
висII.oI}ок lцодо вrдповr/цнос,t,I про€к]Y (Е,ксtIЕр,гизА)
здконоlцдвству, IIоJIожЕI{IIю,tА можJIl4вос,гI Його

РЕАЛIЗАIIIi

"NЪ 1_4 [Iазва исl,ичtIоl

вiдповiдальllий: Зимноводiвська cirTbcbka рада Пустомитiвського району
львiвськот областi

(вidповidальнuй сmрукmурнuй пidрозdiл за експерmuзу проскmу)

/{aтa приз}lаllеlltlя вiлповiда.llьllим за експсртизу: l7.08 .2020

/(al а llуб"lliiкаrцii звiт,у: l 7.08.2020

Змiсr,заходу: злiйсненгlя ана.lriзу поданих пpoeкl,iB за змiсr,ом та можJIиlliс,гtо

реалiзацiТ

1 . Запропонований проскт вiдповiдае Положеннiо:
а) так
б) Hi (чому'?)

2, Запропонований про€кт вiдповiдас чинн
а) так
б) Hi (чому?)

ому зфконодавству:

3. Реалiзацiя запропонованого проскту вiдбуваr,иметься протягом одного
бtоджетного року:
а) так
б) Hi (чому?)

4, Висtrовок стосовIIо ,гехttiчних можливостей викоtIаIlня запропонованого

завданtIя:
а) позитивltlий
б) ьrега,гивний (чому?)

5. Проект передбачае виключно розробку просктно-кошторисноТ дlокумеrrтацiТ:

а) гак

б) lli



l

6. l1pocKT ма€ завершений ]

вимагатиме прийняття подал
виlцiлення KotttTiB з бюдхtету):
а) так
б) Hi (обrрунтуваI{ня неможли

:::]:iI:::::]:1T]: ,

6. l1pocKT ма€ завершений характер (викона
вимагатиме прийняття подальших заходiв та
виlцiлення KotttTiB з бюдхtету):
а) так

ня захолiв у майбу,гньому не
по"гребува,гиме додаткоRого

одiв протягом встановJIеногоб) Hi (обrрунтуваI{ня неможливостi реалiзачiТ
гtepiolty реаrлiзацiТ)

7. Реалiзацiя проскту планусться на земJIях об'ск,гах приватноТ форми
власностi:
а) так
б) Hi

8. Проект не буле бюджетно-ефективним на

а) так
i реалiзашiТтаlчи експлуаташiТ:

б) ,ti

9. Витрати за кошторисом, призначеним на реал
а) без додаткових заyважеtlь
б) iз зауваженнями

l 0. Наявний лист-погодження:
а) так
б) Hi

1 l. Оцiнка параметрiв ефективностi проскту:
l 1.1. Ir-rновацiйнiсть: TaK/Hi
l 1.2. Соцiальнiсть: TaK/Hi
l l .3. Загальнодlоступнiсть: TaK/Hi
l 1.4.1. Бю;tжетна ефек,гивнiсть на етапi реа-пiзаl

11.4.2. Бю,Iжетна ефективнiсr,ь на етапi фу"п I,Iування пiсля реа.lriзаLliТ: 
"I'aK/t li

12. Висновки i погодження/узгодження, необхi
можливос,гi реа-тriзацiТ проекту: -

Io загIроIIонова}]оI,о I 1 роскl,у :

i вiдt iнших оргаrtiв I]Jlа/lи lItolto



1 3, [Jисновок Lttодо вiдповiдrtос,гi
можливостi його реалiзачiТ:
а) пози,гивtlий
б) rrегативний
Обгрунтуванtля/зауваження : -

Ci"ll bcbKll й r-o.1toBa

IlpoСK,I,y закоlrо/lаI]с,tву, tIоJlожеIlIlю l,а

I-yтHltK l}.C.
ffi
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