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ДНIПРОВСЬКА MICbKA РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГYMAHITAPHOI ПОЛIТИКИ 

просп . Дм1пра Я1юр111щькоrо , 75 , м . Д11 i 11ро , 49000, тс1 1 . 744 63 14, e-mai l: l1ш11po l i t ic@dn i pro rad a.gov . ua 

Про надання картки аналiзу 

проектно·i заявки No О 16 

Нс1 № _____ ВIД -----

Директору департаменту 

Iнновацi йного розвитку 

Днiпровсько'~· мiсько·1· ради 

Павлюк Ю .О . 

Шановна Юлiс Олександрiвно! 

На лист вiд 02.07 .2019 №6/5-314 щодо партиципаторного бюджетування 

(бюджет участi) у м . Днiпрi надасмо аналiз проектно·i заявки NoO 16 «Швидше, 

вище , СИЛЬНJШе» 

Додаток : Картка аналiзу проекту No016 на 3 арк. в I прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Рог В i ктор i я Анатолi ·,вн а 

Адж11мян Олекса ндр Раф i кович 067 703 36 96 
Петровс ька Людмила Павл i вна 095 615 44 59 

К.А . Сушко 



Додаток 3 
до Положення про парти

ципаторне бюджетування 

(бюджет участi) у м . Днiпрi 

КАРТКА АНАЛВУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ якого ВIДБУВАТИМЕТЬС.Я ЗА PAXYI-IOK КОШТIВ м1ськоi· 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОД'ЖЕТУВАННЯ (БIОД)КЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДН IПРI НА 2016- 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 
«Швидше, вище, сильнiшс>>. 

2. Включено до реестру поданих проектiв за № [о][!]~ 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : 
Департамент гуманiтарно1 полiти ки Днiпровсько1 мiсько1 ради 

Змiст заходу : 

Здiйснення аналiзу поданих проектiв за зм iстом та можливiстю реалiзацi1 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицй 

завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

б) нi 

П 5.16 Положения кошторисна документацiя на виконання Поточного ремонту 

спортивного майданчика з зауваженнями 

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

iнформацiю, нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицii: завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi 

n 5.16 Положения кошторисна документацiя на виконання Поточного ремонту 

спортивного майданчика з зауваженнями 

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

6) нi (чому? ) 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству , в тому чисm р1шенням 

Днiпровсько·,· мiсько'~· ради 

а) так 

6) нi ( чому?) 

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

а) це тсриторiя/земельна дiлш-ша, на ш,iй можливо здiйсшонати реалiзацiю вiдповiдного 

проекту за рахунок 1,оштiн мiсы,ого бюджету; 



G) ]t>I 1 ·cp 1 пo pi я /' 1 c l\ lC J II , \\ ;\ )l lJl}\11\(;\ II C II Ш I СЖИТI , / lO 11 cpcJ111<y тсrито рiй , на }!!(И Х можл иво 

·щi ii l' JЩ)JШTII pc : I J \Пa \ll \O l\l )l l \011 \Jl \l Ol'l) 11роскту ·1а r c1xy 11 01< KO IJI T IB M ICl,KO l'O бюлжету 
( 0/)IJ )_\ ·1111 1_, ·ас 1111 l>I) 

11 ) 11С С ПКуТ ГЬС>I . 

6. Рс :,л i з:щiя :1а 11ро11011ова11 0 1 ·0 11рос1<ту вi ; lбу ватимсл.Jс н 11ротном одного бюджст11 ого ро ку: 

а) та" 

6) нi ( •mн/1 ) 

7. В11 грал, · 1 а к о1 1пор 11 соl\ 1 , 11р11 з 11 аче 1111 м 11 а рсалi зацiю запропонованого завда1111н : 

а ) 6сз до:щтко н11х ·1uу важс 111, ; 

G) iJ з аува ·жс1111ю111 ( 11собх iд 110 JJ11ccт11 або уточ111п11 'ix , 1ш"ор11стовуюч11 ,rци 

oG~y II г~ ва 11 ш1 щш i , шшснс 11_i _в_1_,_а_б_л_11_1 ..:...ti_1_1 _11_ж_· ,_1с_,_ __________________ _ ~ 

Скла:ювi ·твлш1ш1 Витрат и , cyl\1a грн . 
L__ ___ _ 

\ . К оштор 11 с 983 579.00 

Обrру1пувш-1 11я : 

З Урахуви11ш1м зауважснь запшь11а сума склада с - 983 579,00 

8. В11с11овок , стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання : 

а) позитивний 

6) неппив11ий (ч(шу?) 

