
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міськоГради
від_______________
№___________________
Додаток 2 
до Положення

Ідентифікаційний номер проекту

Картка аналізу проекту
Перша у м. Миколаїв велосипедна полоса по вул. Адміральська від Мангарівського скверу 

(парк Серце міста) до вул. Пушкінської. Ми за #веловибір.
(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 (реалізація можлива за умови погодження схеми організації дорожнього руху 
Управління патрульної поліції в Миколаївській області департаменту патрульної 
поліції)
б) ні (зазначити чіткі причини)

^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)



г 1
автором проекту Експертною групою

1. Проектування розмітки дорожнього 
полотна 70 000

2. Дорожні знаки (з установкою), 25 шт 37 500
3. Нанесення дорожньої розмітки, 

ділянка дороги 1,3км -  близько 5,2км, 
110 грн за 1 м 786 500

4. Непередбачувані витрати 25 000

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 919 000,00 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального виконавчого
органу Миколаївської міської ради, складає ___________гривень (заповнюється за
потреби).
Обґрунтування внесених змін:

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)


