
• ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНIТАРНОI ПОЛIТИКИ 

просп. Дмитра Яворницького, 75 , м. Днiпро, 49000, тел . 744 63 14, e-mail: hutnpolitic@dniprorada.gov.ua 

,J.-1/tJ:Y ,fl[Jl)iJ № # /1113 

Про надання карти аналiзу 

На№ _____ вщ ____ _ 
Директору департаменту 
iнновацiйного роз витку 
Днiпровсько1 мiсько1 ради 
ПавлюкЮ.О. 

• проектноI заявки № 203 

• 

Шановна Юл\r. Олександрiвно! 

На лист вiд 16.06.2020 вх. № 8/6(13 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi надаемо аналiз проектноI заявки № 203 «Дитячiй 
всесвп». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 203 на 2 арк. в 1 прим . 

3 повагою 

В. о. директора департаменту 

Хорошилов €вrен Вiкторович 
Веселов Олег Олександрович 
Чупина Марина Олександрiвна 
Волик Олена Юрii"вна 745 27 59 

В. А. Рог 



• 

Картка аналiзу проекту, реалiзацiя якого вiдбудеться 

за рахунок коштiв Мiськоi' цiльовоi' програми 

«Партиципаторне бюджетування (бюджет участi) ум. Днiпрi 

на 2016 - 2020 роки» 

Номер проекту: 203 
Назва проекту: Дитячий всесвiт 

Загальна вартiсть проекту: 199 490,00 грн. 

Виконавчий орган, вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту: Департамент 

гуманiтарноi' полiтики Днiпровсь_коi' мiськоi' ради 

Вiдповiдальний спiвробiтник за проведення аналiзу проекту: головний спецiалiст 

вiддiлу культурно-мистецьких заходiв управлiння культури департаменту 

гуманiтарноi' полiтики Днiпровськоi' мiськоi' ради Волик Олена Юрii'вна 

Суть заходу: 

здiйснення аналiзу поданого проекту за змiстом та можливiстю реалiзацii' 

1. Проект мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii' . . 
проекту стосовно зм1стовносп: 

так; 

нi (чому?) _______________________ _ 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi' мiськоi' ради 

та вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi розпорядчим документам 

8 Днiпровськоi' мiськоi' ради: 

так; 

нi (чому?) _______________________ _ 

3. Проект можливо реалiзовувати на зазначенiй територii'/земельнiй дiлянцi, яка 

зазначена у пш проекту: 

так; 

нi (чому?) _______________________ _ 

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року: 

так; 

нi (чому?) __________________________ _ 



/ 

• 

• 

5. Кошторис проекту мае вичерпну iнформацiю зi специфiкацiями товарiв та 

послуг: 

так; 

нi ( у разi наявностi зауважень додати розрахунок). 

6. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 

проекту: 

позитивний; 
негативний (чому?) _______________________ _ 

7. Чи передбачае реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому? 

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

HI. 

8. Висновок та 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 реал1зац11 

запропонованого проекту): ______________________ _ 

Картка аналiзу позитивна та рекомендовано внести проЕкт до реЕ
стру 

пропаiв, якi допускаються до голосування. 

Картка аналiзу позитивна, але iз зауваженнями. Рекомендовано внести прое
кт до 

. . 
реестру проекпв, яю допускаються до голосув

ання за умови виправлення 

нижченаведених зауважень: _____________________ _ 

Картка аналiзу негативна. Не рекомендовано вносити проект до реестру 

проектiв, якi допускаються до голосування. Обгрунтування: _______ _ 

(дата) 

Хорошилов €вген Вiкторовw~::~84~~F~--
Веселов Олег Олександров 

Чупина Марина Олександ на 

Волик Олена Юрii"вна 745 27 59 

(Iнiцiали, прiзвище керiвника 

виконавчого органу) 

_J 