в) нс стосустьси 

9. В11с11овок стосовно доцiл ьностi реалiзацi ·1 запропонованого завдання 1J контекст~ 

зако 11 одавч11х в111\1ОГ щодо еко1-юм i ·1·: 

а) IIOJIIПIВIШii 

6) I\CПIT l\131\1111 ('10.H)I?) 

1 О. 1311сновок стосовно екс плуатацiйних витрат на реал 1защю запропоновшюго зав;.~.ання в 

ко н текст i законодавчих ВИI\\ОГ щодо економ i ·1 : 

а) IIOJIIПIВIIIIЙ 

6) 11 егат111ш1111 ( 'lо.ну? ) 

в) \IC стосустьс н 

11. В11с1 ювк 11 i 11огоджс 1111я з IНШИI\IИ виконавчнми органа~111 Днiпровсы-.:0·1 :,..1iсько·1 рад11 

стосоu110 r-.южJ 1111юстi реал i3ю1i ·1 зшщшшя (11апр11клад , погодження з управлi1111я:,..1 державно го 

архiтектур110-6уJliвсJ 1ь11ого контролю Днiпровсько·i мiсько·1 ради тощо) с11туацi'i та уыон , в 

яю1х рtа.1 1i -за цiя за1щш111я r-.южс супсречити/перешкоджат11 реалiзацi ·i iнших завдань а6о 

._,iс1, ю1х iнвсст1ш. iй . якi стосуються нir'i зсмсл 1, 110 ·1 д i л я11к11/тср11торi'i або буд11нку 

11(· 1.'НJПП •~rи 

12. Ч11 р<:ш 1i зrщiя ·1ш1ро1ю11ова1t01'О ·1шзца1111я перtдбпчас н1прат 11 у 1ю,:.1а_• 1ы11 0 \\у ( 11апр11к: 1 а,1 . 

в11трап1 IIU УТJ)l!Мання . IIOTU'IIIIIII pC'I\OIIT тощо) 
а ) так (ш: i са. \/ е . у ;•;ю111mm.11y (l llf}{l'J i 111ю111>1.'о. \1 Г,юt)ж ·е 1111t0?0 перiщ)у?) 

б) нi 



13. Ofi1 · py11тoвa11i рскомсндацii" щодо внесения проекту до реестру 11рое1,тiв, sшi 
;ншусюаюты:н ;щ Н)Jюсушшш1 (а тшш:ж· апис передумав, якi ма:J1суть заш1,·адшпи реалiзш1ii' 

защ)ш11щ ma i11иti заува.?1се111щ ща с ва.?1с;1ивими для реш1iзацii' запрапа1юва11а?о :ювдття) : 
а) IIOЗ ИTИBlli 

fi) 11с.-:пшшi 

1. 

11.5.13 1ю.1 ~ожt.•111ш - 11росн:т11 не можуть передбачати проведення капiталышх робiт у 
11p11мiщt.•1111i :иш:ладiв, 11еобхiд110 вюшючити витрати на технi~шнй нагляд, сю1асп1 
лоюшышй кошторис з договiрною цiною на поточ1шй ремонт майданчику; 

2 
.-кошторисний п1шбуто1, становить- 6,8 грн/ люд.год; 
-;щмi11iстратив11i витрати - 1,23 гр11/люд.год. 

(дата) 

Рог Вiкторiя Анатолi'inна 
Аджимян Олександр Ра< iк 
Петроnська Людмила Пап 1 

Аfпiд 7 5} 
( / 

11- 703 36 96 ~ 
11а 0956!54%-~ 

Сушка К . А . 
(Прiзвище, iniцiaлu керiв1-1ика вико11авчого 

органу Днiпровськоi мiськоi ради) 


