
.Щодаток 3

до Положення про
громадський бюджет
MicTa 

'Щубно

Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсус уповноваженuй робочuГt opza+ зzidно з реесmром)

а7

Картка аналiзу проекту,

реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
громадського бю4}кеry м. Щубно

у !С 1d роцi

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi

форми проекту (заповнюе уповновqженuй робочuй орzан)

1.1.Форма тrроекту заповнена згiдно з вимогами)

i повноти заповнення

немае необхiдностi
запрошувати автора проектУ Для отримання додатковоi iнформацiТ (необхidну

вidпов id ь п i dкреслumu),
а) Так.

б) Hi (.rlKl ttedo,lil;tt? якuх dшtttx неdосmаmньо?).

1 .2. Автор (н е о бхid ну вidпо вiёь пidкре слumu) :

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

б) не надав додаткову iнформацiю (чому?)

1.3. Висновок щодо перелачi до виконавчих органiв Щубенськоi мiСьКОi РаДИ, ДО

повноважень яких вiдноси,гься реалiзачiя проекту (фахiвtli Llux opzaHiB зditiснююпtь

по d ац buty ot1 iHl;y п р о е t;пl у).
а) Так (ltuз(;Ll (;llKQtlu(;I!o.-tl opzut11, lубснрьt;о| -lticbKos рuOu). ,,*:_::::"'"|);:,:71:; ;l,",' ," l"i'+'i'" -' ,, У, . ,, 171,7/ i4 / iI+.4.{l, /с r {i 1 с;

.....,..j..l... :/,._..,,........//...."...,..7r.,....
../!':......'t!.|!,:,f.'./,!:!!|.!:./.:(:.......".,,!(r":.i/z{.r!,..
...,б) Hi (.обryryl tпlyclal Lrt,tt).
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2 Продовження додатка З до Положення
про громадськиЙ бюджет мiсга flубно

(dаmа) (прiзвuu4е, iм'я, по баmьковi вidповidальноi
особu уповноваэюеноzо робочоzо орzану)

Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсуе уповноваженuй робочuй opzaH зzidно з реесmром)

,,-,.vLl

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

нео бхidно впuс аmu кне сmосу€mься>)

РоздiЛ II. АналiЗ проектУ на предмет можливостi або неможливостi його реалiзацii
(заповнюс працiвнuк вl]конавчоZо ор2ану !убенськоi MicbKoi' раОu, dо повноваэtсень якоzо
в idн о сumь ся р е апiз ацiя пр о екmу),

2.1.Форма проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу пропозицiТ
проекту на IIредмет можливостi/неможливостi його реалiзацiт (необхidну вidповidь
пidкреслumu).
а) Так.
б)Нi {уоrу? зазначumu чimкi прuчuнu).

;.:"l
,.- lU

(пidпuс)

2.2.Iнформацiю, tцо викладена у Формi проекту, було догIовнено
(н е о бхi D ну в i dпо в id ь пidкр е слumu).
а) Так (зазначumu, яку саме iнформацiю наdано Ооdаmково).

автором проекту

б) Hi (зазначumu чimкi прuчuнu).

2.4. Запропонований rrроект вiдповiдае чинному законодавству та нормативно-правовим
aKT.lM, у тому числi рiшенням Щубенськоi MicbKoT ради Taii виконавчого KoMiT.ry, ionp"ru,
ГенеральНому планУ MicTa Щубно (якtцо це пов'язано з пропонованuJуl проекmоlи).
а) Так.
б) Hi (зазначumu чimкi прuчuнu).

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетам i цiлям розвитку MicTa (необхidну
вidповid ь пidкре слumu).



Продовження додатка З до Положення
про громадський бюджет мiсга flубно

б) Hi (зазначлlmu чimкi прuчuнu).

