
ДНIПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГYMAHITAPHOI ПОЛIТИКИ 

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

Про надання карти аналiзу 

проектноi' заявки № 68 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi' мiськоi· ради 

Павлюк Ю.О . 

Шановна Юлiс Олександрiвно! 

На лист вiд 08.07.2019 № 6/5-360 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м . Днiпрi надаемо аналiз проектно'i заявки № 68 «Сучаснi 
технологii' у навчаннi» 

Додаток : Картка аналiзу проекту № 68 на 3 арк . в 1 прим . 

3 повагою 

Директор департаменту 

Веселов Олег Олександронич 

Аджимян Оле ксандр Рафiковнч 

Хмеловський Рустам Камаладiнович 

Варга lр11на Васи; 1 i нна 099031 46 1 О 

К . А . Сушко 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

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

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

Назва проекту : Сучаснi технологii" у навчаннi 

Включено до реестру поданих проектiв за № 1 l 6 1 8 1 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: Департамент гуманiтарно'i 

полiтики Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Змiст заходу : Головною метою проекту е: - iнтенсифiкацiя процесу навчання ; -
пiдвищення конкурентоспроможностi робiтничих кадрiв; - розвиток особистостi 
учня ; - пiдвищення ефективностi навчання за рахунок його iндивiдуалiзацi'i; -
розвиток креативного мислення за допомогою сучасного обладнання; -
популяризацiя робiтничих спецiальностей ; - пiдвищенню мотивацi'i учнiв до 

навчання. 

Бланк - заява м1стить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення анал1зу 
... . . 

пропозицн проекту стосовно зм1стовносп : 

а) так 

6) нi ( чому?) 

1. Iнформацiю, що мiститься у бланку - заявi , було доповнено автором. Бланк 

мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i стосовно 
. . 

ЗМlСТОВНОСТI : 

а) так 

6) нi ( чому ?) 

2. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровськоi" мiсько'i 

ради : 

а) так 

6) нi ( чому?) 

3. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству , в тому числi 

розпорядчим документам Днiпровськоi" мiсько"i ради: 

а) так 

6) нi ( чому?) 

4. Тер1порiя/земельна дшянка, на якiй вiд6уватиметься реашзащя 
запропонованого проекту : 

а) це територiя/земельна дiлянка, на якiй можливо здiйснювати реалiзацiю 
вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiськоrо бюджету; 



6) ця т~риторiя/земел ьна дiля11ка н е нал ежит,, до 11 c1x~.11i l(y л.: p1п11p i i i , 1111 нt,' 11:\ 

,южливо зд i йснювати реал i зацiю вiдпо вi ; ~1101 ·0 11rш:кту ·111 р 1 1 ху 1н ► r< н111111 i11 
м i сько го бюджету (обrруюпувашт) 

в) н ~ стосусться . 

5. Реал iзацiя запропонованого 11рuекту вiдvущ1тим l:Т1 ,С }1 11рот>11 ·11м 1),1 t1101-o 
бюджетного року : 

а) так 

6) нi ( чому?) 

6. Витрати за кошторисом , призна че н, на р«.:ш11 ·юц1,о ·i.111po1101101101101 ·0 
проекту : 

а) без додаткових зауважень; 

6) i з зауваженнями (нео6хiдно внести а6о уточнити rx , вr,11mри сто11у ю•1н ; ~т, 

обrрунтування данi , наведенi в та6лицi нижче) 

Загальна сума 194 453,00 грн . 

7. Висновок стосовно технiчних можливостей оико11ш1ш1 ·н.111ро11011ова1101 ·0 

проекту: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосусться 

8. Висновок стосовно доцiльностi реалi зацiУ запропо11ова1101 ·0 11роск· 1 ·у в 

контекстi законодавчих вимог щодо економi·i : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 

10. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запро1ю11овшю1 ·0 

проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економi·i : 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

11 . Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпронсhко·, 

мiськоУ ради стосовно можливостi реалiзацii. проекту (наприклад, 1юrоджен11я 1 

управлiнням державного архiтектурно-6удiвельного контролю Днi11ровсы<0·1 

мiськоi· ради тощо), ситуацй та умов, в яких реалi зацiя проекту можс 

суперечити/перешкоджати реалiзацй iнших проектiв а6о мiських iнвестицiй , якi 

стосуються цiei" земельноУ дiлянки/територiУ або буди н ку : 

Не стосусrься 

12. Чи передбачас реалiзацiя запропонованого проекту витрати у 1юдалы 11ому 

(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

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

б) нi 



13 . Обrру1пованi рскоме11дацi ·1 щодо внсссн11я проекту до реестру 11росктiв , якi 

допускшоться до го1юсування (а також опис передумоu, якi можуп:) за 111кодити 

рсалiзацi 'i проекту , та iншi зауважсння , 1цо с важливими для рсал1 ·шц11 

запропонованого проекту) : 

а) позитиннi 

б) негативнi 

Обrрунтування/зауваження 

(дата) 

/3еселов Олег Олександрович 

Лджимя11 Олександ Рафiкоuич 

Хмеловс1,киti Рустам Кам,u~адiнов11ч 

13арга lрина Василiвна 099 03 1 46 1 О 

». (Р;е/ К. А. Сушко 

(пiдпис) 


