
tlротокол J\ъ 2

проведення засiдання експертноТ KoMicii з бюджету участi у м. Щнiпрi

м. fiнiпро, гIросп. !. Яворницького, 75 05 жовтн я 202l року

Час початку засiдання: l5:З0
Час завершенIlя засiдання: l8:00

Присутнi на засiданнi 17 членiв ексгlертноТ KoMiciT. Список на 2 арк.
додасться.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Вiдкриття засiдання. Iнформування про кiлькiсть присутнiх членiв KoMiciT
на засiданнi, причини вiдсутностi членiв koMicii на засiданнi, гtро порядок
проведення засiдання та питання порядку денного.

2. ПрО розгJlяД peccTpiB позитивно оцiнених проектiв у рамках другого
засiдання експертI{оТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.

3. Про розгляД peccTpiB позитиtsно iз зауваженняМ оцiнегtих проектiв у
рамках Другого засiдання експертноТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.4, ПрО розгляД peecTpiB негативно оцiнених просктiв у рамках першого
засiдання експерl,ноТ KoMiciT VI етапу бюджету участi.

6. Iнше
7. ПiдбиваIIня пiдсуплкiв засiдання

СJIУХАЛИ:
БутирIНА Яна. Iнформус про кiлькiсть llрисутнiх на засiлання, причини

вiдсутностi членiв koMiciT на засiдання, про порядок проведенlля засiдання та
питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:
БУТИРIНА Яна: Про затвердження порядку денного.
ГолосуваJIи: "ЗА" - 17; "'ПРОТИ" -0; Не голосував -0
Заттlердити порядок денний.

СЛУХАЛИ:
пАвлIоК Iо.пiя. ПрО просктИ бюджетУ участi, включеlti до реестру

позит,ивItо оцillеtIих IIpocKTiB на засiдання KoMiciT (вiдгrовiлно до перелiку).
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102 lгровий майданчик для малечi та дiтсй старшого Biky

l06

l08

Безпечний майданчик - комфортний вiдпочинок

собача казка на ж/м Кам'янський

l9

20

i
125

fioyкoмплектaцiяДИTяЧИxiспopтивниxмaйДaнчикiв"Дй
настiльногtl TeHicy

141 Кабiнет фiзики та xiMiT КЗО СЗШ ЛЬ77 ДМР
l42 Кабiнет icTopiT та географiI КЗО СЗШ N977

22 l43 Безпечiий майданчик для дiтей вул. KocTi Горлiенка, l

2з 149 Безпечне покриття дитячого майданчику пр.I.Мазепи, бул.2 1

24 155 Воркаут на вул. КиТвська, 89а

25
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|15 Обладнання суtiасного робо.lого плiсця учителя HoBclT украТнськоТ школи

18з Сучасний шкiл ьний медiапростiр

27 l89 Спортивний плайданчик в НВК Nq l3l
28 l90 Комгl'ют,ери для учнiв НВК ЛЪ l 3 I

29 l98 Крокуепло в tlогу з часом
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299

305 металопластиковi

металопластиковi

BiKHa та дверi в буд,

BiKHa та дверi в бул.

l98 по вул. Богомаза

204по вул. Богомаза56

5,7

30б

307 "MiHi футбол на свiжому повiтрi''

58 308 Оновленi подвiр'я малоповерхових будинкiв

59 316 Капiтальна огорожа- запорука безпеки

60 зl9 Сучасний кабiнет iнформатики КЗо,,сзш Ns l2l,,дмр
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бl 330 Кубок STEAM IT /]нiпро - IТ-школа Щнiпро

бz аа /JJ+
Облаштування дитячого майданчику по вул. Березинська, 28 вуличними
тренажерами та турнiками

бз эз l "Сучасний iгровий майданчлtк для школи Життстворчостi Nq35''

64 339 /]trтяча мрiя

65 340 flефiбрилятори усюди - АЗ! fiнiпро

66 з49
!итячий майданчик для малечi та дiтей старшого BiKy за
адресоIо : вул. Робоча, l 68

67 350 Бсзпечний будинок по проспекту Поля 27Д

68 353 клснова алея

69 368 Сучасна iнформатика

70 з71 Медiаосвiта для школярiв

7| 379 Вулична сцена у парку Шевченка

72 384 Велtлкий крок до сучасних професiй

/5 з86 Металопластиковi дверi в бул. 188 по вул. Богомаза

74 389

Iнтерактивне обладнання навчальному закладу кзо нвК JФ61 знЗ l - II с.г.

