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ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГYMAHITAPHOi ПОЛIТИКИ 

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Днiпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: 
humpolitic@dniprorada.gov.ua 

090//9 № 3/( ·-/693 

Про надання карти аналiзу 

проектно~ заявки № 63 

На № _____ вщ ____ _ 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько1 мiсько1 ради 

Павлюк Ю. О. 

Шановна Юлiс Олександрiвно ! 

На лист вiд 05.07.2019 № 6/5-349 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi надасмо аналiз проектно~ заявки № 63 «Вивчасмо 
хiмiю з задоволенням в сучасному кабiнетi КЗО «СЗШ №19» ДМР». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 63 

О на 3 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 

Вссслов Олег Олександрович 

Аджимян Олсксандр Рафiкович 

Хмсловс1,кий Рустам Камаладiнович 

Перегудова Ганна Пстрiвна 095 815 85 07 

К. А. Сушко 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОi ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ 

(БЮДЖЕТ УЧАСТI) УМ. ДНШРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

Назва проекту: «Вивчаrмо хiмiю з задоволенням в сучасному кабiнетi КЗО 

«СЗШ №19» ДМР» 

Включено до реестру поданих проектiв за № l 6131 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: 

Департамент гуманiтарно1 полiтики Днiпровсько1 мiсько1 ради 

Змiст заходу: Проект перед6ачае закупiвлю сучасних цифрових комп'ютерних 

комплексiв ,програмне за6езпечення, прилади загального хiмiчного призначення 

для ка6iнету xiмi1 СЗШ № 19 .Реалiзацiя проекту дозволить проводити наочнi 
демонстрацi1, повноцiннi лабораторнi та практичнi ро6оти учням школи. Проект 

сприятиме пiдвищенню мотивацi1 дiтей до вивчення предметiв природничого 

циклу, розвитку у них критичного мислення. 

1. Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, нео6хiдну для здiйснення аналiзу 

пропозицi1 проекту стосовно змiстовностi: 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

2. Iнформацiю, що мiститься у бланку - заявi, 6уло доповнено автором. Бланк 

мiстить усю iнформацiю, нео6хiдну для здiйснення аналiзу пропозицi1 стосовно 

змiстовностi: 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько1 мiсько1 

ради: 

а) так 

б) нi ( чому ?) 

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровсько"i мiсько"i ради: 

а) так 

б) нi (чому?) 

5. Територiя/земельна дшянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя 

запропонованого проекту: 



а) це територis1/зсмелы1а дiлю-1ка, на якiй можливо здiйснювати реалiзацiю 
вiдповiщ1он) проекту :ш рахунок коштiв мiського бюджету; 
6) ця територiя/зсмельна дiлянка не належить до перелiку територiй , на яких 
можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдноrо проекту за рахунок коштiв 

мiського бюджету (обrру1-1туван1-1я) 
в) не стосуr.ться . 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiд6уватиметься протягом одного 
бюджетного року : 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

7. Витрати за кошторисом , призначею на реашзащю запропонованого 
проекту : 

а) без додаткових зауважень; 

6) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити Ух , використовуючи для 
обrрунтування данi, наведенi в та6лицi нижче) 

Загальна сума 999 007,00 грн. 

8. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 
проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

в) не стосусться 

9. В и сновок стосовно доцiльностi реалiзацiУ запропонованого проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економiУ: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого 
проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економiУ: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосусться 

] 1. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько"i 

мiсько"i ради стосовно можливостi реалiзацiУ проекту (наприклад, погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельного контролю ДнiпровськоУ 

мiсько"i ради тощ о), ситуацiУ та умов, в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/перешкоджати реалiзацiУ iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi 

стосуються цic"i земельноУ дiлянки/територiУ або будинку: 

Не стосуеrься 



12. Чи передбачае реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому 
(наприклад, витрати на утримання , поточний ремонт тощо) 

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

б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii" щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування (а також опис передумов, якi можуть зашкодити 

реалiзацii" проекту, та iншi зауваження, що € важливими для реалiзацii" 

запропонованого проекту): 

а) позитивнi 

б) негативнi 

Обrрунтування/зауваження 

(дата) 

Веселов Олег Олександрович 

Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 
Перегудова Анна Петрiвна 095 815 85 07 

К. А. Сушко 


