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Директору департаменту 

Iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Павлюк 10.0 . 

Розглянувши Ваш лист вiд 29.07.2019 № 5/5-257 надсилаемо Вам 

заповнену картку аналiзу проекту № 482 «Ремонт внутрiшньоквартальних дорiг 
та тротуарiв у дворi по вул . Мандрикiвська 163 » 

Додаток : на 2 арк. в I прим . 
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Форма 

Додаток 3 
до Положс1-111я про 11арти

ципатор11е бюджетува1111я 

(бюджет участi) ум . Д11iпрi 

КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛIЗАЦIЯ якоrо ВIДБУВАТИМЕТl>СЯ ЗА РАХУНОК KOLLITIВ MICЫ{OI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БIОДЖЕТУВАННЯ (БIОД)КЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016-2020 РОКИ» 

1. Назва проекту 

Ремонт внутрiшньо квартальних дopir та тротуарiв у дворi по вул. Мандрикiвська 163 

2. Включено до реестру пода1111х проектiв за N~ / 4 / R / ? / 

Вiдповiдалышit за провсдсшш аналiзу проскrу: 

Департамент благоустрою та iнфраструктури Днiпровськоi· мiсько·i ради 

(вuл:оиавчий орга11 Днiпровськоi' ,н iськоi'ради) 

Змiст заходу : здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi'i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необх iдну для здiйснешrя аналiзу проrюзицi ·,· 

завдання стосовно змiстовностi . 

а) так 

2. Iнформацiю, що мiститься в бланку-заявi , було доповнено автором . Бланк м iсппь усю 

iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i завдання стосовно змiстов 1rостi 
а) так 

3. За11ропо11ова11ий проект належить до повноважеш, Днiпровськоi· мiсько'i ради 
а) так 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi р1шенням 
Днiпровськоi· мiськоi' ради 

а) так 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованоrо проекту: 
в) нс стосусп,ся . 

6. Реалiза11iя запропонованоrо проекту вiдбуватиметься протяrом одного бюджетного року: 
а) так 

7. 131прап1 за кошторисоl\1 , призначсним на рсал iзацiю запропонотшого ·3авда1111я : 
.i) без 11,одаткових зауважень; 

'3:1гат,11u сума 199 962 1 ·р11 . 



8. Висновок, стосовно техн iчних можливостсй вико11а11ш1 заr 1ро1101юнано1 ·0 :шв;щ1111я : 

а) позитивний 

9. Висновок стосовно доuiльностi реалiзанii' запропонованоrо завда1111я JJ контекстi 
законодавчих вимоr щодо економ 11 : 

а) позитивний 

10. ВисноJJок стосоJJно експлуатацiйних витрат на рсалiзацiю за11ропо11ова11ого завда~111я в 

контекстi законодавчих вимоr щодо економi'i: 

а) ПОЗИТИВIIИЙ 

11. Висновки i поrодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi' мiс,,ко'i ради 

стосовно можливостi реалiзацi'i завдання (наприклад, поrодження з управлiнням держаш-юго 

архiтектурно-будiвельного контролю Днiпровсько'i мiсько'i ради тощо) ситуацi'i та умов. в 

яких реалiзаuiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзацii' iнших завш.1нь або 
мiських iнвестицiй , якi стосуються uici' земельно'i дiлянки/територii' або будинку 
Не стосуЕ:ться 

12. Чи реалiзаuiя запропонованоrо завдання передбачаЕ: витрати у подальшому (наприклад. 
витрати на утримання , поточний ремонт тощо) 

бl!::!i 

13. Обrру11това11i рекомс11да цi'i щодо в11ссс1111я проекту до реестру nросктiв, якi 
доnускаються до rолосува1111я (а 111(д·о.J1с опис переду.нов, ю.:i .но.жуть зшш,оrJити pea.'1iзaz1ii" 

завда111щ т~ i11шi зауваJ1се111щ що (iа~лив7ми я реалiзсщii' запропо11оватюго завдштя) : 
а) ПОЗИТИВН\ ,.. 

(J/v 
Самiлик 0.М. 

(дата) (пiдпис) (Прiзвище, iнi11iar111 керiттка в11ко1ш11 110,'о 

ор?ш1у Дuinpoвcм:vi .11icы:oipш)ll) 


