
КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛІ.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходу:перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 6 5

2.Бданк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)
______________ / ________________________ _

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради 
для аналізу бланку-заяви за змістом : •
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
_ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Заводському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району______________ ______________ ________________________ __

б) ні (обґрунтування)

_13.08.2019_
(дата)

К.Ю. Акукла_
(ШБ голови, заступника чи 

секретаря Координаційної ради)



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛІ.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходугперевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за № І 1 І

2.Бданк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?) 
____________ І ____________________________

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗалорізької міської ради 
для аналізу бланку-заяви за змістом : V
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
__ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Заводському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району_________________________________________________________

б) ні (обґрунтування)

13.08.2019_
(дата)

___К.Ю. Акукла______________
(ШБ голови, заступника чи 

секретаря Координаційної ради)
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V а) позитивний
б) негативний {чому?)

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в 
контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не застосовується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з 
департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

^  с^ргілАІІі^Уь^І'^ьи, йми ола?с

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

•^а) так (які у  річному вимірі?)

б) ні

ІЗ.Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які 
допускаються до голосування^ також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, що є ваоюливими для реалізації запропонованого завдання)'.

\ / а) позитивні
б) негативні
Обґрунтування/зауваження:

(дата)
С Ш

(ПІБ керівника структурного 
підрозділу Запорізької міської 

ради, визначенийв п.4 
попереднього розділу)



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходушеревірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

2.Бланк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
_  Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Заводському району

б) ні (обгрунтування)

3.08.2019
(дата) л \

К.Ю. Акула............ .
(ПІБ голови, заступника чи' 

секретаря Координаційної ради)



РОЗДІЛ II.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу

мають висновок «так») ~

Відповідальний
(виконавчий органЗапорізької місьі<ої ради, визначений в п.4 попереднього ро^йлу)^
Зміст заходу:здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк-заява містить всю інформацію,необхідну для здійснення аналізу пропозиції 
завдання з точки зору змістовності.

а) так ,
б) ні (чому?)

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору 
змістовності

а) так
б) ні (чому?)

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування

а) так
б) ні (чому?)

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням 
Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.

а) так
б) ні (чому?)

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого 
проекту:

а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного 
проекту за рахунок коштів бюджету мГста"Запоріжжя7~ "~
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо 
здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста
З апо р і жжя (об ірун ту вин ия)



з

в) не застосовується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:

а) так
б) ні (чому?)

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого завдання 
(Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 10% від 
вартості проекту, для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти на 
виготовлення проектно-кошторисної документації (в разі, якщо проект передбачає 
проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі 10% від вартості будівельних 
робіт):

а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (уточнення, які були відпрацьовані з автором проекту, наведені в 
таблиці нижче)

Складові завдання Витрати, грн
1.
2.
3.
4.
5. -
6.

Загальна сума___________________________ грн.
Обґрунтування:

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не застосовується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 
законодавчих вимог щодо економії:
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а) позитивний
б) негативний (чому?)

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в 
контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не застосовується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з 
департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у  річному вимірі?)

б) ні

13.Обгрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які 
допускаються до голосування^ також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

ради, визначенийв п.4 
попереднього розділу)



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

‘ - : РОЗДІЛ-і* ■' • ■■■
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІД1ЇОВТДІЮСТІ ВИМОГАМ 

ЗАЦО ВІЇЕІ ПІ ОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(зап) ш їсться по осіх бланках-типах, які включена до реестру поданих прдєкшів)

Відшжідальшш: Координаційна рада і ниіань Громадського бюджету:
Зміст заходупюревірка повноти та правильності заповнення бланку- ш и .

І. Включено до рсссгру іюдшшх проектів за № 6 5

2.Блапк-заявазагюянепа згідно з ьнмогами щодо повноти І правильності, отже, немас 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію,
а)' так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

' и м-* & ) / '& £ ' у  & ґ ґ ■Уі.& ру ' е ^ / си у іУ ' / у * т * /
^  у .  ^

3. Автор (необхідну відновіть підкреслити)
а) заповнив бланк-зая-ву, надавши додаткову інформацію (яШ пункти’- )

6) пе надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного киї опавчого оргапуЗапорізької міської ради
для аналізу бдапку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого оргапуЗапорізької міської раби )

