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• ДНШРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

вул. Воскресенська, 16, м. Днinро, 49000, тел. 745 10 49, e-mail: ugh_dmr@ukr.net 

Про розгляд проекту 

№ 376 у рамках 
Бюджету участi ., 

На№ вiд ----- ----

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Павлюк Ю. О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно ! 

На виконання Положения про партиципаторне бюджетування 

(б!()джет участi) у м. Днiпрi (у редакцiI рiшення мiськоI ради вiд 20.06.2018 

№ 48/33, зi змiнами), департаментом житлового господарства ДМР було 

розглянуто проектну заявку № 3 7 6 i заповнено картку аналiзу проекту. 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим . 

З повагою 

Директор департаменту В.В.Грицай 

--. . ,, '·1 о·,· . '-J 

- ,р, 'З2б' 
Чер11iков Антон Анатолillович 778 12 04 22 о 9- ~ ~---3-~---
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КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВА ТИМЕТЬСЯ ЗА Р АХУНОК КОШТIВ MICЬKOi 
ЦIЛЬОВОi ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПА ТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ►> 

. l . Назва проекту: . . 
«ремонт м1жпанельних шв1в» 

2. Вкmочено до реестру поданих проектiв за № 1 О l 1 I 1 I n 1 

Вiдповiдальннй за проведения аналiзу проекту: 

- Департамент житлового господарства ДнiпровськоУ мiськоУ ради 
(виконавчий орган Днiпровськоi" мiськоi·ради) 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацiУ 

1. JБланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiУ 
завдання стосовно змiстовностi. 

а) так 
, б) нi 

···· ··· ························· ··· ······ ········· ···· ····· ···· ····· ············ ·· ····· ········ ················· ··· ···· · 
2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi, було доповнено автором. Бланк мiстить усю 

iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiУ завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) н:i 

3. Запропонований проект належить до повноважень ДнiпровськоУ мiськоУ ради 
а) так 

• б)нi 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi рiшенням 

. ДнiпровськоУ мiськоУ ради 
а) так 

б) нi 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя 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 яких можливо 

здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету 
( обrрунтування) 

j 

······ · ············ ···· · ····· · ···· ····· ·· ··· · ·· ··· · ·········· ··· ·· ··· ·········· · ···· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ···················· ··· 
в) не стосусться. 
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6. Реалiзацiя запропонованоrо проекту вiдбуватиметься протяrом одного бюджетного року: 

а) так 

б) нi 

··· ············· ····· ················· ·············· ········· ·········· ············ ··· ············ ······················ 

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованоrо завдання: 

а) без додаткових зауважень: 
б)_iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити Ix, використовуючи для обrрунтування 
данi, наведенi в таблицi нижче) 

Складовi завдання Витрати, сума rрн. 

1. 
2. 

3" 
4 . 
5. 
6. 

Заrальна сума 139972 rрн. 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованоrо завдання: 

, а) позитивний 
6) негативний 
в) не стосуеться 

9 . ., Висновок стосовно доцiльностi реалiзацi"i запропонованого завдання в контекстi 
законодавчих вимоr щодо економi"i: 

, а) позитивний 
6) неrативний 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в 
к011текстi законодавчих вимоr щодо економi"i: 

а). позитивний 

. 6) неrативний 
в) не стосуеться 

11. Висновки i поrодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько"i мiсько"i ради 
стосовно можливостi реалiзацi"i завдання (наприклад, поrодження з управлiнням державного 
архiтектурно-будiвельноrо контролю Днiпровсько"i мiсько"i ради тощо) ситуацi"i та умов, в 
яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацi"i iнших завдань або 

. мiських iнвестицiй, якi стосуються цie"i земельно"i дiлянки/територi"i а6о 6удинку 

Поrодження не потрiбно. 



/ 
/ 

I 

• 

• 

- -

12. Чи реалiзацiя запропонованого завдання передбачае
 витрати у подалъшому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт 
тощ о) 

а) так 

б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii' щодо внесения проеюу до реrстру проектiв, якi 

допускаються до rолосування (а така
ж апис передумав, якi ма:ж:уть зашкади

ти реалiзацii' 

завдання, та iншi зауваження, ща с ва:
жливими для реалiзацii' запрапанаванаг

а завдання): 

а) позитивнi 

6) негативнi 

, Обrрунтування/зауваження 

Реалiзацiя даного проекту у рамках Бюдж
ету участi наддасть мешканцям вiдсутнiсть 

протягiв в квартирах , скорочення витрат на теп
ло; вiдсутнiсть цвiлi, грибка. 

Додатково повiдомляемо, що у будинку за адресою: вул. Набережна перемоги, 130 було 

СТJ!Орено у 2016 роцi ОСББ «ПЕРЕМОГА-130» 

Вiдповiдно до Положения про партиципаторне б
юджетування (бюджет участi) у м. Днiпрi 

з~:-iдно з п. 5.14 для ОСББ фiнансування проекту здiйснюеться на
 умовах спiвфiнансування у 

, розмiрi не менше 30% загальноi· вартостi проекту. 

Д.:ректор департаменту 
В. В.Грицай 


