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Освітній

номер проекту

1202

простір для школярів

"MakerSpace"

БЛАНК
аналізу пропозиції

(проекту), реалізація якої відбуватиметься
за рахунок коштів
громадського бюджету м. Львова на 2017 рік
Розділ І. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення,
тобто змісту

(заповнює

працівник

структурного підрозділу Львівської міської ради, до компетенції
входить пропозиція (проект)

1. Бланк-заявка

містить достатню інформацію,
п оекту) з точки зору змістовності.

2. Запропонована

пропозиція

(проект)

необхідну

для здійснення

входить до повноважень

якого

аналізу пропозиції

міської ради

3. Запропонована
пропозиція (проект) відповідає законодавству України та нормативноправовим актам, у тому числі у частині місцевого рівня, зокрема, генеральному плану м.
Львова (якщо це пов'язано із запропонованою
пропозицією (проектом)
~) та
б) ні (чому?)

4. Те ито ія/земельна

ділянка, на якій відбуватиметься
реалізація запуоп?нованого
заl3данн~:
) це територія/земельна
ділянка, на якій міська рада має право здіЙСШОj3аLИgеалізашю 10[.9
іншого п оек у за РМУНQККQштів міського БЮД)fSШУ м. ЛЬ~QВЦ;
б) ця територія/земельна
ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має
право реалізувати запропоновану
пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету м. Львова
(чому?);

в) не стосується
5. Реалізація
пе юду:

запропонованого

завдання

може відбутися

протягом

одного бюджетного

Теоретично, проект можна втілити протяго.н одного бюджетного періоду. Проте.вкрай
великим є ризик вийти за ці часові межі, оскільки, з огляду ІІа фактичний стан приміщення
та масштабність проекту, потрібен час 110 виготовнення та експертизу ПfЩ, проведення
процедури закупівель, підведення комунікацій
(вода, світло, опалення), здійснення pe/v/OIlI11I1UX
робіт, закупівлю та встановлення обладнання тощо.
б) ні (чому?)

6. Висновок,

стосовно

технічних

можливостей

виконання

запропонованого

проекту:

~!l.ПРЗИТИВНИЙ
б) негативний (чому?)
в) н;е,стосується
7. Витрати за кошторисом
.

І

(брутто),

призначені

на реалізацію

запропонованого

завдання:

Таблиця

N2 з/п

Складові

завдання

Витрати

1.

Не враховано вартість виготовлення
кошторисної документації

2.

Сума на ремонт приміщення

проектно-

вказана приблизно

Орієнтовно

за кошторисом
(брутто)
- 1ОО000,00

Може бути визначена тільки
після виготовлення ПКД та 'й
експертизи

"\

,).

4.

5.
6.
Загальна сума

Обгрунтування:
експертизи.

гривень.

Такий проект вимагає виготовлення ПКД та проведення її державної

8. Чи реалізація запропонованого
вит ати на т имання, поточний
а так які у: ічному вимірі?)

завдання передбачає
ремонт тощо)

витрати У майбутньому

(наприклад,

Щорічними будуть витрати на комунальні послуги.
Крім того, функціонування такого центру вимагає відповідного штату працівників,а,
отже, .видатків на оплату заробітної плати.
б) ні
Розділ ІІ. Обгрунтовані
а) реалізація
б

рекомендації

щодо внесення проскту У бланк для голосувапня:

проекту є можливою;

еitлізація проекту

є можливою

за умов:

1. Виготовлення та державної експертизи ПКД
2. Проведення всіх підготовчих та ремонтних робіт
З. Визначення правового статусу освітнього центру та наявності відповідного штату
працівників.
В) реалізація проекту є неможливою,
Заявник

З

м. Львів,

,.
J:J

:'~

ознайомлений.
_

(дата)

!

зауваженнями

•

J

з огляду:

