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Картка аналізу проекту
Благоустрій алеї з акаціями довжиною 650 метрі із по в у л и ц і Космонавіїв (віл
вул.Віпграновськог о до туї п і нки ірамваю «Коміїг герма»).
(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
Громадського бюджету м. Миколаєва
У2019році
Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради_______ ___
Адміністрація Іигульського 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 заходів у майбутньому не вимагатиме
прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджет)
м.Ми колаєва):
а) так
б) пі (зазначити чіткі причини)

4. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту;
а ) позитивинй
б) негативний {зазначити чіткі причини)

5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисчіої 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) гак :
б) пі

7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або проект носить
ісомерці й11 иїї хара к тер:
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)

її. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація нроектучіроскі 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 {заточити 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 (тести відповідні зауважу пня_ш про)юнованою нижче
формою)
Складові проекту
Витрати за кош торисом
Запропоновані
Зміни, внесені
автором проекту
Експертною групою
1.Саджанці акації (85грн*40шт)
3400
2.Кррчування 16 пнів
3000
2600
З.Саджанці магонії падуболистої (65грн*40шт)
4.' Лавки вуличні зі спинкою (металеводерев’яиі) -(35ООгрн*8піт)
28000
5.Лавка зі спинкою кругла діаметром 4 м (в зоні
.
зушїіібк Електронна. Янтарний та Комінтерна)
3 нгг
42000
6.Сміттєві урни (типу Скриня для захисту від
бездомних гварнн) (1400грн* 11 нгг)
15400
Т; "

’

7.'Облаштування частини тротуару до
грам в а йн о ї зупи11 ки «Я 11 гар ми й» (7 м*6м=4 2м“)
плиткою сірою 60*20см
8 . 0 б л а ш т \ вання частини тротуару д о
Т р а м в а й н о ї зупинки «Електронна»( 7 м З м “= 2 1 м ~ ) плиткою с і р о ю 6 0 * 2 0 с м
9. Облаш тування частини тротуару до
трамвайної зупинки «Комінтерпа» (7м3:м=21м~) асфальт відновлення+облаштування
н0і5ото. (1 1м*7м=7 7м2)
Гр.Ямковий ремонт тротуару (асфальт)
орієнтовно 7 точок загальною площею 30м'
11.Вартість робі т (встановлення лавок.урн.
посадка дерев та кущів)
Всього.Грі І

Складові проекту
•• ; :•• : і ?•
1.Саджанці акації (85гри*40шт)
2.Корчування 16 пнів
3.Саджанці магонії падуболистої
(65грн*40шт)
4. Лавки вуличні зі спинкою (металеводе ре в*янї) —(4000грн *8шт)
5.Лавка Зі спинкою кругла діаметром 4 м (в
зоні зупинок Електронна. Янтарний та
Комінтерпа) - 3 нгт
6.Сміттєві урни (типу Скриня для захисту
від бездомних тварин) ( 1400грн* 11 піт)
7.Поточний ремонт тротуарної доріжки біля
трамвайної зупинки «Янтарний» вздовж
вул.Кос мо навті в. (72 м")
8.Вартість робіт (встановлення лавок.урн.
посадка дерев та кущів)
Всього,гри
;

,І

і

26400
:

13200

38500
15000
8000
195500

Витрати за кошторисом
Запропоновані
Зміни, внесені
автором проекту
Експертною групою і
3400
4000
2600
32000
і
42000
.

15400
76100
20000
195500

заі аіяьі]іа сума проекту, пропонована автором, складає 195500 гривень.
Загальна сума проекту, відкорнгована згідно із зауваженнями відповідального виконавчого
органу Миколаївської міської ради, складає 195500 гривень (заповнюється за потреби).
Об фунтуваг-іня внесемих змін:
Виключено з кошторису статті видатків «Облаштування частини тротуару до трамвайної
з у п и н к и «Янтарний» ( 7 м *6. уі~42.\Г) _плиткою сірою 60*20см». «Облапгіування частини
тротуару до трамвайної зупинки «Електронна» (7м-3м-21м ) плиткою сірою 60*20см».
«Облаштування частини тротуару до трамвайної з у п и н ки «Комінтерпа» (7м-3м "2їм2)
ассітал ь г відновлення+облаштувапня нового ( 11м*7м=77м~)» у__зв'язки _ ін,тс\тпістю
технічної можливості виконання даних робіт. Вартість лавок відкорнгована з урахуванням
середньої_ринкової_вартості. Стаття видатків «Ямковий__ремонт_гротуар\ (асфальт)
орієнтовно 7 точок загальною площею 30м» замінена на статтю «Поточний ремонт
тротуарної доріжки біля трамвайної з у п и н к и «Янтарний» вздовж вул . Космонавтів. 72 м ».
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