’ '^Районна адміністрація Запорізької міської ради но Шевченківському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Возпееенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрійському району. Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комупареькому району. Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району. Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по З а в о д с ь к о ї)  райоп\. Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району_ ____ _________ _________________________________ ___

Щ ШІрбіруитунаиня)

13.08.2019 ( _  К.ІО. Акукла_
(дата) / \ \  (1ПБ голова, заступника чи

Ж секретаря Координаційної |>рлн)

І . І /
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РОЗДІЛИ.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 
(заповнюється лише по тих блаиках-зиявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу

мають висновок «так»)

Відповідальний; / &У/ СЪ*< У £ / З**/ ' / **-
(виконавчий органЗаиорІзької міської ради, визначений в п.4 попереднього розділу) .л‘
Зміст заходу:здшшсння аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

І. Блшгк-заява містить всю Інформацію,необхідну для здійснення янашву продшшш 
завдання з точки зору змістовності.

а) так
б) ні (чому?)
_ __  і  М у а /

2, Іаф:§і».ащіо, що міститься в бданку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору 
змістовності

а) так
в) їй (чому?) .

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування

а )іік
б) ні (чому?)

4. Запропонований -проект відповідає чинному законодавству, в тому шип рішенням 
Зшгорізької міської ради та її виконавчого тштшу-.

.а)так
б) ні (чому?) -

5, Тери-шрі і/ емельаа ділянка, на якій идб\ватнмет£ся реалізація запропонованого 
проекту:

а) цс територія/земельна ділянка, па якій можливо здійснювати реалізацію відповідного 
проекту за рахунок коштів оіоджету міста Запоріжжя; . . .
6} ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо 
здійснювані реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста 
Зтор'глскя{обґрунтуваішя)



з

в) ие застосовується,

6* Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься нротяі ом не більше 12 місяців: 

,М21АІ±, . ' •
б) пі {чому?) . •

7. Витрати за кошторисом. призначеним па реалізацію запропонованого завдання 
(Розрахунок вартосі і проекту мас враховувати резерв коштів в сумі, що становить 10% від 

, вартості проекту, для покриття ризиків, пов'язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти па 
виготовлення проектно-кошторисної документації (в разі, якщо проект передбачас 
проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі ]0% від вартості будівельних 
робіт):

а)^!ез додаткових зауважень
б) ? зауваженнями (уіощгешгя, які були відпрацьовані ? шшри і проект}, наведені в 
таблиці нижче)

Складові завдання Витрати, грп
П .

2.
3.
4.
5,

.6,.. .... ... ....... .............. ..... ..... ... ..- . .  _ .... .. ^

Загальна сума___ ______________________ ГРН-
Обгрунтування:

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) пози і ившш
б) негативний (чому?’}

... .—...—----- --:---------- -------—------------------- ----------------------------  ̂ ! '

____ _______ ________,__ __ _____ ___ .............. . . . ™.... ................. ......---- -;--------- ...................... .—---- ---------

в) не застосовується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 
законодавчих вимог шодо економії:



4

дінозишвішй 
и) ІіеТІТИВІїИЙ (чому?)

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запрошкованого завдаййя в' 
копгсксгі законодавчих вимог шодо економії:

б) негативний (чому?)

в) и с застосовується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження ч 
департаментом архітектури та містобудування міської ради і і .д.). ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестицій які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) гак {які)’ річному гтлнт?)

ІЗ.Обґруитовані рекомендації щодо внесення проекту до ретстру проектів, які 
допускаються до голосування!« також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, шо с важчнвтш для реалізації запропонованого завдання):

аУшзючшяі...
Щ йегатгоиі
Об№унтуваніїя/з.ауваженш:

•(ЩБ керівника структурного 
підрозділу ЗапарізькоШіевкб!

ради, визмачеиийв й,4 
■ попереднього розділу)



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ■ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛІ.
АНАЛІЗ- ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАЛОВЛЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(зтовтоетьєя по всіх бланках-заявш, які включено до реестру поданих проектів} ,

ВІдговІдал ьнийї Координаційна рада з питань Грамадського бюджету;
Зміст заходу шеревіркаповнош та правильності заповнення бдашу-заяви.

