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КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО 

«Агентство розвитку Днiпра» 

ДНIПРОВСЬКОI MICЬKOI РАДИ 

просп. Д. Яворницького, 75, м. Днiпро, 49000, €ДПРОУ 40886122, UA363052990000026007050008832 

E-mail : dda.dp.ua@gmail.com 

№ 80-2/20 «23» липня 2020 р. Директору Департаменту 

iнновацiйного розвитку 

ПавлюкЮ. О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно ! 

На ваш лист вiд 26.06.2020 № 6/1-735 надаемо оцiнку вiдповiднос-w 
проектно У заявки критерiям, зазначеним у пп. 5 .9 - 5 .16 Положения про 
Партиципаторне бюджетування (бюджет участi) у м. Днiпрi. 

Додаток на 1 арк. в 1 прим. 

В. о. директора О.В. Каплi 

Пономаренко Володимир Григорович 050-362-95-16 



Картка аналiзу проекту, реалiзацiя якого вiдбудеться 

за рахунок коштiв Мiськоi' цiльово"i програми 

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

Номер проекту: 571 
Назва проекту: Iван Сокульський - прик.riад для наслiдування: меморiальна 

ДОШЮ1 ДИСlfДСНТУ 

Загальна вартiсть проекту: 199800 

Виконавчий орган, вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: Комунальне 

пiдприrмство «Агентство розвитку Днiпра» Днiпровсько'i мiськоi' ради 

Вiдповiдальний спiвробiтник за проведения аналiзу проекту: начальник вiддiлу 

сусшльних та гуманiтарних дослiджень, к.i.н. Репан О. А. 

Суть заходу: 

здiйснення аналiзу поданого проекту за змiстом та можливiстю реалiзацii' 

! . Проrкт мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозиui'~' 
. . 

пр(н:· 1,ту стосовно зм1стовност1: 

та1..:; 

нi (чому?) _____________________________ _ 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi· мiськоi' ради . . 
та вщповщае чинному законодавству, в тому чист розпорядчим докуме

нтам 

Днiпровськоi' мiсько·1 ради: 

так; 

нi (чому?) __________________________ _ 

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

зазначена у тш1 проекту: 

так; 

Ураховуючи необхiднiсть попередньоi' згоди ба.гшнсоутриМ)'Rача корпусу 

КЗК Днiпропетровського нацiоюtл1>ного iсторич1юr·о музею 

· iм. Д. 1. Яворницького ДОР на розмiщення меморiальноi' дошки (лист 

управлiш-1я з питань охорони 1сультурноi' спадщини вiд 24.06.2020 № 4\6-163) 

- реалiзацiя проекту можлива лише пiсля вiдповiдного погодження, або на 

iншiй локацii', яка може бути визначена на стадii' реалiзацii' проrкту. 

нi (чому?) 

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом од1юго 

бюджетного року: 

так; 

нi (чому?) ------------------------------



5. Кошторис проекту мае вичерпну iнформацiю зi специфiкацiями то
варiв та 

послуг: 

так; 

нi ( у разi наявностi зауважень додати розрахунок). 

6. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованоrо 

проекту: 

позитивний; 

негативний (чому?) -------------------------

7. Чи передбачае реалiзацiя запропонованоrо проекту витрати у подаль
шому? 

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

НI. 

8. Висновок та рекомендацii" щодо внесения проекту до реестру прое
ктiв, якi 

допускаються до голосування ( а також апис передумав, якi можуть з
ашкодити 

реалiзацii" проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацii. 

запропонованого проекту): _____________________ _ 

Картка аналiзу позитивна та рекомендовано внести проект д
о реестру проектiв, 

яю допускаються до голосування. 

Картка аналiзу позитивна, але iз зауваженнями. Рекомендовано внести 

проект до реестру проектiв, якi допускаються до го
лосування за умови 

виправлення нижченаведених зауважень: Проект реко
мендовано внести до 

реестру проектiв, якi допускаються до голосування за у
мови обrрунтування 

локацii. для розмiщення та погодження розмiщення мем
орiальноi дошки з 

балансоутримувачем будiвлi. У разi вiдсутностi необхiдног
о обrрунтування 

та погодження можливо визначити мiсце розташування меморiальноi 

дошки в процесi реалiзацii' проекту (у разi його перемоги на 

загальномiському голосуваннi). Також рекомендовано деталiзувати 

кошторис проекту. 

Картка аналiзу негативна. Не рекомендовано вносити проект до реестру 

проектiв, якi допускаються до голосування. Обrрунтування : _______ _ 

14.07.2020 
(дата) 

~=:::ер~/ 
виконавчого органу) 

,, 


