
ідентифікаційний номер проекту 351

Молодіжний центр «Є контакт»

БЛАНК
аналізу пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів

громадського бюджету м. Львова на 2017 рік
Розділ і. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення,

тобто змісту
(заповнює працівник структурного підрозділу Львівської міської ради, до компетенції

якого входить пропозиція (проект)

1. Бланк-заявка містить достатню інформацію, необхідну для здійснення аналізу
~опозиції (проекту) з точки зору змістовності.
е) та
б) ні (чому?)

2. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради
~) Ta~
б) ні (чому?)

3. Запропонована пропозиція (проект) відповідає законодавству України та
нормативно-правовим актам, у тому числі У частині місцевого рівня, зокрема,
генеральному плану м. Львова (якщо це пов'язано із запропонованою пропозицією
~oeKTOM)

~LШ
б) ні (чому?)

4. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого
завдання:
а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати
~еалізацію того чи іншого проекту за рахунок К9штів міського б~Д~ету м. Львова; '1р) ця територія/земельна ділянка не належить.До перел. іку тер.И.ТОРіЙ,.на яких міська;
рада має право реалізувати а gопоновану-дgопозицію (проекr) а ga~y"HoK K..Q1Цl[{
fuQ,цжет М. Львова (чому'?)~
Відповідно до ухвали лмр N94434 від 19.03.2015 дане приміщення за адресою
Міцкевича 6/7 належить до переліку приміщень, що підлягають приватизації
шляхом викупу. Відтак, після здійснення викупу реалізація цього чи будь-яких інших
проектів у цьому приміщенні не належить до компетенції лмр. Додатково, кошти
міського бюджету не можуть виділятись на облаштування приватизованих
приміщень.
в) не стосується

5. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного
бю~етного періоду:

та
б) ні (чому?)

6. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:
а) позитивний
~ негативний чом ?}
Відповідно до ухвали лмр N94434 від 19.03.2015 дане приміщення за адресою
Міцкевича 6/7 належить до переліку приміщень, що підлягають приватизації



· ~~:"~i:_

і' :

шляхом викупу. Відтак, після здійснення викупу реалізація цього чи будь-яких інших
проектів у цьому приміщенні не належить до компетенціїЛМР.
в) не стосується

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого
завдання:
gJ без 0 аткових зауважень
б) з зауваженнями (необхі.цно внести їх ВИКОQИСТОВУЮЧИдля обгрунтування дані!

аве.цені таблиці)
т ба лиця
NQ з/п Складові завдання Витрати за кошторисом

(брутто)
1. Виготовлення та державна експертиза ПКД 30000
2.
3.
4.
5.
6.

Загальна сума зо ооо гривень.

Обгрунтування: обов'язковій державній експертизі підлягають проекти будівництва
об'єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, якщо їх кошторисна
вартість перевищує 300 тисяч гривень.

8. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати у майбутньому
нап икл ,ВИТQати на утримання, поточний ремонт тощо)

aJ так (які у. QічномУ.виміQі?)
Реf;U7ізаЦіЯпроекту передбачатиме щорічні поточні видатки на оплату
комунельних послуг, витратні матеріали для проведення заходів та заробітну
ппету'повиівникїв, Вартість поточних витрат складно порахувати, оскільки
відсутня інформація стосовно обсягів витрат та кількості працівників, які повинні
працювати.

б) ні
Розділ 11.Обгрунтовані рекомендації щодо внесення проекту у бланк для

голосування:
а) реалізація проекту є можливою;
б Qеалізація п оект є можливою за у'мо_в:
- зміни статусу пропонованого приміщення;

- або заміни місця реалізації проекту
в) реалізація проекту є неможливою.

Заявник із заувагами ознайомлений.
м. ЛЬВІВ, _
(дата)! ;.:'-~~.-:"~~
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