1. Вюдочшо до реєстру поданих проектів за Л» ■6 5

2.Блаиж-заявазяповнена згідно з вимогами щодо повноти -і правильності, отже, немає і 
необхідності аапрошувахи у автора додаткову інформацію, - ■ '
а) так
б) ні {які недоліки? яких даних недостатньо?)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслиш)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти? );

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської рЗДШ 
для аналізу бланку-заяви за змістом.:
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької-міськоїроди)
" Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району. Районна' ;. 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна , ^
адміністрація Запорізької міської рада- по Олександрівському району , Районна 
адіЗшстрщія Запорізької міської ради по Комушрському району, Районна адмшстрадія : ; 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Зшорізршї • 
міської ради но Заводському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по ,= 
Шевченківському району________________________________________  . - - •;;;

б) ні {обґрунтування)

:ВД8.2Ш9.
(дата)

___К.Ю. Акукла_____ ;_____
■ (П1Б голови, застушика чш'' 
секретаря Координаційної ради)



РОЗДІЛИ.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 
(заповнюється лише по тих блапках-зтвт, які відповідно до п, 4 попереднього розділу

мають висновок «так»)

Відповідальний: Аг&ОРЛЯ,
(виконавчий органЗадарізької міської ради, визначений в п.4 попереднього розділу)
Зміст захедуїздійсненш аналізу поданих проектів за змістом та мождивістю реалізації ’

1, Блшк-заява містить всю інфорзшвю^еобхідву для здійснення аналізу пропозиції 
завдання з  точки зору змі о г о й н о с т і .

- а) так
Щ ш { н о м у ? )  ; у? г~ ' ; V дг; ї ї Ш Л\£ЩШ

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю . і 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору 
змістовності

а) так
б) Я І(ч о м у ? ) : -■ . :р<и;<»н?і|ї!:г;;:ЇІ

З, Запрошнованнй проект входить до повноважень органів місцевого самоврядуванні

а ^ ш к  .................
б) ні (чому?)

4  Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенні# 
Запорізько! міської ради та ЇЇ виконавчого комітету.

а) так
Щні (чому?)

5, Територія/земельна ділянка» на якій відбуватиметься реалізація запропонованого. . ’ 
проекту:

■а) 'це територія/земельна ділянка, ш  якій можливо здійснювата реалізацію відповідного \  ■ 
проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя; -
б і ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій,:-на яких можливо ; 
здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста 
Зщоршжя(обґруптувштя) ^
{ % & /? & £  * ..

І /  / р г / р /т к ) ?  # / /  З а * & А ? '/р & е~ <2  -2 Є Ш .М
Ш Ж  Та

і' ' ’- 'Щфу



в) те зтяттуєгтя.

б. Реаяізщія задропонованого ириииу відбуватиметься протягом не бпьше 12

б) ні (чому?)'

7, Витрати за кошторисом, дрізжашшм на реалізацію зайронашванвго завдання: 
(Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в- сумі, що становить 10% від; 
вартості іїроежіу, д ія  покритая ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, яощо, та кошти на; 
виготовлення проектно-кошторисної документації (в разі, якщо проект передбачає, 
проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі 10% від вартості будівельних 
робіт): ■

а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (уточнення, які були відпрацьовані з автором проекту, таведщі $; 
таблиці нижче)

Складові завдання .........В и т р а ж .ш к
1.
2 . - : '• " ' ■
3.
4
5»
6?  ;

Загальна сума . ___________ гри.
Обгрунтування:
— .................. :—*--- ---- -— ° -------- ------

8 Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого заздишж

а) позитивний
б) негативний (ножу?)

в) не застосовується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації зшдзопошшшого завдання в контексті 
законодавчих вимог щодо економії:



4

а)д<штавяии 
6} негативний1 (чтіу?)

І§, Вйшошк стосовно експлуатщійнжх. витрат на реалізацію защкяюноваиого завдання в
ІОНТЄКСЇІ ЗШОЙОДЗІЧвК ВИМОГ ЩОДО еконощії:

а) дозишвнді >
б) негативний (тщу?}

в) же застосовується ..........

11.' Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з • 
департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д,), ситуації та умови в яких 
реалізація завдання може супсречити/перегакоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку ^  ^

2 ) р 9 г ^ т Ш т /  ^
> ‘ *иі-& гм &  у

12 Чи реалізація запропонованого завдання передбачав витрати в майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточшт ремонт і т.д.)

