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Щодо розгляду проекту № 285 

Директору департаменту 

iнновацiйного розвитку 

Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Павлюк Ю. О. 

Шановна Юлiе Олександрiвно! 

Департаментом соцiально'i полiтики мiсько'i ради (далi - департамент) за 
дорученням, в межах повноважень, розглянуто проектну заявку № 285 «Здоров'я 
у фарбах» проект створення казок. - дiтьми iз малозабезпечених сiмей та 
' . . 1 н ваш дн 1стю». 

Вищезазначений проект спрямован·ий на розвиток уяви та талантiв дiтей iз 
малозабезпечених сiмей та дiтей iз особливими потребами. Проект передбачае 
розподiл на три групи: 1 група (лютий - березень), 2 група (травень - червень), 

3 група (липень - серпень) по 5 дiтей та 5 волонтерiв кожна. За 2 мiсяцi кожна 
дитина створюе свою казку та iлюстрацiю до не'i i по завершению проекту група 
отримуе книгу iз сво·iми власними роботами. 

За результатами розгляду надаемо вiдповiдну Картку аналiзу проекту, 
вiдповiдно до Положения про партиципаторне бюджетування (бюджет участi) у 
м. Днiпрi, затвердженого рiшенням Днiпровсько·i мiсько'~' ради вiд 20.06.2018 
No 48/33. 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

3 повагою 

Заступник мiського голови з питань 
. . . 

д1яльносп виконавчих оргаюв, 

директор департаменту 

Максименко lp1111a Волод11м 11р i вна 745 56 57 
Прокопчук Ноннn Патикiвна 745 25 45 

Е. С. Пiдлубний 



КАРТКА АНАЛIЗУ ПРОЕКТУ, 

РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICЬKOI 
ЦIЛЬОВОI ПРОГРАМИ «ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БIОДЖЕТ 

УЧАСТI) У М. ДНIПРI НА 2016 - 2020 РОКИ» 

Назва проекту 

"Здоров'я у фарбах" проект створення казок дiтьми iз малозабезпечених 

сiмей та iнвалiднiстю 

Включено до реестру поданих проектiв за № \2\8\5\ 

Вiдповiдальний за проведення аналiзу проекту: Департамент соцiально'i 

полiтики Днiпровсько'i мiсько'i ради 

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проектiв за змiстом та можливiстю 

реал1зац11 

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

пропозицi'i проекту стосовно змiстовностi: 

6) так 

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

Бланк мiстить усю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii' 
. . 

стосовно зм1стовносп: 

а) нi 

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

СТОСОВНО ЗМlСТОВНОСТ\ 

3. Запропонований проект належить до повноважень Днiпровсько'i мiсько'i 

ради: 

а) так 

4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi 
розпорядчим документам Днiпровсько·i мiсько'i ради: 

а) так 

5. Територiя/земельна д~лянка, на якiй вiдбуватиметься реал1защя 

запропонованого проекту: 

в) не стосуеться. 

6. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного 

бюджетного року: 

а) так 
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7. Витрати за кошторисом, призначен1 на реал1зац1ю запропонованоrо , 

проекту: 

а) без додаткових зауважень; 

8. Висновок стосов1-10 технiчних можливостей виконання запропонованоrо 

проекту: 

в) не стосуеться 

9. 
. . . . .. 

Висновок стосовно доц1льност1 реатзац11 запропонованоrо проекту в 

контекстi законодавчих вимог щодо економi'i: 

а) позитивний 

1 О. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого 

проекту в контекстi законодавчих вимог щодо економi'i: 

а) позитивний 

11. Висновки i погодження з iншими виконавчими органами Днiпровсько'i 

мiськоi· ради стосовно можливостi реалiзацi'i проекту (наприклад, погодження з 

управлiнням державного архiтектурно-будiвельноrо контролю Днiпровськоi· 

мiсько'i ради тоща), ситуацi'i та умов, в яких реалiзацiя проекту може 

суперечити/перешкоджати реалiзацi'i iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi 

стосуються цie'i земельноi· дiлянки/територii' або будинку: 

12. Чи передбачае реалiзацiя запропонованого проекту витрати у подальшому 

(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тоща) 

б) нi 

13. Обrрунтованi рекомендацi'i щодо внесення проекту до реестру проектiв, якi 

допускаються до голосування (а також опис передумав, якi можуть зашкодити 

реалiзацii' проекту, та iнwi зауваження, що е важливими для реалiзацi'i 

запропонованоrо проекту): 

а) позитивнi 

Рекомендуемо проект внести до реестру проект~ в, яю допускаються до 

гол осу ван ня. 

» 2020 --------

Заступник мiськоrо голови з питань 

дiяльностi виконавчих орrанiв, 

директор департаменту Е. С. Пiдлубний 


