ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_______________
№ ______________________

Додаток 2
до Положення

Ідентифікаційний номер проекту

0005

Картка аналізу проекту
“В здоровом теле - здоровий дух”
(назва проекту)
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
Громадського бюджету м. Миколаєва
у 2019 році
Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради
Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
1. Запропонований проект стосується повноважень виконавчих органів
Миколаївської міської ради:
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно
правовим актам (в т.ч. Генеральному плану міста Миколаєва (якщо це пов ’язано
із запропонованим проектом) :
а) так
б) ні {зазначити чіткі причини)

3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року і спрямована на кінцевий результат (виконання заході в у
майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме
додаткового виділення коштів з бюджету м. Миколаєва):
а) так
б) ні {зазначити, чіткі причини)

4. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого
проекту:
а) позитивний
б) негативний (зазначити чіткі причини)

5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної
документації:
а) так
б) ні
проект передбачає розробку проектно-кошторисної документації

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) так
б) ні

7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або
проект носить комерційний характер:
а) так
б) ні

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) так
б) ні (обґрунтувати)

9. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація
проекту:проект передбачає виконання робіт:
а) 'Є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів
міського бюджету м. Миколаєва

б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію
проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Миколаєва (зазначити чіткі,
причини)
10. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі
необхідності з орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної
документації):
а) приймається без додаткових зауважень
б) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваоїсення за пропонованою
нижче формою)___________________________ ________________
Складові проекту
Витрати за кошторисом
Запропоновані Зміни, внесені
автором
Експертною
проекту
групою
1.Панельна огорожа для спортивних
майданчиків (6 од.,- сі дроту = 5/6 мм,
14 400
14 400
висота=Зм, довжина=1,5м)
2.Роботи із заміни 6 секцій огорожі
3 000
3 000
3.Штучне покриття (трава) 8оссегрго т ї'
сііатопсі 40футбольного майданчику (13,5м х
137 700
137 700
24м)
4.Роботи із влаштування штучного покриття
4 000
10 000
5.Панельна
огорожа
для
спортивних
майданчиків (27 од.,- сі дроту = 5/6 мм,
43 200
висота=2м, довжина=1,5м)
6.Стовп для кріплення огорожі спортивного
18 000
майданчика 80x60 висотою 2 м (ЗО од.)
7. Кріплення панельної огорожі (120 од.)
1800
8.Влаштування
огорожі
спортивного
13 500
майданчика (27 од.)
9.Гумове покриття спортивного майданчику
167 000
товщиною 40 мм розміром 16,5x13,5
ІО.Роботи зі влаштування гумового покриття
25 000
спортивного майданчика
11.Спортивний комплекс \¥ОККОІТГ 8-30
70 000
12.Тренажерний комплекс КЬ-11.25
94 000
13.Тренажер - Орбітрек
5 000
7 000
14.Тренажер - Лижі
9 000
15.Тренажер - Велотренажер
9 000
16.Тренажер - Упор для преса
3 500
4 500
17.Тренажер - Жим сидячі від грудей
10 000
12 000
18.Тренажер - Маятник для ніг
5 000
7 000
19.Тренажер - Бруси
4 000
4 000
20.Тренажер - Турнік
3 000
0
21.Стіл металевий для тенісу
10 000

22.Лавка вулична Хрещатик (1,5 м)-6 од.
23.Роботи з влаштування тренажерів та лавок
24.Тротуарна плитка товщиною 40 мм площею
600 кв.м
25.Роботи з укладання тротуарної плитки
26. Бордюри 700 п.м
27.Роботи з улаштування бордюрів
28.Цемент М400 (100 мешків)
29.Пісок (50 т)
30.Розробка проектно-кошторисної
документації
31.Сітка для міні-футбольних воріт 3x2
Уаісітзрогі 100150 (4 од.)
32.Впровадження
системи
відео
спостереження та підключення до системи
міського відео спостереження «Безпечне
місто»
Разом:

24 000
ЗО 000

10 300

90 000
60 000
35 000
24 500
6 400
10 000
20 000
8 000

20 000
199 900

988 000

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 199 900 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального
виконавчого органу Миколаївської міської ради, складає 988 000 гривень
(заповнюється за потреби).
Обґрунтування внесених змін:
Додано складові кошторису та проект переведено з «малого» у «великий».
Згоден зі змінам
(ГІ.І.П/б. автора проекту)
11. 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) позитивно
б) негативно (зазначити чіт
Проект переведено з < <
> > та кошторис збільшено з
199 900 грн до 988 000 грн.

<</*?-гу.»
[.І.П/б керівника виконавчого органу
Миколаївської міської ради