а) так (які у  річному вимірі?)

б) Ні

ІЗ.Обгрунтовакі рекомендації щодо внесення проекту' до реєстру проектів, ті 
допускаються до голосування^ також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні .
б) негативні

(дата) / у  (підпис) (ПШ керівника структурного
підрозділу Запорізької міської

ради, визвачеішіїй и4- - ,./■■■■



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст захо ду:перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

2.Бланк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні {які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
__ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району , Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Заводському району

б) ні (обґрунтування)

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 6 5

13.08,2019
(дата)

К.Ю. Акула
(ПІБ голови, застушшка чи 

секретаря Координаційної ради)



р о з д іл и . ■
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО- - . ■

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюєтьсялише по тих аланках-заявях, які віоповідно до п.4 попереднього роздічу

- мають висновок «так») ■■ у

ЯивввідгЛЬЇІЇІЙ:___________________________________ ' •••-.'■ ~ -л ;
( а ь  \’<і. ч р ч  К’ ш о р ь і  т о . '  <і - ;  < , ■; 1 і  и  ч  < < л {№  т і  і  п .» т г с р «  > о г о  р о  ( і ‘ а і  ■ - . . . .  / . •

Зміст заходу:здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації ■,

І» Бланк-заява -містить -всю даформщі^теобхіджу- дня •-здїйшення аналізу пропозиції 
завдання-з точки зору змістовності- - ч -

• # |та к  : - 
,С ^& {чт у?\ , ___ . • , 2 

 ̂ '~*г < -  ̂ - _______ ;

І, Інфйрщшію^:що міститься в бяату-заяві, було доповнено' Автором. Бланк містить всю 
інформацію., необхідну - для: здійснення-' -аналізу : -пропозиції завдання з точки зору 
зшстовв«яіі;“' ■ '- ' * ; '... • - '

■ ^ Т І К  '  -

іЩві (чому?')
,іл ' , ; / / ^ /-/Г ' с - а*./ ’ /,

/  а  (у і/

3. Запропонований проект входить'до повноважень органів місцевого са ючрядувавня

(ХЗ'Так
4 ’Із) ні (чому?)

4, Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням 
Запорізької міської рада та її виконавчого комітету.

(ґ.а|,так . , .
б) ці (чешу ?)

5. Територія/земельна дп  яка, на шн-вїдбуватіїм ть я реалізація запропонованого 
проекту: _ '

І а))де територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного 
’’.проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо 
здійснювати реалізацію відповідного проекту -за рахунок коштів бюджету міста 
Зторіжжя(обґрунтування)



в) не застосовується. . ' : £

& Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12

ЙрЕЗк ■ ■;7‘4 '' ■ •V ■ ■ ; ' '  'V ' ’ ■ '
\ ;0)Ш (т му?) ' ~ ' У

7, Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого завдання 
(Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі.» що становить 10% від 
вартості проекту, для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти на 
виготовлення проектно-кошторисної документації (з разі, якщо проект передбачає 
проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі 10% від вартості будівельних 
робіт): . •

а), без додаткових зауважень
і б)/ з зауваженнями (уточнення, які були відпрацьовані з автором проекту, наведені в 
таблиці нижче) _ . }

Складові завдання Витрати,гри
1.
І ✓
.3, • ......... ....... .........,.........
4
5. . .. . . . . . . . .
б. . .. •• . ..

Заггйьщсума . --у  ,
Обґрунтування:

■у; - ✓ ' / /  - -

. н>'~; Є ь , ' С С- /<; г<Лзк* і< А . М  , . / &

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

/а)Позитивний .у .
"б) негативний (чому?) .......... V/ .л* ч '

в) не застосовується — .... 1.... ' ’ • , ■ ■ .

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в/дамеветі 
законодавчих вимог щодо економії: ".....~-~™ • - - • -



негативний (чому?)

10. Висновок стосовно етссшуатащйних витрат на реалізацію запропонованого завдання в
контексті законодавчих вимог щодо економії; . . . .

‘̂ ЛІОЗИТИНІШЙ .
б) негативний (чоліу?)

