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Про надання картки аналiзу · 

проекту № 4 71 

На№ вщ ----- -----

Директору департаменту 

i:нновацiйного розвитку 

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

Павлюк Ю. О. · 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 06.07.2020 вх. № 8/853 щодо партиципаторного 

бюджетування (бюджет участi) у м .. Днiпрi надаемо аналiз проект
у № 471 

«Сiмейний фестиваль «Добра Дiя». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 471 на 2 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 

Бiла Дар 'я Олегiвна 744 14 56 

Веселов Олег Олександрович 

Луденський Сергiй Олексiйович 745 03 95 

К. А. Сушко 



Картка аналiзу проекту, реалiзацiя якого вiдбудеться 

за рахунок коштiв Мiсько'i цiльово'i програми 

«Партиципаторне бюджетування (бюджет участi) ум. Днiпрi 
на 2016 - 2020 роки» 

Номер проекту: 471 
Назва проекту: «Сiмейний фестиваль «Добра Дiя» 

Загальна вартiсть проекту: 79 935 грн 

Виконавчий орган, вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту : Управлiння 
молодi, позашкiльноi' освiти та нацiонально-патрiотичного виховання 

департаменту гуманiтарноi' полiтики Днiпровськоi' мiськоi' ради 

Вiдповiдальний спiвробiтник за проведения аналiзу проекту: Луденський Сергiй 
Олексiйович, начальник вiддiлу молодiжноi' поштики та нацюнально-

. . .. 
патрютичного виховання управшння молод~, позашюльно1 освпи та 

нацiонально-патрiотичного виховання департаменту гуманiтарноi' полiтики 

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

Суть заходу : 

здiйснення аналiзу поданого проекту за змiстом та можливiстю реалiзацii' 

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

Hi. 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi' мiськоi' ради 
та вiдповiдае чинному законодавству, в тому чисш розпорядчим документам 

Днiпровськоi' мiськоi' ради: 

Так. 

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

зазначена у пш проекту: 

Так. 

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року: 

Так. 

5. Кошторис проекту мае вичерпну iнформацiю зi специфiкацiями товарiв та 

послуг: 

Так. 

6. Висновок стосовно техшчних можливостей виконання запропонованого 
проекту: 



Позитивний. 

7. Чи передбачае реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому? 
Нi 

8. Висновок та рекомендацii' щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосувания ( а також опис передумов, якi можуть зашкодити 
реалiзацii' проекту, та iншi за уважения, що е важливими для реалiзацii' 

запропонованого проекту) : 

Картка аналiзу позитивна, але iз зауважениями. Рекомендовано внести проект до . . 
реестру проектш, яю допускаються до голосувания за умови виправления 

нижченаведених зауважень: ---------------------
До проекту потрiбно додати конкретне мiсце проведения заходу; умови вiдбору 

та ресстрацii' учасникiв; бiльше детальну i конкретну програму заходу. Окрiм 
того, необхiдно надати макети друкованоi' продукцii'. 

JРАЗ 1пtJ,o /4 
(датаF7'7 

Д. О. Бiла 
(Iнiцiали, прiзвище керiвника 

виконавчого органу) 


