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проектноi" заявки № 231 

На№ вщ ----- -----
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iнновацiйного розвитку 

Днiпровськоi' мiськоi" ради 

ПавлюкЮ. О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

На лист вiд 18.07.2019 № 6/5-518 щодо партиципаторного бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi надаемо аналiз проектноi' заявки № 231 «Комфорт 
навчання». 

Додаток: Картка аналiзу проекту № 231 на 3 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 

Веселов Олег Олександрович 
Аджимян Олександр Рафiкович 

Хмеловський Рустам Камиладiнович 

Аленiна Жанна Василiвна 066 407 45 92 

/(J ~ 
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: «Комфорт для навчання» 

Включено до ре€стру поданих проектiв за № l 2 l 3 11 1 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: 

Департамент гуманiтарноУ полiтики ДнiпровськоУ мiськоУ ради 

Змiст заходу: Покращити умови навчання учнiв 

Бланк - заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення анал1зу 

пропозицiУ проекту стосовно змiстовностi: 

а)так 

б) нi (чому?) 

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

мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiУ стосовно 
. . 

ЗMlCTOBHOCTl: 

а)так 

6) нi (чому?) 

2. Запропонований проект належить до повноважень ДнiпровськоI мiськоI 

ради: 

а) так 

б) нi (чому?) 

3. Запропонований проект вiдповiда€ чинному законодавству, в тому числi 

розпорядчим документам ДнiпровськоI мiськоI ради: 

а)так 

6) нi (чому?) 

4. Територiя/земельна д1лянка, на якiй вiдбуватиметься реал1защя 

запропонованого проекту: 

а) це тернторiя/земельна дiлянка, на якiй можлнво здiйснюватн реалiзацiю 
вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету; 
б) ця територiя/земельна дiлянка не належить до перелiку територiй, на яких 
можливо здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв 

мiського бюджету ( об~рунтування) 

в) не стосу€ться. 



s. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протяrом одного 

бюджетного року: 

а) так 

6) нi ( чому?) 

6. Витрати за кошторисом, призначею на реалiзацiю запропонованого 

проекту : 

а) без додаткових зауважень; .. 
б) iз зауваженнями (необхiдно внести а6о уточнити 1х, використовуючи для 

о6rрунтування данi, наведенi в та6лицi нижче) 

Загальна сума 192 756,00 грн . 

7. Висновок стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого 

проекту: 

а) позитивний 

6) негативний (чому?) 
в) не стосуеться 

. . . . .. 
8. Висновок стосовно доцшьносп реал1зац11 запропонованого проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економiУ: 

а) позитивний 

6) 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 стосуеться 

11. Висновки i поrодження з iншими виконавчими органами ДнiпровськоУ 
мiськоУ ради стосовно можливостi реалiзацiУ проекту (наприклад, погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-6удiвельного контролю ДнiпровськоI 

мiськоУ ради тощо ), ситуацiУ та умов, в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/переш:коджати реалiзацiУ iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi 

стосуються цi€У земельноУ дiлянки/територiУ а6о 6удинку: 

Не стосусrься 

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 



реалiзацiУ проекту, та iншi зауваження, що е важливими для реалiзацii 

запропонованого проекту): 

а) позитивнi 

б) негативнi 

Обrрунтування/зауваження 

... ..................................... -~--~ -....................................... . 
__________ К. А. Сушко 

(дата) 

Веселов Олег Олександрович 
Аджим.t11 Олександр Рафiкович 

ХмеловськиА Рустам Камаладiнович 

Аленiна Жанна Васю,iвна 066 407 45 92 

(пiдпис) 


