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Про надання картки анал iзу 
проектно'i заявки № 145 

Н а N~ вiд ----- -----

Директору де партаменту 

1 нновацiйноrо розвитку 

Днiпровсько·,· мiсько·~' ради 

Павлюк tO .O. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 15.07.2019 Nоб/5 -429 щодо партиципаторноrо бюджетування 

(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектно'~· заявки №145 «Навчання 
лише у задоволення - це НУШ для 2-т класу СЗШ № 134 ». 

Додаток : Картка аналiзу проекту №145 на 3 арк. в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Рог Вiкторiн Анатолi ·iвна 

Адж11мян Олександр Раф iков11ч 067 703 36 96 
Петровська Людм11ла Павлiвна 095 615 44 59 
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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 ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПА ТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
«Навчання лише у задоволення - це НУШ для 2-т класу СЗШ №134 >>. 

2. Включено до реестру поданих проектiв за № ~00 
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 , нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицi"i завдання 

стосовно змiстовностi. 

а) так 

б) нi 

П. 5.16 Положения, необхiдно локальной кошторис з договiрною цiною на поточнпй 
ремонт примiщення (пiдлога та електроосвiтлення) 

2. Iнформацiю , що мiститься в 6ланку-заявi , 6уло доповнено автором. Бланк мiстить усю 

iнформацiю , нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицi"i завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi 

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

6) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вщповщае чинному законодавству , в тому чист р1шенням 

Днiпровсько·i мiсько"i ради 

а) так 

6) нi ( чому?) 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiд6уватиметься реалiзацiя запропонованого проекту: 

а) це територiи/земельна дiлянка, на якiй можливо здiйснюватп реалiзацiю вiдповiдноrо 

проекту за рахунок коштiв мiського бюджету; 



6) ця тер иторiя/земель 11а J..J, I Л ЯII I<i:.I н с II Ш I СЖИТЬ до 11 cpCJ11 KY тсри · , ·о рiй , 11 <1 Sll( И X МОЖJ IИ/10 
здi i1с 11 ювати реал i зацiю вiдповiдно го 1 1 рое кту ·ш раху 11 ок ко 111т i11 мi с 1 ,ко п> Gю; tжсту 

(061ру111пува1111я) 

в) н е стосусться . 

6. Реал iзацiя зап ропонованого проекту в iдбувс1тиметься 1 1ротягом OJ l llO l 'O бю; tжст 11 0 1 ·0 ро ку : 

а) Tal~ 

6) нi ( •ю.ну!) 

7. Внтрати за кошторисом , призначеним на реал i за цiю запро 1 ю 1ювшюп> :.1 а в;щ1111я : 

а) без додаткових зауважень ; 

б) iз зауважсшшмн (11еобхiд110 внести або уто•1ш1п1 i'x , в1шористовую•111 ;щи 

об rру 11ту ва1111я данi , наведенi в табшщi 11ижL1 с) 

Складовiзавдання 

1 . Кошторис 

Загальна сума 199 000,00 грн " 

Обrрунтування : 

13итрати , сума гр11 . 

199 000,00 

З урахуванням витрат на поточний ремонт примiщсюш, 1tридбашш матсрiалышх 
цiнностей розрахувати окремо. 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропоно ваного зс1вда1-11-1я : 

а) IIОЗIПИВНИЙ 

6) негативний (чому?) 

в) н е стосусться 

П. 5.16 Положення, необхiдно локальний кошторис з договiрною цiною ш, 1юточ11ий 
ремонт примiщення 

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

законодавчих вимог щодо економi"i : 

а) позитивний 

б) негапшний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
контекстi законодавчих вимог щодо економi1: 

а) позитивний 

б) негапшний 

в) не стосупься 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько·i мiсько1 ради 
стосовно можливостi реалiзацi1 завдання (наприклад, погодження з управлiнням державного 
архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько1 мiсько·i ради тощо) ситуацi"i та умов, в як их 
реал iзаuiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацi"i iнших завдань або мiських 
iнвестицiй , якi стосуються цi E:°i земельноi' дiлянки/територi"i або будинку 

Не стосvсться 

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

витрати на утримання , поточний ремонт тощо) 



а) так (ю,:i са. не . у ,·1юI110(1О. 11_ I · 1;111mJi 111ю111н,•о. 11 йu)().J1cc11111 0,~o 111:рiоду '! ) 
б) нi 

13. Об1·ру11това11i pt.'h:O iШ.'11) \:lЦII Щ(ЩО BIICCl..'IIШI IIJIOl..'IП)' ДО рс<:етру 11рос1пiв , шсi 

допусю1юты·н J\O пшосувашш (а 111ar-:o.;Ic m11Ic 11 1:реду. 11(щ >11,:i . 110.жу1111> зш111,·од1111111 рсалiзацii 

ЗОGдштя. 1//(1 i 11111 i ]{1_ \ЩlJ/('('/(11}/ , 11(0 t ' (i(/,}/П l/ (i //. 1/II для j)l.! (l.'l iJШ(ii' ] (117JIOl10 /1 0({(/ /10? U защ)ш11т) : 

а) ПОЗl!ТИ 13 11i 

б) 11спп11в11i 

З Урю:унашшм заува,1-с11ь щоно 11собхiд1111х 1,011пор~1с1111х документiв 

j(J_{J; ( f(?~ 
(дата) (11\J1ri1c) 

Рог Вiкторiя Анатолii'в ~ 
Аджимян Олександр Р, i ич 7 703 36 96 
Петровська Людмила аВЛ вна в 5 615 4~ ,,,--

Сушко К .А . 
(ПрiЗG/111( 1!, i11 i l{ iШlll кepi(JIIIIKO IJ /IK0 /106 1/0гo 

орга11у Д11 inpoGcькoi' .н iськоi' ради) 


