Додаток 2
до Положення про громадський
бюджет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний номер проекту

Картка аналiзу проекту

(здкупIвJUI товдрIв дJUI ФормувАннЯ ПOДАРУНКIВ ДIТЯМ НЕЗАХИЩЕНИХ
вЕрств нАсЕлЕйня до Дчя святого миколАя>ц рзai:lтl:ч?.о вiдбуватиметься

за рахунок коштrв громадського бюджеry м. Вишневе у 2020 роui
Роздiл I. Поперелня оцiнка.rроепrу з точки зору правильностi i повноти заповнення форми
проекту (заповнюе уповноважений Робочоi групи).

.

Форма проекту заповнена згйно з вимогами, немас необхiдностi запрошувати автора
проекту для отримання додатковоТ iнформацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити).
1.1

а) так

б)

Hi (якi недолiки? яких даних нецостатньо?)
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б) Hi (обrрунтування)

.--------jэ::

вiдповiдальноТ особи РобочоТ групи

Iдентифiкацiйний номер проекту
вписус уповновах(ений Робочоi

1

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
(у вuпаDlу,

якlцо якесь з паmань не сmосуеmься проекmу, необхidно впuсаmа кне
сmосуеmься>)!

РоздiЛ II. дналiЗ проектУ на предмет можливостi або неможливостi його реа_пiзаuiТ (заповнюе
органу вмр, до повноважень якого вiдноситься реа-пiзаuiя проекту).
працiвник
""кона""ого
2.1. Бланк-заrIва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на
предмет можливостi/неможливостi його реа-пiзачii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так

Г1 Hi (чому?

зtвначити чiткi причини)

2.2. Iнформацiю, що викладена

у

бланку-заявi проекту, було доповнено автором проекту

(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так (зазначити, яку саме iнформацiю надано додатково)

2.3, Запропонований проект стосу€ться повноважень ВМР (необхiлну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так

б)

Hi (зазначити чiткi причини/

2.4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству та нормативно правовиМ актам,
у т.ч. рiшенням викоЕавчого KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генеральному плану MicTa Вишневе
(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)

а) так
б) Hi (зазначити

чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдас прiоритетам i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь

пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зiвначити чiткi причини)

Програмою розвитку культури м. Вишневе на 20t9,2020 РОКИ,
затвердженою рiшенням хххv ceciТ Вишневот Micbkoi ради vII скликання лъ
-Мi."*ою

1-01/хххV7-6 вiд 20 грулня 2018 року, iз змiнами, затвердженими рiшенням XLII ceciT
Вишневоi MicbKoT ради VII склцкання Л}1-01/ХLII7-11 вЦ 28.11.2019 року пПро внесення
змiн дО MicbKoi Програми розвитку культури м.Вишневе на 2019-2020 роки, затвердженоi
20 грудня
рiшенням хххv cecii ВишневоТ MicbKoi ради VII скликання Nь 1-01/хХхv7-6 вiд
бюджету
мiського
коштiв
за
2018 poкyD, вже передбачено фiнансування
рахунок
придбання
iнших
свят,
та
загальномiськпх заходiв, свята Миколая, Рiздвяних, Новорiчних

подарункiв для дiтей з особливими потребами, дiтей з малозабезпечених, неповних та
багатодiтних сiмей, дiтей-сирiт, дiтей учасникiв Ато та iнших незахищених верств
населення.
2.6. Територiя/земельна дiлянка./об'ект

на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого

проекту (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити);
а) uЪ територiя/земельна дiлянка/об'ект, на якiй можливо здiйснювати реалiзаuiю вiдПОВiДНОГО
проекту за рахунок коштiв мiського бюджету MicTa Вишневе;

б)

ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не належить до перелiку територiй /об'ект, на яких
можливО здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету
MicTa Вишневе (обгрунтування).

в)

не стосyсться.

2.7. Реапiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року
спрямована на кiнцевий результат (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

i

а) так

б)

Hi (зазначити чiткi причини)

2.8. КошТорис проекту, подаНий авторОм проекту для його реалiзачii (необхiдну вiдповtдь
пiдкреслити):
а) приймаеться без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовi проекту

Витрати за кошторисом
]апропонованi автором

Змiни, BHeceHi
виконавчим органом

1

Загшlьна сума проекту, пропонована автором, складас 7347415 гривень.
загальна с}ма проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас
73474r5 гривень (заповнюеться за потреби)
Обrрунтування внесених змiн:

2.9. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi документацii проекту за
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так

рахУнОК

ilHi

2.10, Висновок стосовно технiчних можливостей реа;liзацii запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :
а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2.|1, Висновок стосовно доцiльностi реалiзачii запропонованого проекту

в

KoHTeKcTi

законодавчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити KoHKpeTHi причини)

Щаний проект лублюс завдання i фiнансовi витратrr, передбаченi MicbKolo програмою
IIа плановий piK.

2.12. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання
KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити)
а) позитивний
б) негативний (чому?)

в

:

2.1З. Висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами ВМР, до
компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реа;liзацii проекту (наприклад,
погодження з виконавчими органаN{и ВМР iнфраструктури MicTa, мiстобулування та земельних

pecypciB та iH.), ситуацii та умов, в яких реа-пiзачiя проекту може суперечити/перешкоджати
реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цiсi земельноi
дiлянки/територii або об' екту/будiвлi

а)

позитивно

б) нейтрально (зазначити можJIивi ускладнення пiд час реа;liзацii проекту)

в)

негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)
Вiдповiдно до Положення про Громадський бюджет м. Вишневе розд. 5 в рамках
громадського бюджету не приймаються до розгляду проекти, якi дублюють завдання, якi
передбаченi мiськими цiльовими (комплексними) програмами на плановий piK.

2.L4. Чи реалiзацiя запропонованого проекту передбачас витрати

в майбутньому (наприклад,

витрати на утримання, поточний ремонт i т.д.)
а) так (якi у рiчному вимiрi?)
б) Hi

Роздiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого ло фiнансування за рахунок
коштiв громадського (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк проектiв для
голосування (в т.ч. опис передумов, якi можуть зашкодити реалiзацii пропозицii (проекту) та
iншi зауваження, що с важливими лля реа-пiзацii запропонованого проекту)
а) позитивнi
б)

негативнi

Обrрунтування/зауваження

:

....Не вiдповiдае вимогам пункту 2.5.та 2.13. Не рекомендовано..

Jr,с-р

а:
(пiдпис)

2"

(ПIБ вiлповiда,чьноТ особи)

