
рЕдЛIЗАЦIЯ я~оrо в~::т~~'::'J~ ::x~~ig: Коwт1в MICbKOI 
ц1льово1 ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 

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

Назва проекту : «Дитячий майданчик дiтям », пр. Iвана Мазепи,21 
········ ··· ·· ····· ····· ···· ······ ····· ·· ········ ··· ·· ······················ ··· ······ ·· ···· ·· ·· 
Включено до реtстру nоданих nроектiв за N11 118 _ 

Вiдповiдальний за nроведення ан . 
ал1зу проекту: 

.... ....... ... .. ....... ..... ......... ...... .... ······ ··· ··················· ··· ············ 
(виконввч~й ~~~~~ 'ii~i;~~~~~i ~i~~~~r рвди) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi'i 

1. Бла~~ - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу 
nропозиц11 проекту стосовно змiстовностi: 
а)так 
б) нi ( чому?) 

2. lнформацiю, що мiститься у бланку - заявi, було доповнено автором. Бланк 
мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiэу пропозицi"i стосовно 
змiстовностi: 

а)так 

б) нi ( чому?) 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько'i ради: 
а)так 

б) нi ( чому?) 

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi 
розпорядчим документам Днiпровсько·i мiсько'i ради: 

а)так 
б) нi (чому?) 

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

а) це територiя/земельна д1лянк~, ~а яюи можливо здiйснювати реалiзацiю 
вiдповiдного проекту за рахунок кошт1в м1ського бюджету; 
б) ця територiя/земельна дiлянк:3 не належить до перелiку територiй, на яких можливо 
здiйснювати реалiзацiю вiдпов,дного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету 

( обt'рунтування) 
в) не стосуеться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 
бюджетного року: 

а)так 

б) нi (чому?) 

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



а) без додаткових зауважень· 
6) iз зауваженнями_ (необхiдн~ внести або уточнити 'ix, використовуючи для 
об(рунтування дан,, наведенi в таблицi нижче) 

Загальна сума .. .. .. rрн . 

Об(рунтування:. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . ······ ·· ·· ··········· ··· ·· ······· ···· ·· ·· ······ ·· 
8. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого проекту: 

а)позитивний 

б) неrативний (чому?) 
в) не стосуеться 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi'i запропонованого проекту в контекстi 
законодавчих вимоr щодо економi'i: 

а)позитивний 
б) неrативний (чому?) 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого 
проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економП: 
а) позитивний 

б) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько·i мiсько'i 
ради стосовно можливостi реалiзацП проекту (наприклад, погодження з управлiнням 
державного архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько'i ради тощо ), 
ситуацП та умов, в яких реалiзацiя проекту може суперечити/перешкоджати реалiзацi'i 
iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цie'i земельно'i дiлянки/територii 

або будинку: 

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

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

б) нi 

13. Обфунтованi рекомендацi'i щодо внесення проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосув~нн~ (а також апис передумав, якi можуть зашкодити 
реалiзацi'i проекту, та 1нш1 зауваження, що е важливими для реалiзацi'i 

запропонованого проекту): 
а) позитивнi 
б) негативнi 

Обгрунтування/зауваження 

(дата) (пi (/нiцiали та фiзвище, керiвника виконавчого органу 
Днiпровськоi' мiськоi' ради) 