тЕл дмр
75 407 Комфортнi кабiнети tпколи М ll9
76 4з4 Пропаганда шанобливого ставлення до людей похилого BiKy

4з5 !орiжки булинку J\Ъ l l 8

78 4зб Гумове покриття булинку J\9l l8

79 437 Дитяча iнфраструктура будинку Ml l8
80 438 Благоустрiй будинку J\Гq l l 8

81 44]1 Реклама гуманного ставлення до тварин

82 44з

Майданчик для вiдпочинку жителiв булинкiв l l9, 1 17 та |21 по вуличi
Панiкахи

83 446 майстерня для соцiально-трудовот адаптацiI пiдлlткiв з iнвалiднiстю

павлюк ю. О.: Про необхiднiсть членiв експертнот koMiciT заявити
самовiдвiд у зв'язку з конфлiктом iHTepeciB.

БутирIНА Яна: Про коllфлiкт irlTepeciB щодо проскту 3б8

БутирIНА Яна. Про затверлження реестру позитивно оl_tiнених ltpocKTiB
з числа перерахованих, за виключенням проекту 368 щодо якого наявний
конфлiкт iHTepeciB.



Голосували: "ЗА" - 16; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - l.
вирIшИЛИ: Затвердити ресстр позитивно оцiнених просктiв, озвучений на
засiданнi та допустити перерахованi проскти до голосування, за виключенням
проскту 368, щодо якого наявний конфrliкт iHTepeciB.

ПРОПОЗИЩIi:
пАвлIоК Юлiя. Про розшяд просктiв, щодо яких присутнiй конфлiкт

iHTepeciB, за авторами.

БутирIНА Яна. Про затвердження проекту 368 в peecTpi позитивно
оцiнених просктiв та допущення його до голосування.

Голосували: о'ЗА" - 16; "ПРоти" - 0; Не голосував - 1.
вирIшИЛИ: !опустити проскт 368 до голосування.

пАвлюК Юлiя. Про ресстр позитивно iз заува}кенням оцiнених
просктiВ та типовi зауважеНнЯ дО них (вiдповiдно ло перелiку)

Л! п/п
лъ

прO€к
ту

l lазва KolreHTap ПIБ автора

Департамент гумаtliтарнот полiтики fi нiпровськоi MicbKoT рали

l 24
Комфорт
Таун в школi
97

Коментар департаментч гуманiтарноi
по.lIiтики:
за умови зменшення кiлькостi одиниць товару
автором про€кту.
Автором надiслано уточнений кошторис з
переглядом цiн на одиницIо товару та зпrillоlо
кiлькостi позицiй. Загалий кошторис про€кту
змilIився з 498487 грн до 498685 грп.

Рiзак
Юлiя
Володимирiвн
а

2 225

Замiна
токсичних
гумових шин
на нове
iгрове
обладнання у
ДНЗ Ле3З7

Коментар департаменту гумаtIiтарноТ
полiтики:
Ринкова вартiс,гь перевишуе бюджет lIpocKTy на
l0(%. Рекомендовано внести в ресстр позитивно
оцiнених просктiв за умови зменIхення кiлькостi
одиниць товару автором проскту.
Автором проскту надано уточнений кошторис.
Пр" цоопrу загальна BapTicTb проск.tу не
змillилася i становить (з урахуванням резерву
l0%) 30б020 грн.

Шишкiна
['анна
олексiiвна

4



з9з
Шкiльний
осередок
творчостi

Копlентар департаменту гуманiтарноi
полiтики:
BapTicTb проскту нижча за середню ринкову
opicHToBHo rTa 20о/о. Рекоплендовано внести проект
до реестру проектiв, якi допускаються до
голосування, за умови вiдповiдного збiльшення
бюджету проскту або вiдповiдного змеtlшення
кillbKocтi одиницЬ товару автором l]poCKTy..
Авторопr надано уточений кошторис та
копtерltiйну пропозиttiю. Загальна BapTicTb
проскту (з урахуванняNl резерву l0ОЛ)
зплirlилася з l99394 грII до 23163б грп.

