
ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
рішення міської ради
від «______» _____________ 2018 року
№ ______________________
Додаток 2 
до Положення

Ідентифікаційний номер проекту №39

Картка аналізу проекту
«Острівець здоров’я. Міні-майданчик для занять фітнссом 

для дітей та дорослих»,
(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

у 2019 році
Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради

Адміністрація Центрального 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 
прийнятгя 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 (обгрунтувати)

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 нижче
формою)_________________________________ _______________________________________

Складові проекту
Витрати за кошторисом

Запропоновані 
автором проекту

Зміни,внесені 
Експертною групою

Проектно-кошторисна документація - 12 000
Станція Миііі РіШезз Суш ІпІегАЇЇеїїка МР 5.4 50700 50700
Тренажер для с і д н и ч н и х , привідних і 
відвідних м’язів стегна -  Твістер ІпІегАїІеїїка 
ЗЬ 104.1

7800 7800

Жим сидячи від грудей -  Тяга зверху 
ІпІегАїІеїїка ЗЬ 101.1 16100 16100

Бруси класичні ІпІегАЇЇеШса УТ 110.2 5900 -
Стаппер -  розгинач стегна ІпІегАЇЇеїїка ЗЬ 
136.1 10500 10500

Тенісний стіл для вулиці ІпІегАїІеІіка 3 729 6700 6700
' Л и ж н и к  ІпІегАЇЇеІіка ЗЬ 141 9200 9200
Повітряний ходок ІпїегАїїеІіка ЗЬ 115 7900 7900
Турнік подвійний -  металевий ІпІегАЇЇеІіка 8 
710 6500 6500

Економ лавочка на металевих ніжках зі 
спинкою -  3 шт. 5400 10500



Опора освітлення ОЦ 63 кг. -  2 шт. 9800 -

Система освітлення ЬЕО-ІР65 вулична -  2 
шт., дріт 60 м. 5000 -

Бордюр тротуарний -  66 м. 8000 8000
Вирівнювання ділянки -  10 мото годин 5000 -

Земляні роботи -  6 м3 3800 -

Бетонування опор 25 шт. -  4 м3 5400 -

Засипка площадки гравій середньої фракції, 
5-10 мм -  24 м3 13480 13480

Урна для сміття вулична -  2 шт. 1200 2000
Вивіз будівельного сміття -  3 машини 7000 -

ЕІепередбачені витрати до 20% 14600 -

Будівельні роботи - 38600

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 199 980 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями Експертної групи, складає 
199 980 гривень (заповнюється за потреби).

Обґрунтування внесених змін:
Не враховані витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Згоден зі змінами 4^
(І І.І.І І/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
в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

О.Д. Береза
(II І.П/б керівника виконавчого 

органу Миколаївської міської ради)

user564b
12.07.2018


