ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_______________
№___________________
Додаток 2
до Положення

Ідентифікаційний номер проекту

0008

Картка аналізу проекту
" Лінгафонний кабінет «Англійська мова для всіх»".
(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
Громадського бюджету м. Миколаєва
у 2019 році
Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської радиуправління освіти 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 заходів 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

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 зауваження за пропонованою ниоісче
формою)________________________________________________________________________
Складові проекту
Витрати за кошторисом
Запропоновані
Зміни, внесені
автором проекту
Експертною групою
1.Ліцензія та засоби лінгафонного кабінету
64000
(16 штук)
0
2. Ліцензія на програмне забезпечення та
гарнітура з мікрофоном і перехідником (16
0
64000

комплектів)
З.Ноутбук
Азиз
У
Воок
Мах
Х541N А(Х541N А -0 0 120)Сйосо1аїе
Віаск
107200
107200
(16 шт.)
8800
8800
4.Проектор (1 шт.)
19999
19999
5. 10 % інфляція
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 199 999,0 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального виконавчого
органу Миколаївської міської ради, складає
199 999,0 гривень (заповнюється за потреби).
Обґрунтування внесених змін:
більш детальне обгрунтування статті кошторису
і у о

Згоден зі змінами
підпис автора проекту)

О(П.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 чіткі причини відмови)

10.07.2018

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА МЇІ СТУПЕНІВ №31
Вуя. 1-Слобідська, буд. 42, м. Миколаїв, 54055, тел. (0512)24-90-02
1-таіІ; пік$сЬооі31@икг.пс1
ЄДРПОУ 24780072

05.07,2018 №

На

____________ вЩ __

Начальнику управління освіти
Миколаївської міської ради
Личко Г.В.
Шановна Ганно Володимирівно!
Адміністрація Миколаївської ЗОШ І-ІІ1 ступенів №31 просить
допустити до міського конкурсу «Громадський бюджет - 2019» проект
Здобнікової Ю.Ю. «Лінгафонний кабінет «Англійська мова для всіх».
Обладнання, яке буде придбано в разі перемоги та реалізації проекту
буде знаходитись на балансі школи та ми беремо на себе відповідальність за
збереження та обслуговування майна. На базі школи буде працювати гурток
з вивчення англійської мови, який буде вести вчитель закладу і тому
додаткової штатної одиниці ми не потребуємо.
Лінгафонний кабінет буде доступний для користування всіх дітей
мікрорайону.
Я, як директор, особисто не заперечую про впровадження цього
проекту на базі нашої школи.

А.Є. Архіпова

Архіпова 249002

Начальнику управління освіти
Миколаївської міської ради
Личко Г.В.

Шановна Ганно Володимирівно!

Батьківський комітет Миколаївської загальноосвітньої школи І-III ступенів
№31 не заперечує проти розміщення в будівлі освітнього закладу гуртка з
вивчення іноземних мов «Еп£ іі$И СінЬ», я к и й зможуть відвідувати не лише учні
ЗОШ №31, в й діти з мікрорайону, які бажають опонувати англійську мову

Голова батьківського комітету
04.06.2018
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