
Додаток 3 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) 

селищної ради 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

Бланк-аналізу 

пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок 

коштів громадського бюджету (бюджету участі) Компаніївської 

селищної ради на 201_ рік 

 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту) (заповнюють працівники відділу звернень громадян селищної 

ради (далі – уповноважений робочий орган)  

 

1. Назва структурного підрозділу селищної ради, до компетенції якої входить 

пропозиція (проект), яка (який) подається в рамках громадського бюджету (бюджету 

участі) селищної ради на 201_ рік, що здійснює аналіз цієї пропозиції (проекту). 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

2. Бланк-заявка заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 

необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

3. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (презентація)  

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

____________                                                                       ____________________________ 

 (Дата)                                                                                  підпис (П.І.Б.) 

М.П. 
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Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

Увага! 

Необхідно заповнити кожний пункт. У випадку, якщо якесь з запитань не 

стосується Вашої пропозиції (проекту), необхідно вписати “не стосується” 

 

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту 

(заповнює працівник структурного підрозділу селищної ради, до компетенції якого 

входить пропозиція (проект). 

 

1. Бланк-заявка містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

(проекту) з точки зору змістовності.   

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

2. Інформацію, що міститься в бланку-заявці, було доповнено Заявником.  

а) так                                                       

б) ні (чим?) 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень громади.  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією 

(проектом) 

 

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

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

завдання: 

а) це територія/земельна ділянка, на якій селищна рада має право здійснювати 

реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету Заводської селищної 

ради; 
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б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких селищна 

рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів 

бюджету селищної ради (чому?); 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

в) не стосується. 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного 

року:  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого 

завдання: 

а) без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, 

наведені в таблиці нижче)  

Складові завдання Витрати за кошторисом (брутто) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Загальна сума ……. гривень. 

 

Обґрунтування: 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

8. Висновок комісії з розгляду проектів громадського бюджету, стосовно технічних 

можливостей виконання запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

в) не стосується 

 

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого 

завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 
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а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

в) не стосується 

 

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами селищної 

ради, до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості реалізації 

пропозиції (проекту) (наприклад, погодження з управліннями селищної ради: житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, 

фінансовим і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проекту) може 

суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій (проектів) або селищних 

інвестиції, які стосуються цієї земельної ділянки/території або 

об’єкту/будівлі…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

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 

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення пропозиції (проекту), 

запропонованого до громадського бюджету, в бланк для голосування (а також 

опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші 

зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту): 

а) позитивні 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

смт Заводське, (дата)… 

__________________________________________ 

 

П.І.Б. та підпис керівника структурного підрозділу 

селищної ради   

М.П. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                          Ю.Панасюк 


