
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради
від_______________
№___________________
Додаток 2 
до Положення

Ідентифікаційний номер проекту 24

Картка аналізу проекту
Острівець безпеки та підняті пішохідні переходи на вулицях міста Миколаїв.

Врятуй пішохода
(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

у 2019 році

Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради - департамент житлово- 
комунального господарства 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)
Питання влаштування піднятих пішохідних переходів законодавчо неврегульоване (відсутні 
чіткі правові акти, які регламентують вимоги до них), та здійснюється на території держави в 
статусі експерименту (реалізація потребує отримання окремого погодження Управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту патрульної поліції )

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)
Діючі міські програми міста не передбачають пооб’єктного розподілу з встановлення 
технічних засобів регулювання дорожнім рухом

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. Змінено адресу реалізації проекту на: перехрестя по 
вул Адміральській -  підняті пішохідні переходи, та острівець безпеки «проспект 
Богоявленський на переході до автовокзалу»
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 нижче
формою)________________________________________________________________________

г Складові проекту Витрати за кошторисом
Запропоновані 

автором проекту
Зміни, внесені 

Експертною групою
1. Острівець безпеки на проспекті 

Богоявленський



1.1. Розроблення проектної документації 
(в т.ч. схеми організації дорожнього руху) 15 000 20 000
1.2. Облаштування острівця безпеки (в 
т.ч. стовпчики, знаки, нанесення 
дорожньої розмітки, направляючі 
пішохідні огородження, ФЕМ, тощо) 80 000 250 000
1.3. Освітлення пішохідного переходу 50 000 50 000
1.4. Проведення робіт з заниження 
бортового каменю, мощення, 
встановлення тактильної плитки з 
протилежних сторін проспекту 100 000 100 000
2. Підняті пішохідні переходи по вул. 

Адміральська
2.1 Розроблення проектної документації 
(в т.ч. схеми організації дорожнього руху) 15 000

20 000

2.2. Облаштування піднятих пішохідних 
(дві штуки) переходів, у т.ч. нанесення 
пластикової дорожньої розмітки, дорожні 
знаки, тощо. 400 000 450 000
2.3. Освітлення пішохідних переходів 100 000 100 000

Всього 760 000 990 000
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 760 000,00 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального виконавчого 
органу Миколаївської міської ради, складає 990 000,00 гривень.
Обґрунтування внесених змін:
Зміни внесено з урахуванням актуальних цінових пропозицій за аналогічними об’єктами 
(вартість НПО (секція 2 м )  становить приблизно 3,0 тис. грн., згідно з нормами ДСТУ 2335- 
94, п.25 мінімальна довжина має складати 200 метрів, пластикова розмітка приблизно 
складатиме 40,0 тис. грн., островок приблизно складатиме 200,0 тис. грн.; вартість ПКД 
приблизно досягає до 6% від вартості проекту, та ін

/б*,Згоден зі змінами
(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)

міської ради
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