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ДНLПРОВСЬКА МIСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

вул. Воскресенська, 16, м. Днiпро, 49000, тел. 745 10 49, e-mail: ugh_dmr@ukr.net 

p!/t)дrJ{)/9 № #,.Jlf~;J На№ ___ вiд _ _ 

Про розгляд проекту 
№ 425 у рамках 
Бюджету участi 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Павлюк Ю. О. 

Шановна Юлiс Олександрiвно! 

На виконання Положения про партиципаторне бюджетування 
(бюджет участi) у м. Днiпрi (у редакцit рiшення мiськоi" ради вiд 20.06.2018 
№ 48/33, зi змiнами), департаментом житлового господарства · ДМР було 
розглянуто проектну заявку № 425 та заповнено картку аналiзу проекту. 

У будинку за адресою: шосе Запорiзьке, 80 вхiднi дверi у пiд'i"здах , 
металевi з доводчиками та обладнанi домофоном . 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Директор департаменту 
В. В. Грицай 

Циганкова Наталiя Вiкторiвна 778 12 04 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ 

УЧАСТI) УМ. ДНIПРI НА 2016- 2020 РОКИ» 

1. Назва проекту : 

«Розумнi дверi» 

2. Включено до реестру поданих проектiв за № 1 О 1 41 2 I :) 1 

Вiдповiдальний за проведения аналiзу проекту: 

Департамент житлового господарства Днiпровсько'i мiсько'i ради 
.(1шконавчuй орган Днiпровсы:оi" мiськоi" ради) 
Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацi'i 

1. Бланк-заява мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i 
завдання стосовно змiстовностi. 

а) так 

б) нi 

··· ··· ···· ·· ·· ·· ·· ···· ····· ·· ···· ······ ····· · ···· ···· · ·· ······ · ·················· ·· · ·· · ···· ····· .. .... .. . ... ........ ... . • 2. 1нформацiю, що мiститься в бланку-заявi, було доповнено автором. Бланк мiстить усю 
iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицi'i завдання стосовно змiстовностi 

а) так 

б) нi 

... . ·· ······ ···· ·· ··· ··· ···· ···· ···· ··· ·· ···· ············ ······· ··· ·· ······ ················· · .. ... .. ... . . .. .... .. .... .. . 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько'i ради 
а5так 
б) нi 

4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству, в тому числi рiшенням 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

а) так 

б~ нi 

5. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого проекту: 

а) це територiя/земельна дiлянка, на якiй можливо здiйснювати 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 
(обrрунтування) 

.... ·· ······ ·· ···· ···· ·· ········ ················ ..... .. .. .... .. ...... .... ... .. ... ·········· ·· .. ... .... .. .... ··· ··· ..... . 
в) не стосусться. 



6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватимеп,ся протягом одного бюджетного року: 

а) так 

б) нi 

71 JЗитрати за кошторисом, призначеним на реалiзацiю запропонованоrо завдання: 

а) без додаткових зауважень; 

б) iз зауваженнями (необхiдно внести або уточнити i"x, використовуючи для обrрунтування 
данi, наведенi в таблицi нижче) 

Складовi завдання Витрати, сума rрн . 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
~ 

139800,00 rрн. Загальна сума 
Обrрунтування: 

. проекту. 
Орiентовна вартiсть робiт збirапься з кошторисною документацiсю автору 

8. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання: 

aJ FIОЗИТИВНИЙ 
б) негативний 

в) не стосусться 

Вiдповiдно до Положения про партиципаторне бюджетування (бюджет участi) у м . Днiпрi 

зriдно з п.5.14 для ОСББ фiнансування проекту здiйснюсrься на умовах спiвфiнансування у 
розмiрi не менше 30% заrальноi· вартостi проекту 

9. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацiI запропонованоrо завдання в контекст~ 
законодавчих вимог щодо економiI: 

а) позитивний 

б) негативний 

10., Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованоrо завдання в 
контекстi законодавчих вимоr щодо економiI: 

, а) позитивний 
б) негативний 

в) не стосусться 

·· ······ ···· ·· ·· ··· ···· ······ ······· ··· ............ ...... ....... .... .. .... ...... .. ... .... ....... ..... . ······ ·· ···· .. ... . 
11~ Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровськоi" мiськоi" ради 
стосовно можливостi реалiзацii" завдання (наприклад, погодження з управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельноrо контролю Днiпровськоi" мiськоi" ради тощо) ситуацii" та умов, в 



я~их реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалiзац11 1нших завдань або 
мiських iнвестицiй, якi стосуються цici· земельноi" дiлянки/територii" або будинку 

Погодження не потрiбно. 

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

а) так 

6) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацii щодо внесения проекту до реестру проектiв, якi 
допускаються до голосування (а також опис передумав, якi можуть зашкодити реш1iзацii 
завдання, та iншi зауваження, що с важливими для peШliзaцii запропоновшюго завдштя): 

а) rюзитивнi 

6) негативнi 

Обrрунтування/зауваження: 

Орiснтовна вартiсть робiт для реалiзацii" даного проекту у рамках Бюджету участi складас 
139800,00 грн. та збiгасться з кошторисною документацiсю автору проекту. 
Р~алiзацiя даного проекту у рамках Бюджету участi безпечне життя мешканцiв за допомогою 
нових модернiзованих дверей. 
Додатково повiдомлясмо, що у будинку 80 Запорiзькому шосе було створено в 2015 роцi 
ОСББ «Запорiзьке шосе 80». Вiдповiдно до Положения про партиципаторне бюджетування 
(бюджет участi) ум. Днiпрi згiдно з п. 5.14 для ОСББ фiнансування проекту здiйснюпься на 
умовах спiвфiнансування у розмiрi не менше 30% загальноi" вартостi проекту. Автором 
проекту зазначено розмiр софiнансування вiд загальноУ вартостi проекту. 

~ будинку за адресою: шосе Запорiзьке, 80 вхiднi дверi у пiд'i"здах металевi з доводчиками 
та обладнанi домофоном . 

Директор департаменту В.В. Грицай 