Ткач
Ксения
длександровн
а

Сучаснi
уроки
технологii у
кзо сзш
Jф15

| 

Копrеllтар департаментч гуманiтарноi
по"цiти ки:
ринкова BapTicTb перевищус бюдrкет проскту на
l5(%. РекоМендованО внсстИ проекТ до ресстру
позитивних просктiв за умови зменшення
кiлькостi товару автором проекту.
Автором проскту надiслано оновлений
коlI|торис зi злrеllшенням кiлькостi за
кiлькопrа позиtliями,га збiльulенням час.гки
непередбачуваних витрат до25О/о. Сума за
Ilро€кго]лI зпriltилася з 499999 ло 499980 грll.

Слiсаревська
Iрина
Володимирiвн
а

{епар,гапrеllт благоустрою та iнфраст.руктури; департамент паркiв та рекреацii.
!нiпровськоi MicbKoT рuд,

Вiрменський
сквер -

традицiТ та
культура для

Отримано позитивlIу картку апалiзу вiл
департаменту благоустрою та iнфраструкryри.

Отримано позитивну iз зауваженняNt картку
вiл лепартаменту паркiв та peKpeauii.
Копtентар департаменту паркiв та peKpeartii:
Реалiзацiя проекту на зазначенiй територiТ
передбачас, шIо автор повинен дотримувати
законодавства в сферi мiстобулiвноТ дiяльно cTi,
зокрема:
- проведення громадських слухань з погодження
територiI створення скверу, надання йому назви
"вiрменський сквер" з мешканцями прилеглих
булинкiв;
- отримання дозвiльноi документацiТ;
- прийняття вiдповiдного рiшення MicbKoT ради
про надання територii статусу скверу та
присвоення назви "Вiрменський сквер''.
Затверлження локацiй реалiзачiТ проскту,
остаточний кошторис витрат зi специфiкацiсю
буле розроблено автором та погоджено з
профiльним виконавчим органом у разi перемоги
перед IIочатком реалiзаuiТ проекту.

Арзуманова
Анаiда
Володимирiвн
а

Департамеttт паркiв та pe*pearriT Щнiпровськоi MicbKoi ради

4|2

259



Реконструкчi
я тенiсного
майдан.tику
в парку iM.
Глоби

Копlентар департаменту паркiв та рекреацii:
за умови реалiзачiТ на територiТ острова
Монастирського
Автор не проти реалiзачii заходiв прOскту rla
запропонованiй департамеIlтом парt<iв та
peKpeKauii територii

Стригунов
Микола
Олександрови
ч

.Цепартамент з питань пriсцевого самовряДування, внутрiшньоi та irqrop**lИ*i

вдячнiсть на
лорозi

KoMelITap КП "Органiзацiйно-аналiти.lltа
служба" ДN{Р:
У частинi коIIJторису про ''розмiщення бiлборлiв
на пriських рекламних носiях (бордах, якi
наJIежать мiськiй радi)" надати iнформаuiю не с
моя(ливим, оскiльки питання не входяl.ь до
ко]\,IпетенцiТ !епартаменту з питань мiсцевого
самоврядування, внутрiшньот та iнформацiйнот
полiтики !нiпровськоТ MicbKoT ради. Вважасмо
зазна.lенi послуги автора проекту (моделей,
стилiста, вiзажиста, перукаря, арт директора,
гафера, пiдбiр реквiзиту, кастинг молелей) у
кошторисi не доцiльними, пропонусмо скласти
коLtJторис "Послуги з виготовлеFIня, розмiщення
та демонстрування iнформачiйнот пролукцiт на
рекламному засобi типу "бiлборд''
(виготовлення, розмitцення та демонстрування
iнформапiйноТ пролукцiТ, послуги фотографа та
дttзайнера". Зменшити бюджет про€кту
вiдповiдно до BapTocTi послуги.
Отже, проскт 309 у рамках Бюлжету участi,
потребус додаткових запитiв до iнших
виконавчих органiв та перегляд автором проскту
кошторису вiдповiдно до рекомендацiй, для
остаточнот оцiнки вiдповiдностi проектноi заявки
критсрiям зазначеним у Положеннi.

