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Додаток 2 

до Положення 

 

Бланк аналізу проєкту  

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(назва проєкту) 

для реалізації у ______ році 

 

Заповнюється 

посадовою особою 

Дата надходження  

Номер у реєстрі проєктів  

ПІП та підпис особи, що перевіряє  

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

 

Аналіз проєкту на предмет можливості 

або неможливості його реалізації  

(заповнює відповідальна особа органу місцевого самоврядування) 

 

2.1. Форма проєкту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу 

пропозиції проєкту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

   так                                                       

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.2. Запропонований проєкт належить до повноважень органів місцевого 

самоврядування 

   так                                                       

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

2.3. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативно- 

правовим актам  

   так                                                       

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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2.4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного 

бюджетного року і спрямована на кінцевий результат :  

   так                                                       

   ні (зазначити чіткі причини) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2.5. Кошторис проєкту, поданий автором проєкту для його реалізації:  

   приймається без додаткових зауважень 

 із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою 

нижче формою) 

Складові проєкту Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проєкту 

Зміни, внесені 

при перевірці 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Загальна сума проєкту, пропонована автором,  складає ___________гривень. 

Загальна сума проєкту, відкоригована після перевірки, складає ___________ 

гривень (заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

2.6. Існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації проєкту за 

рахунок коштів бюджету _______________________________ ради.  

   так                                                       

   ні  

 

2.7. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого 

проєкту: 

   позитивний 

   негативний (зазначити чіткі причини) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________  
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2.8. Проєкт має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не 

вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового 

виділення коштів з обласного та місцевого бюджетів, в т.ч. на утримання та 

обслуговування): 

   так 

 ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом 

встановленого періоду реалізації) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

2.9. Реалізація проєкту не планується на землях або об’єктах приватної форми 

власності: 

   так 

   ні 

 

2.10. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами 

виконавчих органів місцевого самоврядування, до компетенції яких відноситься 

реалізація даного проєкту, щодо можливості реалізації проєкту та можливих 

додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу 

земельної ділянки, на якій  пропонується реалізувати проєкту, отримання 

додаткових погоджень, дозволів тощо), ситуацій та умов, в яких реалізація 

проєкту може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або місцевих 

проєктів, які стосуються даної земельної ділянки, території або об’єкту.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Обґрунтування/зауваження: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК – в рамках реалізації шкільного громадського бюджету 

Полтавської області проєкт допустити до голосування: 

   рекомендувати 

   не рекомендувати 

 ___________     ________________  _____________________ 

          (дата)       (підпис)    (П.І.Б. керівника 

      органу місцевого самоврядування) 

________________  _____________________ 

                (підпис)    (П.І.Б. керівника 

              навчального закладу) 


