна 

Аджимян Олександр Рафiкович 067 703 36 96 
Петровська Людмила Павлiвна 095 615 44 59 /5' 

К. А. Сушка 



Додаток 3 
до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) у м . Днiпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛПАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАММ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БIОД)КЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

1 • Назва проекту 

«Мрiи шшшх дiтсй та баты~iв - бас1~етбольний майданчик ». 

2. Включено до реестру поданих проектiв за № G~~ 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : 

Департамент гуманiтарно'i полiтики Днiпровськоi' мiськоi' ради 

Змiст заходу : 

Здiйснеш-1я аналiзу поданих проектiв' з а змiстом та можливiстю реалiзацii' 

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

завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

б) нi 

П. 5.13 Положения, в 1~ому1шльному навчальномv закладi мiста проводиться тiлы,ш 
поточнi ремонти. 

П. 5.16 Положения необхiдно локальний кошторис з договiрною цiною на виконашш 
поточного ремонту майданчика 

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

iнформацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii' завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi 

П. 5.13 Положения, в комунальному навчальному закладi мiста проводиться тiлькн 
поточнi ремонти. 

П. 5.16 Положения необхiдно локальний кошторис з договiрною цiною на внконання 
поточного ремонту майданчика 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько·i мiсько·i ради 

а) так 

б) нi (чому? ) 

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

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

а) так 

б) нi (чому?) 

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



а)·~(; 'J (;J)ИTopiи/· 1(;M(: .JJJ,ШI J (i.ШJJJIOI , на икiй MOiIOIИBO ·щiйtJJJ()IS,l ' J И f)(; ,IJl i ·нш.iю вi;щoвiJ(IIOJ'() 

111юск1 ·у · 1а r1ах у 11ок ко11пiв мit1,ко1 ·0 fiю;(жсту ; 

()) llH н:pи · 1opi;1 /- : (.;M(.;J IJ , ll t l J lim111 кa Jll; J I Ш l l:ЖИ ' I I, )lO J! <.;p<.;JJiкy тсrи · 1 о рiй , н а нки х MOiКJ IИHO 
' \ J li~it.: II JO I HЛ И р<.:ш 1 i · : ~щiн, lll )lll (Jll l}J,1 1()1 () !Jj')()(.;l{'J у ·щ ruхунок l{() JJIТiн мic J, l((}J'() U IO}lЖCTY 

(о(пру11 111уrю1 111н) 

н) 11 <.: стосуr:· 11 ,с н . 

6. P <.:ш 1i · 1a 11. i;1 ·н1IIро1I 0 1101 1а 11 0 1 ·0 11рщ:кту нi ; tf> у 1 нл имсп,с;н 11ротном om101·0 6 1<щiКспю1 ·0 року : 

а) так 

G) 11i (1/ому:,' ) 

7. Нитрати · :а l(() ll!ТОрисом , 11)1И ' J lf cl 'H.: JJИM ll cl рса.1 1i · 1 1:щiю ·ш11pO !fOJIO bll llOJ 'O 'JclВ)(aIJJI}/ : 

а) (J<.;·1 ;ю;щтконих ·1аущtiК<.; 111 , ; 

11) i·i · .1а у ва;к(;11ш1ми (11со11хiн110 внсtти afio уп,•шити i"x , використовую•rи дл и 

~ 11• '{> у 11ту ва111ш J(aнi , ШШ(;)(С11i в та11J1и~ 11ю1С 1 1сl 

С к; 1 а;ю вi ·1ш11tш1ш1 Витрати , сума грн . 

I .K()IJ ITO и с 

Запu1ы1а сума 909 240,00 1 · р11 . 

Обгру 11тувш 11151 : 

909 240,00 

Вiдсутнiй Jююалышй •~<шпорис 'J договiрною цiною на виконашш поточного ремо1пу 

майщшчику 

8. Висновок , стосо в110 технiчних мож;1и1юстей виконання запропонованоrо завдання : 

а) ПОЗИТИВ!IИЙ 

б) 11сгатив11ий 

Нс 11ада110 rювний пакет до1~умс11тiв, зriдно 11. 5.16 11оложс11нs1, що унсможливлюс я1~iсну 

онiнку ofi ' cмiв та вартостi робiт 

в) 11 с стосус1ъс51 

9. Висновок 
, . 

СТОСОВНО ДОЦIЛЫIОСТI 

законодавчих вимог щодо економi'i : 

а) позитивний 

б) нсгативний 

реалiзацi'i запропонованого завдання в контекстi 

10. Висновок стосошю експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдан 11я в 

контекстi законодавчих вимог щодо економi'i : 

а) позитивний 

б) 11сгатив11ий 

в) не стосусться 

11. Висновки i поrоджсння з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i мiсько·i ради 

стосов110 можJ 1ивостi реалiзац i ·i завда1111я (наnрию~ад, поrодження з управлi1шям державного 

арх iтсктурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько'i ради тоща) cитyaui'i та умов , в 
я1< их реал i зацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiза цi ·i iншнх :швдш1ь або 
мiс1,ких i11вестицiй , якi стосуються цi c'i земелыю'i дiлянки/територi'i або будинку 

Нс стосупъси 



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

витрати на утримання , поточний ремонт тоща) 

а) так (якi са.ме, у гро~иаваму виразi пратягам бюд:}!Сеmнага перiаду? ) 

б) нi 

13. Обrрунтован i рекомендацп щодо внесения проекту до реЕ:стру прое1пiв, нкi 

допу с~,;:аютьсн до голосування (а така;}IС апис передумав, якi ма:жуть зашкадити реалiзацiz' 

завдання, та imui заува;}!Сею-1я, ща с ва;}!Слuвuми для реалiзацii" запрапанаванага завдш111я) : 

а) позитивнi 

б) негапшнi 

П . 5.13 Положения , в комунальному навчальному за~(ладi мiста проводиться тiльки 

поточнi ремонти . 

П . 5.16 Положения необхiдно ло1(альний I(ошторис з договiрною цiною на виконання 
поточного ремонту майданчика 

(дата) (пiдпис) 

Рог В iкторiя Анатолi"iвна 

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

Сушка К . А . 
(Прiзвище, iнiцiали керiш,ика виконавчого 

органу Днiпровсько( м iськоi" ради) 


