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КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦI~. ЯКОГО ВIДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICbKO'i 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ ссПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) У М. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ)) 

Назва проекту : «Чудо острiв », вул.lнженерна,9 

·· ············································ ·· ·· ·· ···· ··· ········ ··························· 
Включено до реестру поданих проектiв за № 232 __ 

Вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту: 

···· ··· ··· ······ ···················· ·················· ···· ····························· ····· ·· ·········· ········· ········ ·· 
(виконавчий орrан Днiпровськоi· мiськоi' ради) 

Змlст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю 
реалiзацii 

1. Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу 
пропозицii проекту стосовно змiстовностi: 
а)так 

б) нi (чому?) 
Автору проекту необхiдно прибрати назву iгрових елементiв обладнання «Куб», оставив лише технiчнi 
характеристики. 

2. lнформацiю, що мiститься у бланку- заявi, було доповнено автором. Бланк 
мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii стосовно 
змiстовностi: 

а)так 

б) нi (чому?) 

3. Запропонований проект належить до повноважень ДнiпровськоТ мiськоТ 
ради: 

а)так 

б) нi (чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiдае: чинному законодавству, в тому числi 
розпорядчим документам Днiпровсько"i мiськоТ ради: 

а)так 

б) нi (чому?) 

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

а) це територiя/земельна дiлянка, на яюи можливо зд1иснювати реалiзацiю 
вiдповiдного проекту за рахунок коштiв 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 стосуе:ться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 



бюдЖетного року: 

а) так 

6) нi (чому?) 

7 • Витрати за кошторисом, призначенi на реалiзацiю запропонованого 
проекту: 

а) без додаткових зауважень; 

6) iз зауваженнями (необхiдно внести обо уточнити 'ix, використовуючи для 
обrрунтування данi , наведенi в таблицi нижче) 

Загальна сума ...... грн. 

Обrрунтування: ....... ........ .................. ... ................. ....... ........ .. 

8. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 
проекту: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого проекту в 
контекстi законодавчих вимог щодо економii: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю 
запропонованого проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економii: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

11. Висновки i погодЖення з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i 
мiсько'i ради стосовно можливостi реалiзацii проекту (наприклад, погодЖення з 
управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i 
мiсько'i ради тоща), ситуацii та умов, в яких реалiзацiя проекту може 
суперечити/перешкодЖати реалiзацii iнших проектiв обо мiських iнвестицiй, якi 
стосуються цie'i земельно'i дiлянки/територii обо будинку: 

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

а) так (якi соме, у грошовому виразi протягом бюдЖетного перiоду) 

б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесення проекту до реестру проектiв, 
якi допускаються до голосування (а також опис передумав, якi можуть 
зашкодити реалiзацii проекту, та iншi зауваження, що € важливими для 
реалiзацii запропонованого проекту): 
а) позитивнi 

б) негативнi HHS!J "J 
Обrрунтування/зауваж~р 
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