
Додаток 2 
до Положення

Звіт про аналіз відповідності проекту

Арт-парк Приморський
Назва проекту

законодавству та можливості його реалізації

Відповідальний: Вілліл комунального господарства та благоустрою
(виконавчий орган Чорноморської міської ради Одеської області, відповідальний за реалізацію проекту) 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № ПИШНЕ
2. Запропонований проект входить до повноважень Чорноморської міської ради 
Одеської області
а) так V
б) НІ (чому?)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням 
повноважень Чорноморської міської ради Одеської області
а) так V
б) ні (чому?)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного 
року:
а) так
б) ні (чому?) V
Згідно поданого проекту №23 Арт-парк Приморський, реалізація даного проекту 
запланована на три роки (2019-2021 р.р.).

5. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а) позитивний
б) негативний(чаму?) V
Даний проект передбачає облаштування території в парку "Приморський", в зв'язку з 
чим зменшиться зелена зона парку. Згідно поданого проекту всі конструкції виконані з 
термодерева у якого є ряд недоліків: ймовірність вигоряння кольору під впливом 
ультрафіолету, невлагостійкість, горючість деревини та ін., що значно зменшує термін 
експлуатації конструкцій.

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:
а) так V
б) ні



7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме 
прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з 
бюджету міста Чорноморська):

а) так

б) ні (огрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого 
періоду реалізації) V
Згідно поданого проекту №23 Арт-парк Приморський, реалізація даного проекту 
запланована на три роки (2019-2021 р.р.).

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які 
передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний 
рік:

а) так V

б) ні (огрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. Реалізація проекту не планується на землях або об’єктах приватної форми власності 
(крім ОСББ):

а) так V

б) ні

10. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що 
перевищує вартість реалізації проекту;

а) так V

б) ні

11. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого 
проекту:

а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за 
рахунок коштів бюджету міста Чорноморська; V

б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію 
відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Чорноморська (обгрунтування)

в) не стосується проекту.

12. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауваж ень V

б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для 
обгрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Наимену-
вання

Запропоноване авторомп роекту П ропозиція експертної групи

Н еобхідна
кількість

Ціна за 
одиницю, 

грн

Вартість,
грн

Необхідна
кількість

Ціна за 
одиницю, 

грн

Вартість,
грн

Арт-парк 
Приморський 
(ігрова зона)

499 245,00

Загальна сума -  499 245,00 грн.



Обґрунтування:

13. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами 
Чорноморської міської ради Одеської області 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 інвестицій, які 
стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

9. Висновок 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) позитивний
б) негативний V

Обґрунтування/зауваження:
Даний проект передбачає облаштування додатковими елементами благоустрою та 
торгівельними об’єктами території в парку "Приморський", в зв'язку з чим зменшиться 
зелена зона парку. Згідно поданого проекту всі конструкції виконані з термодерева у 
якого є ряд недоліків: ймовірність вигоряння кольору під впливом ультрафіолету, 
невлагостійкість, горючість деревини, гігроскопічність, зміна розмірів при зволоженні 
і висиханні та ін., що значно зменшує термін експлуатації конструкцій. Парк 
«Приморський» розташован в прибрежній зоні, що також має негативний вплив на 
конструкції з термодерева, як наслідок конструкції вимагають регулярного 
обслуговування і щорічне покриття захисними засобами. В подальшому, даний проект 
створює умови для розвитку приватного бізнесу (улаштування фут-кортів) за рахунок 
ущемлення інтересів всіх мешканців міста, так як зменшується площа зеленої зони в 
рекреаційній зоні для загального користування.
Міськи парки найчастіше призначаються для прогулянок та відпочинку, для розвитку 
естетичних якостей людини, її екологічної культури, для покращення її дозвілля. 
Цінність міських парків визначається можливостями відпочинку на природі для 
міського населення, позитивним впливом парку на екологічну ситуацію в місті.
Для ефективного проведення дозвілля на вказаній ділянці вже існують наступні 
елементи благоустрою: розташована сцена-майданчик для танців з лавами для 
відпочинку. В радіусі менше 100 м розташований сучасний дитячий майданчик з


