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Kaprrca aHari3y rlpoenTy,
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1.1. @opvra rrpoeKTy 3arroBHeHa sriAHo 3 BLrMoraMLr, HeMae neo6xiAnocri sanpo[ryBarl4
aBropa npoeKry p.IIA orprrMaHHs AoAarroeoi iuQopvrallii (ueo6xiduy eidnoeida
nidrcpecnumu).

6) Hi (nrci uedonircu? nrcwc dauux uedocmamuao?).

1.2. Asrop (ueo6xiduy eidnoeida nidrcpecnumu) :

a) sauonnzn (Doprrry, HaAaBrrrrl AoAarKony iuQoprvraqiro (nrci nynrcmu?)

6) ne HaAaB AoAarKoBy iuQopuaqiro (vony?)

Wru

1.3. BucnoBoK rrloAo uepe4a.ri Ao BLrKoHaBqLrx opranin Bapacrroi ruicrroi pa4kr, Ao

rroBHoB€DKeHb trKr{x ni4noczrrcr peanisallis rpoeKry (fiaxieqi qux opzaHie sdiilcurorcmb
no danouy oqiur<y npo erc my).

6) Hi (o6ryyumyeauun).
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oco6u ynoeHonailceHoeo po6ouozo opzauy)
(dama)



Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром) 
9 

 
 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 

(у разі, якщо якесь із питань не стосується проєкту,  

необхідно вписати «не стосується») 

 

Розділ ІІ. Аналіз проєкту на предмет можливості або неможливості його 

реалізації  (заповнює працівник виконавчого органу Вараської міської ради, до 

повноважень якого відноситься реалізація проєкту).  
 

2.1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу 

пропозиції проєкту на предмет можливості/неможливості його реалізації 

(необхідну відповідь підкреслити).   

а) Так. 

б) Ні (чому? зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...………………… 

2.2. Інформацію, що викладена у Формі проєкту, було доповнено автором 

проєкту (необхідну відповідь підкреслити). 

а) Так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...…………………

б) Ні (чому? зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...………………… 

2.3. Запропонований проєкт стосується повноважень Вараської міської ради 

(необхідну відповідь підкреслити). 

а) Так.         

б) Ні (зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………… 

2.4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативно-

правовим актам, у тому числі рішенням Вараської міської ради та її 

виконавчого комітету, зокрема, Генеральному плану (якщо це пов’язано з 

пропонованим проєктом). 

а) Так.    

б) Ні (зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………… 



 

2.5. Запропонований проєкт відповідає пріоритетам і цілям розвитку громади 

(необхідну відповідь підкреслити). 

а) Так.         

б) Ні (зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...… 

2.6. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій/якому відбуватиметься 

реалізація запропонованого проєкту (необхідну відповідь підкреслити): 

а) це територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій/якому можливо 

здійснювати реалізацію відповідного проєкту за  рахунок коштів міського 

бюджету; 

б) це територія/земельна ділянка/об’єкт, яка/який не належить до переліку 

територій/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного 

проєкту за  рахунок коштів міського бюджету (обґрунтування): 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………

в) Не стосується. 

2.7. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного 

бюджетного року і спрямована на кінцевий результат (необхідну відповідь 

підкреслити). 

а) Так.                                                       

б) Ні (зазначити чіткі причини). 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...… 

2.8. Кошторис проєкту, поданий автором проєкту для його реалізації 

(необхідну відповідь підкреслити):  

а) приймається без додаткових зауважень; 

б) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою 

нижче формою) 

Складові проєкту Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проєкту 

Зміни, внесені 

виконавчим 

органом 

1. Гребінь, трамплін (д-1,8м, ш-

2,4м, в-1,1м) 

20000,00 31500,00 

2. Скейт-елемент (д-2,3м. ш-1,2м, в-

0,3м) 

20000,00 20400,00 

3. Гранд Бокс (д-3,6м, ш-0,7м, в-

0,3м) 

11000,00 11100,00 

4. Рейл (д-4м, ш-0,15м, в-3,5м) 4600,00 4600,00 

5. Склиз-перила (д-4м, в-0,4м) 4000,00 4400,00 

6. Лавка для сидіння, зі спинкою, 6000,00 6000,00 



вулична 

Урна для сміття 1400,00 1400,00 

Доставка 3000,00 3000,00 

Монтаж 10000,00 10000,00 

Кошти на покриття додаткових 

витрат, пов’язаних з інфляційними 

процесами 

20000,00 20000,00 

Загальна сума проєкту, пропонована автором,  становить 100000 гривень. 

Загальна сума проєкту, відкоригована згідно із зауваженнями виконавчого 

органу, становить 112400,00 гривень (заповнюється за потреби). 

 

Обґрунтування внесених змін: 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

2.9. Існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації проєкту 

за рахунок коштів міського бюджету (необхідну відповідь підкреслити). 

а) Так. 

б) Ні. 
 

2.10. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого 

проєкту (необхідну відповідь підкреслити): 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

2.11. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в 

контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів (необхідну 

відповідь підкреслити): 

а) позитивний; 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...…

2.12. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію 

запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії 

(необхідну відповідь підкреслити): 

а) позитивний; 

б) негативний (чому?) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………...… 

2.13. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами 

Вараської міської ради, до компетенції яких входить проєкт, стосовно 

можливості реалізації проєкту (наприклад, погодження з виконавчими 

органами Вараської міської ради: інфраструктури громади, містобудування та 

земельних ресурсів, інше), ситуації та умов, за яких реалізація проєкту може 

суперечити/перешкоджати реалізації інших проєктів або міських інвестицій, 

які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкта/будівлі 



……………………………………………………………………...…………………

а) позитивно; 

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проєкту) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...…………………

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...………………… 

 

2.14. Чи реалізація запропонованого проєкту передбачає витрати в 

майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і так далі). 

а) Так (які в річному вимірі?) 

……………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………...…………………

б) Ні. 
 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проєкту, запропонованого до 

фінансування за рахунок коштів  громадського бюджету, в перелік 

проєктів для голосування (в тому числі  опис передумов, які можуть 

зашкодити реалізації пропозиції (проєкту), та інші зауваження, що є 

важливими для реалізації запропонованого проєкту): 

а) позитивні; 

б) негативні. 

Обґрунтування/зауваження: 

Земельна ділянка, яка передбачається для реалізації проєкту на даний час є 

несформованою, незареєстрованою в Державному земельному кадастрі, 

кадастровий номер відсутній. 
         

 

 

 

 

 

______________   _____________ 

Директор департаменту житлово- 

комунального господарства, майна та 

будівництва виконавчого  

комітету Вараської міської ради  

Дмитру ЮЩУКУ 

     (дата)                  (підпис) 

 

(прізвище, ім’я, по батькові керівника  

 виконавчого органу Вараської міської 

ради) 

 

 

 



 
 

 

 



 
 


