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Про надання картки анал iзу 

проектно"~· заявки № 149 

Ha NS! в1д ----- - ----

Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

ДнiпровськоУ мiсько·1 ради 

ПавлюкЮ .О . 

Шан овна Юлiс Олександрiвно ! 

На лист вiд 16.07.2019 №6/5-442 щодо партиципаторного бюджетування 

(бюджет участi) у м. Днiпрi надасмо аналiз проектно"~' заявки №149 «Безпечне, 

м'яке покриття для ДНЗ №293». 

Додаток : Картка аналiзу проекту No 149 на 3 арк. в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Рог В i кторiя Анатол ii'вна 

АJ.ж11~1ян Олександр Раф i кович 067 703 36 96 
П етровсы:а Людюша Павл i вна 095 615 44 59 

К. А. Сушко 



Додаток 3 
до Положе11ня 11ро 11с1рти 

ципатор11 с бююкстувс1 11ш1 

(бюджет участi) ум . ){11i11pi 

КАРТКА АНАЛВУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК KOllITIB MJCJ)KOJ 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОД)КЕТУВАННЯ (БJОДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2U2U РОКИ» 

1. Назва проекту 
«Безпечне, '\1 ' я1"е покритп, дл я ДНЗ No293 ». 

2. Включено до реестру поданих проектiв за № ~GG 
Вiдповiдалышй за проведення аналiзу проекту : 

Департамент гуманiтарн о"i полiтики Днiпровсько·1 мiськоi· ради 

3:\licт заходу : 

Здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi"i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу проп озицi ·1 завдання 
. . 

СТОСОВНО З!\11СТОВНОСТ1 . 

а) так 

б) нi 

П. 5.13 Положения, в 1~омунальному навчальному закладi мiста проводяп>ся тiльки 
поточнi ремонпr 

П. 5.16 Положения, необхiдний локальний кошторис з договiрною цiною на поточ1шй 
ремонт майданчикv 

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

i нфор:--1 ацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi·1· завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi 

П. 5.13 Положения, в комvнальномv навчальному закладi мiста проводяться тi:1ьк 11 
поточнiремонти 

П. 5.16 Положения, необхiдний лою1льн1111 кошторис з договiрною цiною ш, поточннй 
рс\1онт .\1аi1данчику 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько·1 мiсько·,· ради 

а) так 

б) нi (чо.ну? ) 



4. Запропонований проект вщповщаЕ: чинному законодавству , в тому чисш р1шенням 

Днiпровськоi· мi сько·i ради 

а) так 

б) нi 

5. Територiя/земельн а дi лянка , на якi й в iдбуватиметься реалi зацiя запропонованого проекту : 

а) це територiя/земельна дiлшша , на якiй можливо здiйсшовати реалiзацiю вiдповiдного 

проекту за рахунон.: 1шштiв мiського бюджету ; 

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

здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету 

(обrрунтування) 

в) не стосупься . 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься 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 уточнитн i'x , в1-шористовуючи для 

об(рунтування данi , наведенi в таблицi нижче) 

Складовi завдання 

1 .Кошторис 

Загальна сума 130 000,00 грн . 
Обrрунтування : 

Витрати , сума грн . 

130 000,00 

Вiдсутнiй локальний н.:ошторис з договiрною цiною на виконання поточного ремонтv 

майданчикv 

8. Висновок , стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

б) негативний 

Не надано повний пан:ет документiв, згiдно п. 5.16 положения, що унеможливлюс якiснv 
оцiнкv об'смiв та вартостi робiт 

в) не стосуЕ:ться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi"i запропонованого завдання n контекстi 

законодавчих вимог щодо економii" : 

а) позитивний 

б) негативний 

10. Висновок стосоnно експлуатацiйних nитрат на реалiзацiю запрононованого заnдання в 
контекстi законодаnчих вимог щодо економi"i : 

а) позитивний 

б) негативний 

в) не стосусться 



11 . Висновки i погоджен ня з iншими виконавчими органами Днiпровсько·1 мiсько·1 ради 
стосовно можливостi реал i зацi ·1 завдан ня (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 ·1 iнших завдань або мiськи х 
iнвестицiй , якi стосуються цiE:"i земельноi' дiлянки/територii' або будинку 

Не стосусться 

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

а) так (якi саме, у гроиювому виразi протягом бюджетного перiоду?) 
б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацн щодо внесения проекту до реестру проекгiв , ЯJ(i 
допускаються до голосування (а тако:ж апис передумав, якi мо:жуть за~икодити реал iзацi{ 

завдання, та i1-1u1i заува:жет-тя, що с ва:жливими для реалiзацii запропоноватюго завдаття) : 
а)позитивнi 

б) негативнi 

П. 5.13 Положения, в комунальномv навчальному закладi мiста проводиться тiльки 
поточнiремонти 

П. 5.16 Положения, необхiдний ло1(алы-1ий I(ошторис з договiрною цiною на поточний 
ремонт майданчикv 

(дата) 

Рог В i ктор iя АнатолiУона 

Аджимян Олександр Раф · , 

Петрооська Людмила Па 

(пiдпис) 

36 96 
44 1/ 
lц 

Сушко К .А . 
(Лрiзвище, i1-1 iц iaлu 1серiв11ика вико11авчого 

орга1-1у Дн iпровськоi м iськоi ради) 