Кривошея
Анна
станiславiвна

пАвлюК Юлiя: Про розгJ]яд пpocKTiB 24,225, зgз,4|2,

Обговорення

БутирIНА Яна: Про затвердження просктiв 24, 225, 39з, 412 в peccTpi
позитивно оцiнених та допущення i" до голосування.

IЪлосували: "ЗА" - 17; "ПРОТИ'' - 0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: !опуститИ проекти 24, 225, 39з, 4l2 до голосування та
затвердити в pe€cTpi позитивно оцiнених проектiв.

309

6



пАвлЮК Iолiя: Про розгляд про€кту 259 "Вiрменський сквер - традицiТ та
культура лля lнiпрян".

Обговореl|tIя

БутирIнА Яна: Про недогrущення проскту 25g до голосування та.'
вlдправлення иого на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 13; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 4.
вирIшиЛИ: Вiдправити проскт 259 на доопрацювання.

БутирIнА Яна: Про затвердженнЯ В peecTpi позитивно оцiнених та
допущених до голосування проскт 408 за умови змiни назви проскту.

Голосували: "ЗА" - 17; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 0.
ВИРIШИЛИ: !опустити проскт 408 до голосування за умови змiни назви
проекту.

БутирIнА Яна: Про недопущення проскту 309 до голосування та
затвердження в peccTpi негативно оцiнених гtросктiв.

Голосували: "ЗА" - 16; "ПРоти" -0; Не гоJIосував - 1.
вирIшИЛИ: Затвердити проскт 309 в peccTpi негативно оцiнених проектiв.

слухАли

БутирIнА Яна: Про перелiк негативно оцiнених виконавчими
органами про€ктiв (вiдповiдllо до списку) почергово.

лъ
п/п

ль
про
скту

Назва Koltetlтap

.Щепартаплент бла гоустрою та iнфраструктури Щнiпровськоi MicbKoi ралlл

1 430

Благоустрiй
територiТ по
вул. Набережна
Перемоги,lА Коментар деп артаменту бл а гоустрою та iH фраструк.гур и :

fiаний проект с фактично реконструкцiсю та потребус розробки
пкд

2 167

Благоустрiй
алет вздовхс
вул.

волинськоi
(вiл трамвайноi



ЩепаpтaментблагoyсTpoютаirlфpасTpyкTуpи'o.uup

, , ДнiпровськоТ пriськоi рuд"

Департапrент,гуп,t а HiTaprloi полiти ки Днi проu."*ЬТri." *Бffi

кп"АгЕIlтство розвитку днIпрА,, дмр

зупинки до
вул. ПрямоТ) на
ж/м Захiлний

42з
Роллерлром
"Червоний
KaMiHb"

Коментар департаменту благоустроIо та
Щаний проскт е фактично будiвництвом та
пкд
KoMeltTap КП''Спорт-fнiпро'' fiMP:

irlфраструктури:
потрсбус розробки

Мiсце встановлення роллердрому ''Чсрвоний KaMiHb'' яке
запропонував автор, с iснуючий футбольнирi майданчик який
розташовано у лворi житлового булинку ЛЬ5, по вул, Коробова,
та якиЙ перебувае на балансi КП ''Спорт-fiнiпро', дмр 

'

коментар Ntодератора: пiд час розмови з автором не
огримаl{о погодження на перенесення майданчика в iнше
мiсце.

Безпека для
дiтей садочкiв

коментар департаменту гуNlанiтарноi полiти ки (в частинi
оцiнки ремоIIтIIих робiт):
вiдповiдно до Положення про
потоtIного ремонту подаються

Бюджет учасr.i посJlуги з
з локальним кошторисом.

Зупинка
напроти
ж/м"Щасливий
" у напрямку
пtiста.
примiщення
для очiкування
електротрансп
орту(МАФ)т.ш

