Додаток З
до І Іоложення про парти
ции а то р н е 6 1од ж е і у в а н (і я
( б ю д ж е т участі) у м. Дніпрі

Форма
КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПА ІОРНЕ БЮДЖЕТУВАН1ІЯ
(БЮДЖЕТ УЧАСТІ) У М. ДНІПРІ НА 2016 - 2020 РОКИ»

Назва проекту: «ПеаБЛіга сміху»
Включено до реєстру поданих проектів за №

| | 4:2

Відповідальний за проведення аналізу проекту: Департамент гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
Зміст заходу: Проведения Всеукраїнського конкурсу веселих, кмітливих та

винахідливих «ОеаІ-Ліга сміху» серед нечуючої молоді.
1.
Бланк - заява містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу
пропозиції проекту стосовно змістовності:
а) так
б) ні (чому?)

2
Інформацію, що міститься у сланку - заяві, оуло доповнено авіором. Бланк
містить УСЮ інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції стосовно
змісто вності:
а) гак
б) ні {чому?)

Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської
а) так
б) ні (чому?)

4.
Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі
розпорядчим документам Дніпровської міської ради:
а) так
б) ні (чому?)

5.
Терпторія/земел ьна ділянка,
ва11 ро 11 онова ното проек т у :

на

якій

ві;ц.)у ват иметке я

реалізація

а) цс гериторія/'земельна ділянка, па якій можливо здійснювати реалізацію
відпоізідного проекту ва рахунок коштів міського бюджету;
б) ця гериторія/земельїіа ділянка не належить до переліку іериторім, па яких
можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів
місько ію біод жету (о б іруї іту всі пня)
в) не стосується.

6.
Реалізація запропонованого проек ту відбуватиметься проі яюм одної о
бюджетного року:
а) гак
б) ні (чому'/)

7

Виграти за кошторисом, призначені па реалізацію запропонованої о

проекту:
а) без додаткових зауважень;
б) із зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для
обгрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складеш завдання
1.Друк банерів та іншої рекламної продукції
2. Організація зус трічі команд_____ _________
3. Оренда примішені» театру
__
4. Кейтеринг для учасників та журі в обідню
перерву (2 доби і
__ __________
5. Т р а н с п о р т н і п о с л у г и

___

___________

6. Призовий фонд (грошові сертифікати або цінні
призи)
__
____
____ .
7.
Концертна
програма
із
залученням
танцювальних та ін. колективів
____
8. Послуги в організації події
___

Ви трати, сума гри.
10ОООДО
~ " 5 20ОД)б ”
і40 000,00
"" 80 00(100
20 000,00
80 000,00
’

40 000,00
60 000,00

Загальна сума 435 200,00 гри.
Наданий автором проекту кошторис не дає змоги в повній
мірі визначити відповідніст ь запрошеної о розміру фінансування реальним
видаткам. Окрім того, суми по деяким послугам в кошторисі завищені.
Автору проекту необхідно переглянути та деталізувати кошторис витрат.

Обтрушування:

9.
Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого
проекту:
а) позит ивний
б) негативний {чому7)

в) не стосується

10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в
контексті законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого
проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії:
а ) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не стосується
11. Висновки і погодження з іншими виконавчими органами Дніпровської
міської ради стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з
управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської
міської ради тощо), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може
суперечити/'перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які
стосуються цієї земельної ділянки/території або будинку:
Не стосується

12. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо)
а) так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду)
б) мі

13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які
допускаються тю голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити
реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації
за 11 роп о но ван о го 11 рос кі у):
а) позитивні

б ) негативні
Об ґру н і ува ння/зау важсиня
Наданий автором проекту кошторис не дає змоги в повній мірі визначити
відповідність запрошеного розміру фінансування реальним видаткам.
Окрім того, суми по деяким послугам в кошторисі завищені. Автору
' '
'
іти кошторис витрат.

д

