
,Щодаток 3

до Положення про
громадський бюджет
мiста,Щубно

Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсуе уповноваjсенuй робочuй ор2ан зzidно з реесmром) cl

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнеЕня
форми проекту (заповнюе уповнова)tсенuй робочuй ореан)

б) не над?в додаткову iнфррмацiю,(чому?)

1.З. Висновок щодо. передачi до виконавчих опгаgiв ,ЩубенськоТ MicbKoi ради, до
повноважень яких вiдноситься реалiзацiя проекту (фахiвцi цuх opzaHiB зdiйснююmь
поdальulу оцiнку проекmу),
g) Так (назва вuконавчоzо ор2ану !убенськоt MicbKot' раdч).

(прiзвutце, iлl'я; по б аmько Bi вidпо вid альн oi
о с о бu уповн ов аэtс ен о ео ро б оч оzо орzану)

.. . . б) Hi (обтрунmування),

(dаmа)

'{"ц-Ццэ



Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсуе уповноваuсенuй робочuй ор?ан зzidно з реесmрол,t)

tr-{

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДJUI ЗАПОВНЕННЯ
(у разi, якlцо якесь iз пumань не сmосуеmься проекmу,

необхidно впuсаmu <не сmосуеmься>)

Роздiл II. Аналiз проекту на предмет можпивостi або неможливостi його реалiзацii
(заповнюе працiвнuк вllконавчоzо ор2ану !убенськоi' л,tiськоi' раdu, dо повноваэtсень яко2о
вidн о сumься ре ал iз ацi я про екmу).

2.1.Форма проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицii
прректу на предмет можливостi/неможливостi його реалiзацii (необхidну вidповidь
пidкреслumu).
а) Так.л-.-
6)Hi (чол,tу? зазначumu чimкi прuчuнu),

2.2. Iнформацiю, що викладена у Формi проекту, було доповнено автором проекту
(н е о бхid ну в id по в id ь пid кре слumu).
а) Так (зазначumu, яку cawte iнфорллацiю HadaHo dоdаmково).

.":8)Hi (чолl,у? зазначumu чimкi прuчuнu).

2.З, Запропонований проект стосуеться повнова}кень ffубенськоi MicbKoT ради (rtеобхidну
в idпо в id ь пid кр е слumu),

., ФТац-
б) Hi 1з-азн ачumч чimкi прччuнч).

2.4. Запропонований проект вiдповiцае чинному законодавству та нормативно-правовим
акт€Iм, у тому числi рiшенням ,Щубенськоi'MicbKoi ради та iT виконавчого KoMiTeTy, зокрема,
Генеральному плану MicTa Щубно (якlцо це пов'язано з пропонованuJи проекmол,t)
а) Так,-'/-:->,
б) Hi (зазначumu чimкi прuчuнu),

2.5. Запропонований проеItт вiдповiдае прiоритетам i цiлям розвитку MicTa (lлеобхiОну
в idпо в ic) ь пidкре слumu).



3 Продовження додатка 3 до Положення
про громадськиЙ бюджет мiсга flубно

а) Так.
б) Hi (зазначumu чimкi прuчuнu),

.....'..

2.6.Територiя/земельна дiлянка/об'ект, на якiй/якому вiдбуватиметься реа;riзацiя
запропоЕоваIIого проекту (н ео бхidну вidповidь пidкре слumu) :

. аЦе ритgрiд/земельна дiлянка/об'ект, на якiй/якому можливо здiйснювати реалiзацiю
вiдповiдного lrроекту за рахуIIок коштiв мiського бюджету MicTa Щубно;
б)це територiя/земельна дiлянка/об'скт, якаlякий не нi}лежить до перелiку
територiй/об'ектiв, на яких можливо здiйснювати реа,riзацiю вiдповiдного проекту за

рахунок коштiв мiського бюджету MicTa Рiвного (обrрунmування):

2.7. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного
року i спрямована на кiнцевий результат (необхidну вidповidь пiDкреслumu).

_ а) Так.
б) Hi (зсзначumu чimкi прuчuнu).

2.8, Кошторис пр99кту, поданий автором проекту для його реалiзацii (необхidну вidповidь
пilKpec.tutпtt): //r;r';;r (i/,(,,i,,n/tl, < "/t',"/(,t 

ч)п'l t{7 4з.t"fitс j(7Y
а) приймасться бЪз дЪдат(оЬих зауважень; ,j' -,/ (J ,/

б) iз заувах(еннями (необхidно внесmч вidповidнi зауваэt{,ення за пропонованоло нLDtсче

формою)

Складовi проекту Витрати за коштоDисом
Запропонованi

автором IIроекту
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
1

2.

Загальна сума проекту, пропонована автором, становить гривень.
Загальна сума проекту, вiдкоригована згiдно iз зараженнями виконавчого органу,
становить гривень (заповнюеmься за поmребu).
Обrрунryвання внесених змiн:

....2.9.IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноТ документацii проекту за рахунок
коштiв бюджету MicTa (необхidну вidповidь пidкреслumu).
а) Так.ъ
б) Hi.

2.10. Висновок стосовно тохнiчних можливостей реалiзачii запропонованого проекту
(не о бхidну вidпо Bidb пidкреслumu) :

а) позитивний
б) негативниiт (зазначumu чimкi прuчuнu)
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Продовження додатка З до Положення
про громадськиЙ бюджет Mioa flубно

....2,I1. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого завдання в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхidну вiOповidь пidкреслumtф:
а) позитивний;

уt:;i;Тё.:: .rfiТ;'###!).. . .il. *.,:.e. 5!t орс lаэи, €'{
....2.|2. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого
завдання в KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii (необхidну вiDповidь пiDкреслumu):
а) позитивний;

УtrЖ?""Ь * {зИtн\' .". . . h fr,.+e t ?s, . . .и{t, 1,
,fr,Y; гhэ{l.( {н.фа.а'....,..,2.1 I^.,fr7 с<-а l.Q|i

J.iЗ. Вr."овки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами Щубенськоi
MicbKoi ради, до компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзацii проекry
(наприклад, погодження з виконавчими органами Щубенськоi MicbKoi ради: iнфраструктури
MicTa, мiстобудування та земельних pecypciB, iнше), ситуацii та умов, за яких реалiзацiя
проекту може с}шеречити/перешкоджати реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй,
якi стос},ються цiеi земельноi дiлянки/територii або об'екта/будiвлi

......а) позитивно;
.б) нейтрально_ (зазначumu л,tоэtслuвi усклаdнення пid час реалiзацit проекmу)

витрати в майбутньому (наприклад,

.!7H.,.lt.r,!fu,}. ./. . ,!.еr 2}tt d /ёLсJ 
,/ оцс-/

Роздiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за

рахунок коштiв rромадського бюджету м. Щубноо в перелiк проектiв для голосування
(в mому чuслi опuс переdул,tов, якi ллоэtсуmь заutкоdumu реалiзацit пропозuцii (проекmу), mа
iHu,li зауваження, u|о € ваэtслuвuJrlu dля реалiзацii запропоновано2о проекmу):

/о. ib,ll
(Dаmа)

ф.hаА/tr*г
'оё,

(прiзвutце, iл,t'я,

вuконавчоzо
по баmьковi KepiBHuKa
орz ану rЩу б е н с ько i' л,ti с ьк oi' р аd u)

Секретар координацiйноi ради ff*u/t-

а) позитивнi;
б) негативнi.t+€
Обrрунтування/зауваження :