КоментаР департаменту транспорту та транспортноi
iнфраструктури:
при розробчi проскту необхiдно урахувати вимоги:
- ГIравил розмiщення та обладнання зупинок мiського електро-
та автомобiльного транспорту, затверджених наказом
fi ержавного KoMiTeTy УкраТни п о житJ]ово- комунал ь HoN,Iy
господарству вiд 1 5.05. l 995 ль2 l, Правил дорожнього рухуУкраТни, державними та галузевими булiвaпrп"r" nopro*r" ;
- дБН В.2.З:20l8 "Вулицi та дороги населених пунктiв (пункт
5.4,3 - "Вулицi Та дороги населених пунктiв'' - nu ,,.p"aonu"

|магiстральних дорiг (вуllиць) регульованого руху зупtrнки
влаштовуються одна напроти одноi з обов'язковим влаштуванням
пitпохiдного переходу зi свiтлофором);
- рiшення виконкому MicbKoT ради вiд 20.02.2018 м 159 ''Про
затвердження типi в зовнi шнього арх iTe ктурного вигляду зупинок
громадсьКого транспорry (зупиночних комплексiв) у м. !нiпрi''(зi змiнами та доповненнями).

Арт-об'ек,г
днIпро

Копrентарi кП "АГЕНТСТВо РоЗВИТкУ ДнtПРА'' {МР:
Зазначена земельна дiлянка знаходиться у aKBaTopiT р. !нiпро, не
з'сднана з материковою частиIiою за допомогою мосту та
гtо,гребуе додатковиХ геодезичнИх та геоJIоГiчниХ Ooanio*ano
щодо можливостi проведення монтажliих робiт.

в



flепартамент капiтального булiвництва ffнiпровськоi MicbKoi ради

7 з61
Сходи до
!овгоi балки

КоплентаР департаменту капiтального будi вництва :

вiдсутня довiдка з департамеIIту по роботi з активами
flнiпровськоi MicbKoi ради про можливiсть використання
земельнот дiлянки, не враховано BapTicTb проходження
експертизи. Вiдсутнiй акт обстеження зелених насаджень Кп
"Мiськзеленбуд". Щiни на матерiали не повиннi перевищувати
усереднених цiн по Щнiпропетровськiй областi.

Щепартамент нкитJIового господарств а fi нiп ров ськоТ MicbKoT ради
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Безпечний лiфт
в житловому
булинку на
Героiв, 48

коплентар департаменту житлового [осподарства :
обгрунтованi рекомендацii щодо внесення про€кту До ресструпросктlв, якl допускаються до голосування: негативнi
обгрунryвання: для визначення департаментом житлового
господарства !МР коректноI BapTocTi робiт (капiтальний ремонтпасажирського лiфта) е необхiднiсть складання
просI<тно-кошторисноТ документацii, розробленоТ у програмному
комплексi з урахуванням булiвельних коефiцiснтiu, Пдв l.ощо.
якi впливають на кошторисну BapTicTb, якi можуть поп""uйi'"п
у бiльший, так i в менший бiк. оскiльки саN{е IIро€ктна
органiзацiя визначас склад робiт. якi необхiдно провести та
обладнання, яке буле використано при виконаннi зазначеного упросктi капiтального ремонту. Також необхiдна наявнiсть
експсртного звiту щодо розгляду кошторисноi частини просктноi

проскту у рамках бюджету участi
про€ктно-кошториснот документацii та

документацii.
отже реалiзацiя даного
можлива при наявностi
експертного звiту.
|Автором надано лефектний акт та локальний коrпторис, але
не надано експертний звiт.

Вiдправлено на доопрацювання рiшенням KoMicii вiд 14.09

На пiдставi повторного розIuяду про€кту департаNIеIIтом
житлового господарства :

мешканцями булинку 48 по просп. Героiв визначено управителя,та укладено i затверлжено договiр з управлiння
багатоквартирним булинком з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Житлово-сервiсна компанiя "Проспект''.
також зазнача€мо, що КвжрЕп Жовтневого району, на балансi
якого перебувае будинок, знаходиться в cTaHi пр"пй"aппя, та не
може виконувати peMoHTHi роботи за бюджетнi коtшти.
Згiдно з ч. 4 ст. l05 Щивiльного Кодексу УкраТни ло KoMicii з
припинення юридичнот особи з моменту призначення переходять
повноваження щодо управлiння справами Юридичноi особи.
Вiдповiдно до ст. 59 Кодексу УкраТни з процедур банкрутства
припиняються повноваження органiв управлiння банкрута та
розпорядження його майном, а також припиняються
повноваження власника (органу, умовноваженого управлятимайном) майна банкрута.
У департаментi житлового господарства не може бути
розглянуто зазначений про€кт, оскiльки немас можливостi
визначитися з виконавцем послуг.
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9 21з
|Туристичнi
вказlвники для
!нiпра

