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Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 11.07.2019 № 6/5-392 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi надаемо аналiз проектно·i заявки № 65 «lсторична 
пам'ятка в серцi мiста» 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 65 на 3 арк. в 1 прим. 

З повагою 

Директор департаменту 

Рог Вiкторiя Анатолiшна 
Веселов Олег Олександрович 
Аджимян Олександр Рафiкович 
Хмеловський Рустам Камаладiнович 
Бiла lрина Олександрiвна 067 25 49 217 

К.А.- Сушко 
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КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТJВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 

(БЮДЖЕТ УЧАСТI) У М. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

Назва проекту: «Iсторична пам'ятка в серцj мiста» 

Включено до реtстру поданих проектjв за № l 6 1 5 1 

Вiдповiдальний за проведення аналjзу проекту: Департамент гуманjтарно'i 

полiтики Днiпровськоi' мiсько'i ради. 

Змiст заходу: КЗО «СЗШ № 58» ДМР знаходиться на розj вулиць Василя 
Чапленка та Дмитра Яворницького. З моменту забудови у стiнах цie'i споруди 

були рiзнi навчальнi заклади: вiд чоловiчо'i гiмназi'i О.Л.Фовицького до середньо'i 

школи №58, яка знаходиться тут i зараз. Щоб розповiсти цiкавi факти про 
iсторичне та архiтектурне минуле пам'ятки мiста, оповито'i численними 

легендами, подаеться даний дизайн-проект. 

Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення анашзу 

пропозицii' проекту стосовно змiстовностi: 

а)так 

б) нi ( чому ?) 

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

змiстовностi: 

а)так 

б) нi ( чому ?) 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiськоI 

ради: 

а) так 

б) нi ( чому ?) 

3. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровськоi' мiсько'i ради: 

а) так 

б) нi (чому?) 

4. Територiя/земельна дшянка, на якiй вiдбуватиметься реал1зац~я 

запропонованого проекту: 

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

вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету; 



б) ця територiя/земельна дiлянка не належить до перелiку територiй, на я~х 
можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок кошт1в 

мiськоrо бюджету ( обrрунтува,тя) 
в) не СТОСУ€ТЪСЯ . 

5. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметъся протягом одного 

бюджетного року: 

а) так 

б) нi ( чому ?) 

6. Витрати за кошторисом, призначенt на реалiзацiю запропонованоrо 

проекту: 

а) без додаткових зауважень; 

6) iз зауваженнями. 

Загалъна сума 810 606,00 грн. 

7. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованоrо 

проекту: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосу€ться 

8. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi'i запропонованоrо проекту в 

контекстi законодавчих вимоr щодо економi'i: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованоrо 
проекту в контекстi законодавчих вимоr щодо економi'i: 

а) познтивн~й 

б) 1tегативний (чому?) 

в) не стосу€ться 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i 

мiсько'i ради стосовно можливостi реалiзацi'i проекту (наприклад, поrодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельноrо контролю Днinровсько'i 

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

суперечити/перешкоджати реалiзацi'i iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi 

стосуються цie'i земелъно1 дiлянки/територi1 або будинку: 

Не стосусrься 

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

а) так (якi саме, у грошовому виразi протягом бюджетного перiоду) 



б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування (а також опис передумов, якi можуть зашкодити 

реалiзацii проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацii 

запропонованого проекту): 

а) познтивнi 

б) негативнi 
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