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,Щодаток 3

до Положення про
громадський бюджет
мiста.Щубно

Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсус уповнова)tсенuй робочuй opza+ з?idно з ре€сmроп4)

{;€

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повпоти заповнення

форми проекту (заповнюе уповноваэtсенuй робочuй opzaH)

1.1.Форма проекту заповнена згiдно з вимогами, немае необхiдностi
запрошувати автора проекту для отримання додатковот iнформацii (необхidну
вidповidь пidкреслumu) .

а) Так.
--,- 

f-,-,*----,

б) Hi (як' неdолiкu? якuх dанuх неdосmаmньо?).

Картка аналiзу проекту,
реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв

громадськЩ.#rМ. ЩУбНО

1.2. Автор (необхidну вidповidь пidкреслumu) :

а) заповнив Форму, надавши додаткову iнформацiю (якi пункmu?)

1.3. Висновок щодо передачi
повноважень яких вiдноситься
поd альu,Lу оцiнку про екmу).

до виконавчих органiв ,Щубенськоi MicbKoT ради, до
реалiзацiя проекту (фахiвцi цuх opzaHiB зdiйснююmь

....б) Hi (обtрунmування).
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Продовження додатка З до Положення
про громадський бюджет мiсга flубно

(dаmа) (пidпuс)

Iдентифiкацiйний номер проекту l r; В
(впuсуе уповноваженuй робочuй ор2ан зziDно з реесmром)

BCI ПУНКТИ С ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДJIII ЗАПОВНЕНFUI
(у разi, якu4о якесь iз пumань не сmосу€mься проекmу,

необхidно впuсаmu < не сmосуеmься >)

Роздiл II. Аналiз проекту на предмет мо}кпивостi або неможливостi його реалiзацii
(заповнюе працiвнuк вuконавчоzо ор2ану !убенськоi'лtiськоt раdu, do повноваilсень якоzо
в i dH о сumь ся р е ал i з ацiя пр о екmу).

2.1.Форма lrроекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiТ
проекту на предмет можливостi/неможливостi його реалiзацiТ (необхidну вidповidь
пidкреслumu).
а) Так.

9Hi _(чолlу? зазначumu чimкi прuчuнu).

2.2. Iнформацiю, що викладена у Формi проекту, було доповнено автором проекту
(н е о бхi dну в idпо в i db пidкр е с лumu).
а) Так (зазначumu, яку сал,tе iнформацiю наDано dоdаmково).

б)_Нi _(чолlу? зазначumu чimкi прuчuнu),

2.3. Запропонований проект стосу€ться повноважень,Щубенськоi MicbKoi
в id по в id ь пid кр е слumu) .

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

ради (необхidну

2.4. Запропонований проект вiдгlовiдас чинному законодавству та нормативно-прtlвовим
актам, у тому числi рiшенням ,Щубенськоi MicbKoi ради та it виконавчого KoMiTeTy, зокрема,
Генеральному rrлану MicTa,Щубно (якu4о це пов'язано з пропонованu]и проекmом),
а) Так.
б)Нi (зазначumu чimкi прuчuнu).

2.5. Запропонований проект вiдповiдас прiоритетам i цiлям розвитку MicTa (необхidну
вidпов id ь пidкр е слumu).

(прiз вuu4е, iJw' я, по б ambKoBi вidпо Bid ально|
особu уповноваuсеноzо робочоzо opzaHy)
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Продовження додатка З до Положення
про громадськиЙ бюджет мiсга flубно

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

2.6.Територiя/земельна дiлянка,/об'ект, на якiйlякому вiдбуватиметься
запропонованого проекту (нео бхiDну вidповidь пidкре слumu) :

. а) це територiя/земельна дiлянка/об'ект, на якiйlякому можливо здiйснювати
вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету MicTa Щубно;
б)це територiя/земельна дiлянка/об'ект, якаlякиft не належить до
територiй/об'ектiв, на яких можливо здiйснювати реа_пiзацiю вiдповiдного
рахунок коштiв мiського бюджету MicTa Рiвного (обrрунmування):

реалiзацiя

реалiзацiю

перелiку
проекту за

;;;;;;;;. 
"""В) Не

2.7,Реытiзацiя запропонованого проекту вiдбlъатиметься протягом одного бюджетного
року i спрямована на кiнцевий результат (необхidну вidповidь пidкреслumu),
а) Так.

