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Про надання картки аналiзу 

проектноi' заявки №415 

На№ ___ вщ, ____ _ 

Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi' мiськоi' ради 

ПавлюкЮ.О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

Розглянувши Ваш лист вiд 24.06.2020 № 8/3311 щодо 

партиципаторного бюджетуванню (бюджет участi) у м. Днiпро надсилаемо 

Вам заповнену картку аналiзу проекту №415 «Вiдкритий простiр для молодi 

Днiпра» 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор пiдприемства 

Ararot-1\IIJIH Карен Сейранов11ч 093 753 49 73 

Р. Ф. Товмашенко 



-

' 
Картка аналiзу проекту, реалiзацiя якого вiдбудеться 

за рахунок коштiв Мiсько1 цiльово1 програми 

«Партиципаторне_ бюджетування (бюджет участi) 

у м. Днiпрi на 2016 - 2020 роки» 

Помер проекту: 415 
Назва проrкту: Вiдкритий простiр для молодi Днiпра 

Загальна вартiсть проrкту: 199 994 ГРН. 

Виконавчий орган, вiдповiдальний за проведення аналiзу проЕкту: ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ВИ:КОНАВЧИХ ОРГ AffiB ДI-ППРОВСЬКОI МIСЬКОI 

РАДИ 

Вiдповiдальний спiвробiтник за проведення аналiзу проrкту: 

Суть заходу: 

здiйснення аналiзу поданого проекту за змiстом та можливiстю реалiзацП 

1. Проект мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi1 проекту 

стосовно змiстовностi: 

так; 

нi (чому?) ________________________ _ 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько1 мiсько1 ради та 

вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi розпорядчим документам Днiпровсько1 

мiсько1 ради: 

так; 

нi (чому?) _________________________ _ 

3. Проект можливо реалiзовувати на зазначенiй територi1/земельнiй дiлянцi, яка 

зазначена у тш1 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 рекомендацi1 щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування ( а також опис передумов, якi можуть зашкодити реалiзацi1 
проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацi1 запропонованого проекту): 

Карп~а аналiзу позитивна та рекомендовано внести проЕкт до реЕстру проЕктiв, якi 
допускаються до голосування. 

Картка аналiзу позитивна, але iз зауваженнями. Рекомендовано внести проект до реестру 
проектiв, якi допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених 
зауважень : 

Картка аналiзу негативна. Не рекомендовано вносити проект до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування. Обrрунтування: 

зо , о~ . ~w 
(дата) 

виконавчого органу) 

р . Cj':>. r() о €vL\. Q_ щ w \С,() 
(пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище керiвника 


