
lдентифiкацiйний номер проекту 277

Створення iнновацiйноТ бiблiотеки на базi бiблiотеки Ne43

БлАнк
аналiзу пропозицiТ (проекту), реалiзацiя якоi'вiдбуватиметься за рахунок коштiв

громадського бюджеry м.Львова на 2017 piK

Роздiл I. Анмiз пропозицiI (проекту) з точки зору його наповнення,
тобто змiсту

(заповнюе працiвник структурного пiдроздiлу ЛьвiвськоТ MicbKoT ради, до компетенцii'
якого входить пропозицiя (проект)

1. Бланк-заявка мiстить достатню iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу
пропозицii' (проекту) з точки зору змiстовностi,*Wк
б) Hi (чому?)

2. Запропонована пропозицiя (проект) входить до повновакень мiськоl'ради
нж
б) Hi (чому?)

З, Запропонована пропозицiя (проект) вiдповiдае законодавству УкраТни та
нормативно-правовим актам, у тому числi у частинi мiсцевого рiвня, зокрема,
генеральному плану м. Львова (якщо це пов'язано iз запропонованою пропозицiею
(проектом)*
ж
б) Hi (чому?)

4, Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого
завдання:
а) це територiя/земельна дiлянка, на якiй MicbKa рада мае право здiйснювати

реалiзацiю того чи iншого проекгу за рахунок коштiв мiського бюджету м. Львова;
б) ця територiя/земельна дiлянка не на.пежить до перелiку територiй, на яких Micbka

рада мае право реалiзувати запропоновану пропозицiю (проект) за рахунок коштiв
бюджеry м. Львова (чому?);

- проекm вmiлюеmься у прuмiщеннiусmановч управлiння кульmурч

5. Реалiзацiя запропонованого завдання може вiдбутися протягом одного
бюджетного перiоду:
ffiW
б) Hi (чому?)



6 Висновок стосовно технiчн их можл и востей ви конан ня зап ропонованого п роекгу:

б) негативний (чому?)
ыritiil llrlElпrr

в)

не стосуеться

7. витрати за кошторисом (брутто), призначенi на реалiзацiю запропонованоГо
завдання:

без вих з ь

аблиця

Ns з/п Складовi завдання Витрати за кошторисом
(брутто)
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Загальна сума 0 гривень

тування: Управлiнням кульmурu на 2О17 piK запланованчй капimальнчй

цьо?о прuмitцення, Тому рекоменdу€мо
, cKepyтamu на купiвлю облаOнання.

KoLLlmL], переdбаченi на поmочнчй

ацiя запро понованого завдання передбачае витрати у майбутньому
витрати н а утримання, поточний ремонт тощо)

рiчному вимiрi?)

Роздiл ll. Обfрунтованi рекомендацiТ щодо внесення проекту у бланк для
rоло сування:

iзацiя проекту с можливою за умов:

iзацiя проекту е неможливою, з огляду:

Львiв,
(дата)

в.о начальника

Челепiс о. М.

рvt
'r"",ij
rýHt

фо+ý.}
q

.t

J*$

'f

lr,
а.О

1,

.о\'

ý

$ :}

,{тн

Ф

л ь

.ь

з зауваженнями внести

м.