2.6.Територiя/земельна дiлянка/об'ект, на якiйlякому вiдбуватиметься реалiзацiя
запропонованого проекту (н е о бхidну вiёпо Bidb пidкр е слumu) :

_ 
а) це територiя/земельна дirrянка/об'ект, на якiй/якому можливо здiйснювати реалiзацiю- вiдповiдного tтроекту за рахунок коштiв мiського бюджету мiста.Щубно;
б)це територiя/земельна дiлянка/об'ект, якаlякий не нz}лежить до перелiку
територiй/об'сктiв, на яких можливо здiйснювати реа_шiзацiю вiдгrовiдного проекту За

рахунок коштiв мiського бюджету MicTa Рiвного (обrрунmування):

стосуеться.

2.7.Реалiзацiя запроrrонованого проекту вiдбуватиметься гIротягом одного бюджетного

року i спрямована на кiнцевий результж (необхidну вidповidь пidкреслumu).

б) Hi (зазначumu чimкi прuчuнu).

2.8. Кошторис проекту, подаIIий автором проекту для його решiзацii (необхidну вidповidь
пidкреслumu):
а) приймаеться без додаткових зауважень;
б) iз заураженнями (необхidно внесmu вidповidнi заува)tсення за пропонованою нuасче

форллою)

Складовi проекту витрати за кошторисом
Запропонованi

автором проекту
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
1. fh A8,1/?,r4/цZ,aac/ !8/ /эв, / 5Х С е;О,С)
2.

75€. иRень

органу,

Нев)

€*Р*Й.;ОФ

2.10. Висновок стосовно технiчних можJIивостей реалiзацiТ заrrроirонованого проекту
(н е обхidну вidповidь пidкр еслumu) :

а) позитивний
б) негативнйй Э азначumu чimкi прuчuнu)

Загальна становить

iГ,7;,",
)жунок

коштiв бюджету MicTa (необхidну вidповidь пidкреслumu),
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....2.|1. Висновок стосовно доцiльностi реа-тriзацii запропонованого завданЕя в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoнoMii бюджетних коштiв (необхidну вidповidь пidкреслumu):
а) позитивний;
б) негативнпй (зазначumu конкреmнi прuчuнu)

....2.|2. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого
завдання в KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii (необхidну вidповidь пidкреслumu):
а) позитивний;
б) негативний (чому?)

j.iЗ. В""rrовки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органаN{и .ЩубенськоТ
MicbKoi ради, до компетенцii яких входить проект, стосовно можJIивостi реалiзацii проекту
(наприклад, rrогодження з виконавчими органаN,Iи Щубенськоi MicbKoi радr: iнфраструктури
MicTa, мiстобудування та земельних pecypciB, iнше), ситуацiТ та умов, за яких реа_пiзацiя
проекту може с}церечити/перешкоджати реа-шiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй,
якi стосуються цiеi земельноi дiлянки/територii або об'екта/будiвлi

.....а) позитивно:
б) нейтрально (зазначumu моэtслuвi усклаdнення пid час реалiзацii проекmу)

в) негативно (зазначumu чimкi прuчuнu BiDMoBu)

2.14.Чи реалiзашiя запропонованого проекту передбачае витрати в майбутньому (наприклш,
витрати IIа утримання, поточний репtонт i так далi).
а) Так (якi в рiчно,лlу Bullipi'?)

б) Hi.

Роздiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за
рахунок коштiв громадського бюджету м. Щубноо в перелiк проектiв для голосування
(в mол,tу чuслi опuс переdумов, якi л4ожуmь заu,tкоdumu реалiзацii пропозuцit (проекmу), mа
iHu,ti зауваження, l,t4o е ваэtслuвuJчtu dля реалiзацiI запропонованоzо проекmу):
а) позитивнi;
б) негативнi.
Обryунтув анняlзауваження :

(dаmа)

вuко н а вч о z 9 ор z ану lу б е н с bKoi л,ti с bKot р аdu)
rТ-t ]/
[/,trлV'4 

-
/,

(пРiзвuu4е, iл4'я, по баmьковi KepiBHuKa

Секретар координацiйн


