
КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУДЕТЬСЯ ЗА PAXYI-IOK KOIHTIR MICЫ(OJ 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОДЖЕТУВАННЯ 

(БЮДЖЕТ УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОl(И» 

Назва проекту : «Почуйте пiсню i самi заспiвайте», музичне обладнання у школу 

№83 , на ж/м Сокiл. 

Включено до реестру поданих проектiв за № 1 1 1 2 1 1 1 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : Департамент гуманiтарноi· 
полiтики Днiпровсько"i мiсько"i ради 

Змiст заходу : Сучасне музичне обладнання шкiльних заходш та свят, яке 
вiдповiдае потребам школи та молодого поколiння . 

Бланк - заява мiстить усю iнформацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу 
пропозицi"i проекту стосовно змiстовностi : 

а) так 

6) нi (чому?) 

1. Iнформацiю, що мiститься у бланку - заявi , було доповнено автором . Бланк 
мiстить усю iнформацiю , необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицй стосовно 

змiстовностi : 

а) так. 

6) нi ( чому ?) 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько1 мiсько1 

ради : 

а) так 

6) нi (чому?) 

3. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровсько1 мiсько"i ради : 

а) так 

6) нi (чому?) 

4. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя 

запропонованого проекту: 

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

вiдповiдноrо проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету ; 

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

можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв 

мiського бюджету (обrрунтування) 
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- _ ~-,,,,t:J в) не стосуЕ:ться . 

- 5. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 
_ бюджетного року : 

- . а) так 

б) нi (чому?) 

6. Витрати за кошторисом , призначен1 на реалi заuiю запропонованого 

проекту : 

а) без додаткових зауважень ; 

6) iз зауваженнями (нео6хiдно внести а6о уточнити Ух , використовуючи для 

обrрунтування данi , наведенi в та6лицi нижче) 

Заrалъна сума 190 456,00 грн . 

7. Висновок стосовно техючних можливостей виконання запропонованого 

проекту : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

в) не стосуеться 

8. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацй запропонованого проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економй : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

1 О . Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого 

проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економi"i : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами ДнiпровськоУ 

мiсько"i ради стосовно можливостi реалiзацi"i проекту (наприклад , погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю ДнiпровськоУ 

мiсько"i ради тощ о) , ситуацi"i та умов , в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/перешкоджати реалiзацii' iнших проектiв або мiських iнвестицiй , якi 

стосуються цie"i земельно"i дiлянки/територii" або будинку : 

Не стосустъся 

12. Чи передбачас реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому 
(наприклад, витрати на утримання , поточний ремонт тощ о) 

а) так (якi саме, у грошовому виразi протяrом бюджетного перiоду) 
б) нi 
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Аuалiтнчпиi огляд Jon.~011001111o'i за~-~,1 i в.лi д,·по 1пnмс11-rу· •~·м1шi1·11р 1101 п о.11iпш11 (п рщ• 1п 121 « " Почуiiтс 11 ic 1110 i сомi ·шс 11 l 11 nйте" ) , мут•ше облuд11 а 1111я У школу №113, 118 жl~• Сокlл. 

Hui"lмct1)'Raн11я пiдпр1 1он:тна 
l 1~тс 1111ст-11ссурси lитсрист-рссурси 

Ш\Д.IIЮ J:IM(JВIIII KIJM 

Е:ДРПОУ х х 

Мiсто Дн i11ро Днiпро 

Телефон 380678374747 ,00 х 
Ринкова середня 

Ст.пус пiдпо1101ства постачалышк постачальник 

Умовн 011лат11 пiсляоплата пеоедоплата 

Умовн постачання доставка доставка 

Термiн постачання х х 

Товар 

№ Од. вимiру К-сть 
Цiна з урахуванням Сума з урахуванням Цiна з урахуванням Сума з урахуванням Цiна з урахування.м 

податкiв i зборiв. rp!i податкiв i зборiв, грн податкiв i зборiв, rрн податкiв i зборiв, rрн податкiв i зборiв, грн 

1 
.А.1-.-устпчна систе~1а активна 

2 21669,00 43338,00 
PR0l5XD / H&K 

шт 20970,00 41940,00 42639.00 

А1'.,ив1ШЙ сабвуфер 

2 PR 018 SUВA (arr . 1005654) / Н & К 1IП 2 24769.00 49538,00 23970,00 47940,00 48739.00 

3 
Мiкшерський пульт (6 мi1-.-р . + 2 стерео. DSP 

шт 1 9835 ,00 9835 ,00 9517,50 9517,50 9676,25 

4 
Автономна а~.-устнчна система + 2 радiомi.крофона 

1 8705,00 8705,00 шт 7288 ,00 7288,00 7996,50 

5 
Радiосистема (2 мik-рофона, 2-х канальна) 

шт 1 18569,00 18569,00 9970,00 9970,00 14269,50 

Динамiчний мi1ерофон суперкардiо"iдна 

6 спря:мованiстъ 1IП 2 3690,00 7380,00 5070,00 10140,00 8760,00 

Мiкрофонний кабель тип XLR-XLR (для 
7 мiкрофонiв) шт 2 837,00 1614,00 840,00 1680,00 1677,00 

Мi1-.-рофонюш кабель тип JlliR-XLR (для 
8 радiоспстеми до пульта) шт 1 499,00 499,00 500,00 500,00 499.50 

Мi1-.-рофонний кабель пm XLR-XLR (вiд сабвуфера 

9 на сателiтн) шт 2 522,00 1044,00 550,00 1100,00 1072.00 

10 
Мiкрофонний кабель ТШ1 XLR-XLR (пульт -

2 837,00 1614,00 840,00 1500,00 1587,00 
сабвуфер) 

1IП 

11 
Труба- подовii,.-увач для сателiтiв М20 (комплект 2 

шт 1 3069,00 3069,00 3100,00 3100,00 3084.50 
шт) 

Мi1-.-рофонна стiйка пту 1h-уравель 
шт 2 1743,00 3486,00 1755,00 3510,00 3498.00 

12 



г 

. 

13 
/Сшгrезатор 61 ю1:.~вiш:.1 

Вис11овок: вартiсть ринкова 

Виконавець: Бiла l O. 

Дата: 21.08. 2019 

1 
шт 

1 
1 l l!I00,00 

Всього : 

Доставка : 

Неnередбаченi витрати (20%); здорожчаиня 15% (вiдстрочка onлani) : 

Разом : 

Бюджет проекту: 

' 11800,00 12800,00 12800,00 12300.00 

1606 11,00 
155798.25 

3000.00 
х 

24091 ,65 31159.65 

184702,65 189957.90 

Дата отримання цiн : 22.08.2019 р . 

190 456,ООгрв 


