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до Положення «Про громадський бюджет
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Ідентифікаційний номер проекту
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Висновок оцінки проекту,
поданого для реалізації за рахунок міської бюджетної програми
«Громадський бюджет Бережанської міської ради» у 2019_ році
Розділ І. Технічна оцінка проекту (заповнює уповноважений робочий орган)
1.1. Назва виконавчих органів міської ради та відділів, до повноважень яких відноситься
проект
Відділ культури, туризму та релігій

1.2. Оцінка відповідності проекту технічним критеріям:
Критерій
Проект поданий вчасно
х
Проект поданий з дотриманням затвердженої форми х
Проект відповідає вимогам Положення
х
Проект містить необхідні додатки
х
Проект підтриманий підписами мешканців громади х

Так

Ні

Коментарі

1.3. Проект допущено до подальшої експертної оцінки
так х
ні
27.05.2019р.
(Дата)

Вридник С. М.
П.І.Б. відповідальної особи
уповноваженого робочого органу

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

2019/9

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації.
№
Критерій
Так
Ні
2.1. Форма проекту містить всю інформацію, необхідну для х

здійснення аналізу пропозиції проекту
можливості/неможливості його реалізації
Коментарі:

на

предмет

2.2.

Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено
автором проекту
Коментарі:

2.3.

Запропонований
проект
Бережанської міської ради
Коментарі:

2.4.

Запропонований проект відповідає чинному законодавству х
та нормативно правовим актам
Коментарі:

2.5.

Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься х
впродовж одного бюджетного року і спрямована на
кінцевий результат
Коментарі:

2.6.

Існує
необхідність
розробки
проектно-кошторисної
документації проекту за рахунок коштів міського бюджету
Коментарі:

2.7.

Наявна технічна можливість реалізації
проекту
Коментарі:

2.8.

Реалізація запропонованого
бюджетних коштів
Коментарі:

2.9.

Реалізація проекту за висновком відповідних виконавчих
х
органів потребує додаткових заходів чи дій
Коментарі (в т.ч. можливі додаткові дії, пов’язані з реалізацією проекту,
наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати
проект, отримання додаткових погоджень тощо):

стосується

проекту

х

повноважень х

х

запропонованого х

сприяє

економії

х

2.10 Реалізація запропонованого проекту передбачає витрати з
х
місцевого бюджету в майбутньому (на утримання, поточний
ремонт тощо)
Коментарі (в т.ч. орієнтовна сума витрат на утримання на календарний рік):

2.11. Орієнтована вартість (кошторис) проекту, поданий автором проекту для його
реалізації:
приймається без додаткових зауважень
х
приймається із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за
пропонованою нижче формою)
Складові проекту

Витрати за кошторисом
Запропоновані
З урахуванням змін
автором проекту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всього
Обґрунтування внесених змін:

Розділ ІІІ. Висновок Координаційної ради щодо внесення проекту, запропонованого
до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, в перелік проектів для
голосування
позитивний х
негативний
Обґрунтування/зауваження:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
м. Бережани, «27»травня 2019р.
Мельничук О.В
П.І.Б. та підпис керівника відповідного виконавчого
органу Бережанської міської ради
Рішення Координаційної ради
Протокол № 1 від 27 травня 2019 р.
Голова Координаційної ради П.І.П та підпис
Музичка В.Я.

