
Ідентифікаційний номер проекту 0069
Картка аналізу проек туРеконструкція та благ оустрій небезпечної ділянки для здоров'я громадян пішохідної алеї но вул..Космонавтів (від вулиці Нлектропна до вулиці Херсонське Шосе) в ЕКО А Л ЕЮ «ЗДОРОВ'Я» з сучасним освітленням, велодоріжкою та акацієвою алеєю в її [тульськомурайоні міста Миколаєва

(назва проекту)

реалізацій якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

у 2020 році

Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
1. Запропонований проект стосується повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради:а) такб) ні {зазначити чіткі причини)

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам(вт.ч. Генеральному плану міста Миколаєва (якщо це пов'язано із запропонованим 
проектом)’.а) такб) ні {зазначити чіткі причини)Згідно з висновком Управління містобудування та архітектури ММР потрібно внести зміни у кошторис, а саме: розробка проектно-кошторисної документації у відповідності до державних будівельних норм та правил.3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету м. М и колаєва):а) такб) ні {зазначити чіткі причини)

-І. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:а) позитивнийб) негативний {зазначити чіткі причини)



5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:а) такб) ні
6. Проектом передбачено залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету, створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій:а) такб) ЦІ
7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або проект носить комерційний характер:а) такб) ш
8. Проект не зазначено в діючих програмах розвитку міста, що затверджені Миколаївською міською радою, та не дублює завдання, які передбачені цими програмами на поточний та наступний рік:а) такб) ні(обгрунтувати)
9. Територія/земельна ділянка, па якій відбуватиметься реалізація проекту:проект передбачає виконання робіт:а) є такою, ira якій можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюдже ту м.М и колаєваб) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету м.Миколаєва (зазначити чіткі причини)

10. Кошторис проектулюданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):а) приймається без додаткових зауваженьб) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче 
формою)



Складові проекту Витрати за кошторисомЗапропоновані автором проекту Зміни,внесені Експертною групою1 .Освітлення пішохідної алеї ЬЕЕ)світло діод ними економними вуличними світильниками Евросвіт 8Т-50-04 50\¥1Р65 6400К -  4500ІЛП (140од* 1050,00грн за одиницю) 1470002.Роботи по встановленню 30% від вартості 441003. Компенсаційна висадка насаджень у сквері (дерева акації 1.5-2м.) -- 1400од*85грн 1190004. Роботи з посадки саджанців 30% від вартості 357005. Розмітка вело доріжки пішохідної алеї по вулиці Космонавтів, розмітка загальною довжиною 2 км у дві сторони з т рафаретом значка «вело доріжка) (2*2* 10700грн варт ість за 1км в одну лінію) 428006. 1 Іроведенпя ремонтних робіт по асфальтуванню пішохідної алеї по вулиці Космонавтів, або переукладання пішохідної алеї тротуарною плиткою 611400Разом: 1000000Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 1 ()()()()()() гривень.Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідальноговиконавчого органу Миколаївської міської ради, складає _______________ гривень(заповнюється за потреби).Обґрунтування внесених змін:Згоден зі змінами
(підпис автора проекту) (П.І.ГІ/б. автора проекту)
II . Висновок виконавчого органу міської ради(виконавчих органів міської ради),до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій. пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, отримання додаткових погоджень тощо).а) позитивноб) негативно (зазначити чіткі причини відмови)В___ даному____проекті___перетинаються вулиці___від вул.Вінгпановського довул . Електронна з проектом № 90 «Благоустрій алеї з акаціями довжиною 800метрів но вулиці Космонавтів (від вул.Вінграновського до вул .Дніпровська), в якому указані такі ж самі вулиці. Для реалізації даного проекту потрібно змінити найменування вулиць та кошторисну частину проекту ( внести виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи), відповідно до висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради проект погребує внесення змін у частинукошторису: не___передбачена розробка проектно-конструкторської документації увідповідності до державних будівельних норм та правил. Згідно н.6 Розділу 4 «Подання



проектів» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва проект відноситься до проектів, які не фінансуються за рахунок Громадського бюджету, а саме: «Суперечить чинном у  закон одаветву У к раїпи».Але автор проекту Матвеев В.А. не виходить на зв'язок з 01.07.19 (не відповідає на дзвінки ),також йому було панравлено листа па електронну адресу.Відповідно до розділу 5 п.5 «Положення про громадський бюджет м.Миколаєва» «У раді відсутності достатньої інформації для проведення експертизи відповідальним орган Миколаївської міської ради в телефонному режимі або електронною поштою звертається до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів. У разі відсутності достатньої інформації для проведення оцінки проекту члени Ккенсртної групи в телефонному режимі або електронною поштою ввергаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів. Внесення амін щодо с уті проекту можливе лише за письмовою згодою авторів проекту» та н.6 «У разі відмови автора проекту надати усю  необхідну інформацію проект у подальшому не розглядається». Тому даний проект є таким, який у подальшому не розглядається.
1. В. Волков

11.1.11/б керівника виконавчого органу 
Миколаївської міської рал и


