
Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0001,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

Лист-згода директора Княждвірського НВК на встановлення скалелазного стенду; 

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  
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……………………………………………………………………………………..…………… 

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

 

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

завдання: 
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бюджету (чому?); 
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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, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

в) не стосується 
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Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  
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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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом) 

 

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

……………………………………………………………………...…………………………… 
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завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 

(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

 

а) так (які у річному вимірі?) 

Невизначено……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

б) ні 



 

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Проектом, згідно опису, передбачено тривале перебування дітей, що потребує 

належних санітарних умов, зокрема влаштування туалетів  та забезпечення належної 

безпеки (щодо пропозиції проведення дитячих днів народжень) 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0004,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0005,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0006,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0007,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

Надано згоду  в.о. начальника відділу культури і туризму щодо проекту 

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому 

(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

 

а) так (які у річному вимірі?) 

Забезпечуються Печеніжинською публічною бібліотекою ім. В.Грабовецького 

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

 

б) ні 

 



 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0008,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0009,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0010,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

Внесено істотні зміни в опис проекту; 

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0011,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0012,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

Надано інформацію щодо балансоутримувача ; 

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0013,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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: 

Вказана в описі вартість матеріалів і робіт не відповідає реальній середньозваженій 

ціновій пропозиції       ……………………………………………………………………….. 

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

 

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

Роботи зазначені в проекті потребують залучення спеціалістів та спецтехніки 

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

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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Зазначені в проекті роботи потребують залучення спеціалістів та спецтехніки, що не 

відповідає опису проекту та ціновій пропозиція матеріалів;  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0014,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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: 

Вказана вартість оплати праці -  повинна проводиться відповідно до трудового 

законодавства та правових відносин ……………………………………………………… 

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

 

8. Висновок, 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?) 

Роботи з прибирання берега річки можна організувати шляхом проведення толоки 

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

 

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого 

завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Невідповідна вартість робіт в проекті;  досягнення цілей описаного проекту має 

альтернативні можливості  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0015,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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?) 

Вуличні силові тренажери вже встановлено  на території Рунгурського НВК в рамках 

іншого проекту……………………………………………………………………………… 

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

 

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого 

завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Поданий проект влаштування дитячого майданчика має позивний характер, однак 

вказані елементи - вуличні силові тренажери вже встановлено на території 

Рунгурського НВК в рамках іншого проекту, тому не може реалізовуватися в рамках 

Бюджету участі; 

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0016,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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?) 

Лист- згода дирекції Рунгурського НВК; 

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

 

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Поданий проект влаштування дитячого майданчика має позивний характер, однак 

напрацювання щодо організації території Рунгурського НВК ведеться в рамках інших 

проектів, тому не може реалізовуватися в рамках Бюджету участі; 

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

 

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0017,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0018,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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: 

Вказана в описі вартість 13 стендів для розміщення інформації (табличок) не 

відповідає реальній середньозваженій ціновій пропозиції ………………………………… 

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

 

8. Висновок, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Вказана в описі вартість 13 стендів для розміщення інформації (табличок) не 

відповідає реальній середньозваженій ціновій пропозиції;………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

  30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  



Додаток 4  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням 23 сесії  сьомого  

демократичного скликання  

Печеніжинської селищної ради ОТГ 

«18» грудня  2017 року  

№ 1470-23 /2017 

    

Карта аналізу проекту  №0019,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів цільової програми 

«Бюджет участі Печеніжинської об’єднаної територіальної громади » 
Розділ І. Аналіз з точку зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки 

пропозиції (проекту)  
 

 

1. 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?) 

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

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

 

2. Заявник (необхідну відповідь підкреслити) 

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)  

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

 

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)  

 

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

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

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

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

 

30.04.2018 р.                                     ____________                                    Довірак І.В.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ради  

а) так                                                       

б) ні (чому?) 

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

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

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

 

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та 

нормативно правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, 

Генеральному плану (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 рада має право здійснювати реалізацію того 

чи іншого проекту за рахунок коштів місцевого бюджету; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких рада має 

право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів місцевого 

бюджету (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, 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: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

в) не стосується 

 

11. 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 проекту в бланк для 

голосування  
 

а) позитивні 

 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

смт. Печеніжин,  

   30.04.2018 р.                                        ____________                      Довірак І.В.  

 

  