чimкi прuчuнu),

2.8, Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалiзацii (необхidну вidповidь
пidкреслumu):
а) приймасться без додаткових зауважень;

Д_ý_ зауваженнями (необхidно внесmu BidпoBidHi зауваження за пропонованою нuuсче
форл,tою)

Складовi проекту Витрати за коштоDисом
Запропонованi

автором пDоекту
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
r. /ё заtё-еd/dсzzz+/ /r',4 .з.Еg €о 4 9:э- iz2с-)
2.

Загальна с}ма проекту, пропонована автором, становить /r'4 ЗФФривень.
Загальна сууа IIлроекту, вiдкоригована згiдно iз зауваженнями виконавчого органу,
становить ZgГ фО '.р""""" 

(зап'внюсmься за поmребu).

2.10. Висновок стосовно технiчних можJIивостей реалiзацii запропонованого проекту
(необхidну вidповidь пidкреслumu) :

а) позитцвний

+#
Ь) Ht (зазначumu

б) негативний (зазначumu чimкi прuчuнu)

vвання внесених змiн:
е y.4 . . . 

(r * €фrl r нJ . а сyYl. r бzo бlsс, l r!, g . r ti'БА)/а);U;;i"'; ;;j;/) i ц aib /i -;;l
{dr.zr Ь rtУ t. z''.' ; Т ra2 rэ7 Б''''' а rt/; ; й' a;t:;2;o, -, ", V, t /з |

lzot rQ_*-/t /ir фц->i1>-
'/l //,1' >//L( (:i/-

' 7 )2'€, V:, i :,i,,", \,, r "
11l проекту зtrрахунок



4 Продовження додатка 3 до Положення
про громадський бюджет MicTa Дубно

....2.|1. Висновок стосовно доцiльностi реалiзацii запропонованого завдання в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхidну вidповidь пidкреслumu):
а) позитивний:
б) негативний (зазначumtl KoHKpemHi прuчuнu)

....2.I2. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого
завдання в KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMiT (необхidну вidповidь пidкреслumu):
а) позитивний:
б) негативний (чол,ry?)

).tЗ. В".rrовки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами ,,ЩубенськоТ
MicbKoi ради, до компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзацii проекту
(наприклад, rrогодження з виконавчими органами ЩубенськоТ мiськоi ради: iнфраструктури
MicTa, мiстобудування та земельних pecypciB, iнше), ситуацii та умов, за яких реалiзацiя
проекту може суперечити/перешкоджати реа-пiзацiТ iнших проектiв або мiських iнвестицiй,
якl стосуються цiеi земельноi дiлянки/територii або

б) нейтрально (зазначumu моэtслuвi усклаdнення пid час реалiзацi| проекmу)

об'екта/будiвлi

2.1 4 "Чи реалiзацiя заrrропонованого проекту передбачае витрати
витрати на утримання, поточний ремонт i так далi).
а) Так (якi в рiчному BuMipi?)

в майбутньому (наприклад,

.б) Hi.

Роздiл III. РекомендацiТ щодо внесення проекту, запропонованого ло фiнансування за
рахунок коштiв громадського бюджету м. Щубно, в перелiк проектiв для голосування
(в mому чuслi опuс переdумов, якi мо2юуmь зашкоdumu реалiзацii пропозuцii' (проекmу), mа
iHuli зауваження, Ll4o е важлl]вllмu dля реалiзацii запропонованоео проекmу):
а) позитивнi;
б)_негативнi
UЬгрунтування/зауважен н я :

. . ..:_.:. : :'... .. . ..)/ё:
'-€-r(*'J{ z J
2 r{r s.z,iz.4.c?

Х). rсэ, tc//
(daпtct)

ё"f; a;l*.?.,.....

вuко н авч о zo орzану,Щуб eHcbKoi' wticbKot р аdu)
(прiзвuъце, iJw'я, по баmьковi керiвнuка

Секретар координацiйноi Ш,q/'

-:K,t:.C.(.{.).