в) не застосовується ' ^

11. Висновки і поГодясешй/уЗгоДжеїшя з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з 
департаментом архітектури і  а .містобудування міської ради і т.д,), ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/т^иторії або будинку

^  гСсЪ-г/>-■ Н ’ хГ ;• «--Ч? •• У 1-уЬскЛ( . .

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачав витрати ‘ в. майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

А- * • '
а)‘так {які у  річному вимірі?) ' -
___________:_:.... /  .,.̂ £ ............. ... ..... . ________ __ ________________ _,________

б) НІ ' ............ ■

, ІЗ.Обгрунтоваиі рекомендації щодо внесення проекту ■ до реєстру проектів, які' 
допускаються до і ояосувакня(а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завданая та інші зауваження, що є важливими бляреалізації запропонованого завдання):

....... . . . .
І* а) позитивні !

б) негативні .
Обгруятувшня/зауваження;

т т у т г г
/С 'і  І  

Ь ? »  Л і  * гС/
Ш£&* - *і/£-, С *.*

ч\ ‘'_
Секретар міської ради

г / ’- -
(ГОВ керівника <?хрргфют 

підрозділу Запорізької мішсса 
ЩЩі вязяачевйй в пЛ 
лопередйього рвздізу)

Р.О. Пидорич



КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
В 2020 РОЦІ

РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходу :перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за № в

2.Бланк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради 
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, 
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району, Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району , Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Заводському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району_________________  .______________________________ _

б) ні (обґрунтування)

13.08.2019...
(дата)

К.Ю. Акула
(ШБ голови, заступника чи 

секретаря Координаційної’ради)



?

РОЗДІЛ 11.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється лише по тих 6-тнках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу

мають висновок «так»)

Відповідальний:
і виконавчий ор-аи йшорпшй міської |шн. ви :мче)Ш>і в н -! модср&іньогі» ро ці, і) і /  ^  ^
Зміст заходуїздійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

І. Бланк-заява містить всю інформацію,необхідну для здійснення аналізу пропозиції 
завда ння з точки зору змістовності.

а) так
б) ні (чому?}

2, інформацію, що міститься в бл&нку-заяві, було доповнено Автором, Бланк містить всю 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору 
змістовності

а) так
6} ні (чому?)

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування

а) так
б) ні (чому?)



РОЗДІЛ II.
АНАЛ ІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється дише по тих б.чанках-заявох, які відповідно до п.4 попередньою розділу

мають висновок «так»)

ї. Бланк-заява містить всю інформацію,необхідну для здійснення аналізу пропозиції 
завдання з точки зору змістовності.

а) так
б) ні {чому?}'

2, інформацію, що міститься в оланку-заяві, оуло доповнено Автором. Бланк містить всю 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору 
змістовності

а) так
б) ні (чому?)

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням 
Запорізької міської рахіи та її виконавчого комітету.

а) так
б) ні. -(чому?)

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого 
проекту: - - ^

а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного 
проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;
6} ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо 
здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів "бюджету міста 
ЗтщїЬкжя(обгру!{тува!ііія)

б) ні (чому?)
а) так



в) не застосовується.

б. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:

а) так
б) ні (чому?)

7. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого завдання 
(Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 10% від 
вартості проекту, для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти на 
виготовлення проектно-кошторисної документації (в разі, якщо проект ' передбачає 
проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі !0% від вартості будівельних робіт):

а) без додаткових зауважень
О) з зауваженнями (уточнення, які були відпрацьовані з автором проекту, наведені в 
таблиці нижче)

Складові завдання Витрати, грн
і
2.
"І

4.
5.
б.

Загальна сума __ _ ______ ________________грн.
Обгрунтування:

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

-а) позитивний_____ _
б) негативний (чому?)

в) не застосовується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 
законодавчих вимог щодо економії:.
а) позитивний .



4

б) негативний (чету?)

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання з 
контексті законодавчих вимог щодо економії':

а) позитивний
б) негативний (чому?)

в) не застосовується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з 
департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських 
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у  рїчнешу вимірі?)_____

" 1 .....^  ............................................................^ ----------------- - —

ІЗ.Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які 
допускаються до голосування^ також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, гцо є важливіші! для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) ні

і ПІБ керівника етр> кіуркого 
яідрсгаілг Запорізької.міської

ради . вїгіііи ' іСи и Гщ П.4 
п о п ер едн ьо го  ро’силч 1




