Додаток 2
до Положення про
Громадський бюджет
у місті Запоріжжі

КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШ ТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮ ДЖЕТУ
В 2018 РОДІ
РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ
' ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)
Відповідальний : Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходу: перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.
Включено до реєстру поданих проектів за №
2. Бланк-заява заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органу Запорізької міської ради
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органу Запорізької міської ради )
............ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району............
б) ні (обґрунтування)

(дата)

(підпис)
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РОЗДІЛ II.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п. 4 попереднього розділу
мають висновок «так»)
Відповідальний
?Ґ/:
(структурний підрозділ Запорізької міської ради, визначений в пп.а) п.4 попереднього
розділу)
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації
1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу
завдання з точки зору змістовності.

пропозиції

дХхак
б) ні (чому?)

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві. було доповнено Автором. Бланк містить всю
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору
змістовності
а) так
б) ні (чому?)

3. Запропонований проект входить до повноважень Запорізької міської ради
а] так
б) ні (чому?)

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням
Запорізької міської ради.
а) так
б) ні (чому?)

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого
проекту:
а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного
проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо
здійснювати реалізацію відповідного проекту за
рахунок коштів бюджету міста
Запоріжжя (обгрунтування)

в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного
року:
а) так
б) ні (чому?)

1. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування
дані, наведені в таблиці нижче)

Загальна сума </^Й^ґрн

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а)позитивний

в) не стосується
9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті
законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в
контексті законодавчих вимог щодо економії:

а)позитивний
б)_негативний (чому?)
в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Запорізької
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з
департаментом архітектури, містобудування та інспектування, і т.д.), ситуації та умов, в
яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або
міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

витрати

в майбутньому

а) так (які у річному вимірі?)

б) ні
13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які
допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити
реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого
завдання):
а)позитивні
б) негативні
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНУ
пр. Моторобудівників, 34, м. Запоріжжя, 69068, телефон/факс: (061) 289 90 01
E-mail: ^yr^m eriazE j> oy.ua, Код ЄДРПОУ 37573885______________
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Коордінаційна рада
з питань громадського бюджету
м.Запоріжжя

Про надання інформації
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському
району На Ваш лист від 08.08.2017 року № 82 щодо розгляду проекту
Громадського бюджету № 405 “ Парк для всіх” , районна адміністрація
Запорізької міської ради по Шевченківському району повідомляє наступне.
Проектом передбачено благоустрій зони р.Суха Московка. Згідно ст.89
Водного
кодексу
України
: водоохоронна
зона — територія вздовж
русла річки,
зайнята
рослинністю,
яка охороняє
воду від
прямих
надходжень поверхневих стоків, забруднення долини ріки.
В межах водоохоронної зони заборонена або обмежена господарська
діяльність. В межах таких зон виділяють прибережні захисні смуги шириною:
- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше З
гектарів - 25 метрів;
- для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше З
гектарів - 50 метрів;
- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
Роботи з очищення р. Суха Московка потребують залучення
спеціалізованої техніки та значних фінансових затрат .
Сума виконання даних робіт не обґрунтована та не підтверджена
відповідними розрахунками,зробленими спеціалізованими установами.
Прибережні території, придатні для організації пляжного відпочинку,
визначаються на схемах планування населених пунктів, у генеральних планах
населених пунктів, проектах землевпорядження, а також іншій, затвердженій у
встановленому законом порядку документації. Для визначення призначення
земельної ділянки необхідно провести звірку
з Генеральним планом
м.Запоріжжя, який на даний час знаходиться в стадії прийняття.
В подальшому з метою утримання парку необхідна його передача
комунальному підприємству.
Виконання робіт з утримання
потребує
залучення значних бюджетних коштів, а саме коштів на :

- на утримання у належному стані будівель, споруд, обладнання, приладів осві
тлення, садових лав та інших елементів благоустрою, що розташовані на тери
торії парку;
- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для до
звілля та відпочинку.
Враховуючіїмісце розташування об'єкту,після реалізації проекту, необхі
дно організувати охорону благоустроєної території парку від актів вандалізму.
Додатково повідомляємо,що в районі буд.22 по вул.Авраменко розташо
вана достатня кількість зон відпочинку (сквер по вул.Авраменко, сквер по
вул.С.Маковського).
В 2018 році районною адміністрацією планується проведення рекон
струкції скверу по вул.С.Маковського.
Враховуючі вищевикладене районна адміністрація вважає недоцільне
реалізацію даного проекту.

Додаток на 3 арк.
Г олова
районної адміністрації

Курасова,2899059

Ф.М.Маєр

