
 

 

ЗВІТ 
про відповідність проєкту встановленим вимогам 

Назва проєкту 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

Відповідальний структурний підрозділ місцевого органу влади 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

Результати аналізу проєкту на відповідність встановленим вимогам: 

1. Реєстраційний номер проєкту ___________ 

2. Проєкт належить до повноважень місцевого органу влади та відповідає Положенню про 
громадський бюджет: 
а) так; 
б) ні (чому?). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

3. Проєкт відповідає законодавству, нормативно-правовим актам місцевого органу влади: 
а) так; 
б) ні (чому?). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

4. Строк реалізації проєкту - один бюджетний рік: 
а) так; 
б) ні (чому?). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

5. Проєкт має завершальний характер (не потребуватиме коштів для його завершення в 
майбутньому): 
а) так; 

Додаток 3 

 



б) ні (пояснити необхідність виділення коштів з бюджету у майбутньому). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

6. Висновок щодо технічних можливостей реалізації проєкту: 
а) позитивний; 
б) негативний (чому?). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

7. Проєкт передбачає лише розробку проєктно-кошторисної документації: 
а) так; 
б) ні. 

8. Проєкт не суперечить діючим програмам розвитку території та не дублює завдань, 
передбачених цими програмами, і планується для реалізації на відповідний бюджетний рік: 
а) так; 
б) ні (обґрунтувати, в якій частині суперечить вимогам). 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

9. Реалізація проєкту планується на землях або об'єктах комунальної форми власності: 
а) так; 
б) ні. 

10. Оцінка вартості проєкту у розрізі складових та видів робіт: 
а) без зауважень; 
б) із зауваженнями (зазначити позиції, які потребують уточнення, в таблиці, наведеній 
нижче). 

 

 

Найменування Пропозиція автора проєкту Пропозиція структурного підрозділу 
місцевої ради 

необхідна 
кількість 

ціна за 
одиницю, 

грн 

вартість, 
грн 

необхідна 
кількість 

ціна за 
одиницю, грн 

вартість, 
грн 

              

              

              

Загальна сума х х   х х   

 

Обґрунтування: 
_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________



_ 

11. Висновки і погодження інших структурних підрозділів місцевого органу влади стосовно 
можливості реалізації проєкту (наприклад, погодження з департаментом архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів тощо) та ризиків його невиконання: 
_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

12. Висновок щодо внесення/невнесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до 
голосування: 
_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________ 
(дата) 

___________________ 
(підпис) 

___________________________________ 
(П І Б. керівника відповідального структурного 

підрозділу місцевого органу влади) 
 