|Коментар управлiння з питань охорони культурноi
lспадшини,
I

|запропонована У просктi система вказiвникiв с лише одним з

| 

кlнцевих допомlжних e.reMeHTiB формування туристичноI

IlнФраструкryри великих MicT, яка, наразi, у м. ffнiпро фактично
|Вlдсутня;

|'ч,о,з 
технiчнот точки зору встановлення подiбних туристичних

вказlвникlв не мае викликати серйозних ускладнень, але
враховуючи недопрацьованiсть проскту, при встановленнi
можуть виникнути проблеми з iнформаuiйною складовою
вказiвникiв;
в цiлому встановлення туристичних вказiвникiв подiбного типу
не вирiшить поставленоТ у просктнiй заявцi проблеми i, в
подальшому, потребуватиме створення додаткових елементiв
iнформачiйнот iнфраструкryри i ув'язки iз ними.
проскта заявка потребуе серйозного доопрацювання.
в запропонованому виглядi if не варто виносити на голосування.

ДепартаN{ен, паркiв та рекреацiI {нiпровськоi пriськоТ рчдl,r
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Проект
пам'ятного
знаку
спортсмену,
винахiднику
Сршову Ю.А.

Коплентар департаменту паркiв та peKpeauii:
!епартамент паркiв та рекреацiТ !нiпровськоi MicbKoT ради не

|поголжуе 
проскТ JtlЪ l35 у рамках БюджетУ участi, томУ що BiH

суперечить п.
5. 13 ПолоЖення про бюджет участi у м. !нiпрi, а саме:
створення монуп,tентi в,
пам'ятних знакiв регламентусться Постановою Кабirrету
MiHicTpiB Украйни
вiд 08.09.2004 JЪ 1 18l <fiеякi питання спорудження (створення)
пам'ятникiв i

MoHyMeHTiB>> та Наказо]\{ державного KoMiTeTy Украiни з
булiвничтва та
архiтектури MiHicTepcTвa культури i мистецтв Украiни вiд
30.11.2004 Jъ
23 l 1806 кПро затвердження Порядку спорудження (створення)
пам'ятникiв i
MoHyMeHTiB>. Матерiали просктноТ заявки J\& 135 не
вiдповiдають вимогам
вищезазначеноТ нормативноТ документацiТ, зокрема п. п. 3.4.,
з.5,,3.6.,3.7.
тощо. Також балансоутримувачем зазначеноТ у просктi територiТ
було
визначено Комунальне пiдприемство к!ирекцiя територiй i
об'ектiв рекреаuiТ>
!нiпровськоТ MicbKoi ради, вiдповiдно до рiшення MicbKoi радивiд2З.06.2021
м 42lS uПро визначення КП <flирекцiя територiй i об'сктiв
рекреацii> {МР
балансоутримувачем об'ектiв благоустрою>. Наразi тривас
процес виконання

рiшення мiськоI ради вiд 28.07.2O2l J\lg 4319 кПро надання
дозволу
департаменту благоустрою та iнфраструктури flнiпровськоТ
MicbKoi ради на
передачу на баланс комунальних пiдприсмств витрат по об'скту
ккапiтальний

ремонт елементiв благоустрою вул. НабережноТ Перемоги, вiд
Мерефо-
Херсонського N{ocTa до вул. КосмiчноТ в м. !нiгlропетровську)), а
саме трива€
процес прийняття на баланс елементiв благоустрою, Що
розмiщенi на територiт
по вул. Набережнiй Перемоги у районi буд. .l'ls з7 Ду м. !нiпрi.
враховуючи вищезазначене, Проект не може бути реалiзовано в
рамках MicbKoi
цiльовоi програми <Бюджет участi у м. ffнiпр i на 2О21 - 2о25
роки).
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440
оновлення
елеkтромреж
булинку ЛЬt l 8

l 

визначення департаментом господарства !МР коректноi BapTocTi
щодо оновлення електричних мереж у корп. 5 булинку J\ф l l 8 по
вул. Набережнiй Перемоги с необхiднiсть складання
кошторисноТ документачii розробленоi у програмному комплексi
з урахуванням булiвельних коефiцiснтiв, П!в тощо, якi
впливаIоть на кошторисну BapTicTb робiт, якi можуть коливатися
як у бiльший, так i в менший бiк. У зв'язку з tIим, при
вiдсутностi даних розрахункiв, департамент житлового
господарства fiMp не ма€ можливостi розрахувати реальну
BapTicTb робiт, отже реалiзацiя даного проскту у рамках
Бюджету участi можлива при наявностi кошторисноi

КоментаР департаменту житлОвого госполарства: f{ля

локументачiТ.

Вiдправлено на доопрацювання рirшенням KoMicii вiд l4.09

Замiна труби
для
вiдкачування
грунтових вод

коментар департамент благоустроIо та iнфраструктури:
Роботи, передбаченi просктом, запланованi на ZO21-2022 рр у
рамках поточного ремонту.
Копrентар модератора:
вiдповiдно до пункту 5.13 Положення, у рамках бюлжету
участi lle розглядають проскти, якi суперечать дiючипr
програмам пriста або дублrоють запланованi заходи
розпорядникiв бюджетtlих кошl-iв' якi перелбачеlli Цими
проI,рамаNt l.t на вiлповiдни й бюджетн ий pirt.

ПАВЛIОК Юлiя. Про розгляд
вул. Набережна Перемоги, l А''.

Обговорення.

про€кту 430 "Благоустрiй територii по

БУТИРIНА Яна: Про недопущення про€кту 4ЗО до
затвердЖення в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

голосування та

Голосували: "ЗА" - l6; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 1.
вирIшИЛИ: Затвердити проект 4З0 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення
вiдправлення його на доопрацювання.

проекту |67 до голосування та

Голосували: "ЗА" - 17; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 0.
вирIшИЛИ: Вiдправити проекТ l67 надоопрацювання.

ОбговореIIня.
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БутирIнА Яна: Про недопущення проскту 423 до голосування
затвердження в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - l7; "ПРоти" -0; Не голосував - 0.вирIшИЛИ: Затвердити проскт 42З BpeccTpi негативно оцiнених просктiв.

ОбговоРеIIIIя.

БутирIнА Яна: Про недопущення проскту 426 до I.олосування
вiдправлення його на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПР оти" -2; Не голосував - l .вирIшИЛИ: Вiдправити проскт 426 надоопрацювання.

Обговорення.

БУТИРIнА Яна: Про недопущення про€кту 74 до голосування
затвердЖення в peccTpi негативно оцiнених проектiв.

Голосували: "ЗА" - l5; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 2.вирIшИЛИ: Затвердити проскт 74 BpeecTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: l1po недопущення проекту |24
затвердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

ГолосуваJ]и: ооЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 2.вирIшИЛИ: Затвердити проект l24 BpeccTpi негативно оцiнених просктiв.

ОбговоренIlя.

БУТИРIНА Яна: Про неДоПУЩення просктiв l81, 2l3 до голосування
вiдправлення iх на доопрацювання.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРоти" -0; Не голосува в - 2,
ВИРIШИЛИ: Вiдправити проекти 181, 2I3 на доопрацювання.

Обговорення.

до голосування та

голосування та
БУТИРIНА Яlrа: Про недопуtцення про€кту З67 до

затвердження в peecTpi негативно оцiнених просктiв.
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Голосували: "ЗА" - 15; "ПРоти" - 0; Не голосува в - 2.
вирIшИЛИ: Затвердити проскт З67 BpeecTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БутирIнА Яна: Про недопущення проекту 135 до голосування та
затвердженняi в peecTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 14; "ПРОТИ" - 0; Не голосував - З.вирIшИЛИ: Затвердити проскт l35 в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопуцtення проскту 440 до
за'вердх{ення в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" - 0; Не голос ував - 2.
вирIшИЛИ: Затвердити проскт 44О BpeccTpi негативно оцiнених просктiв.

Обговорення.

БУТИРIНА Яна: Про недопущення проскту 442
затвердження в peccTpi негативно оцiнених просктiв.

Голосували: "ЗА" - 15; "ПРОТИ" -0; Не голосував - 2,
вирIшИЛИ: Затвердити проскт 442 BpeecTpi негативно оцiнених просктiв.

заключtlе слово

Голова KoMiciT Яна
БутирIнА

Юлiя
пАвлюк

голосування ],а

до голосування та

Секретар
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