ТРОСТЯНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Вулиця Зелена,2 с. Тростянець, Миколаївський район, Львівська область, 81614

від

Т ростянецька сільська рада Т ростянецької об 'єд н ан ої територіальної
громади М иколаївського району Л ьвівської області повідомляє, про те, що
майно, яке заплановано придбати під час реалізації проекту «ТУ РИ ЗМ БЕЗ
(ЗА )К О РД О Н ІВ », буде взяте на баланс Т ростянецької сільської ради
Т ростянецької об 'єд н ан ої територіальної громади М иколаївського району
Л ьвівської області.
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від

ВИСНОВОК
ЩОДО
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЄКТУ
(ЕКСПЕРТИЗА)
ЗАКОНОДАВСТВУ,
ПОЛОЖЕННЮ
ТА
МОЖЛИВОСТІ
ЙОГО
РЕАЛІЗАЦІЇ
№ 1 Н азва «Т У РИ ЗМ БЕЗ (ЗА )КО РД О Н ІВ»
Відповідальний:
Тростянецька сільська рада Тростянецької о б 'єд н ан о ї територіальної громади
М иколаївського району Л ьвівської області
(відповідальний структурний підрозділ за експертизу проекту)
Дата призначення відповідальним за експертизу: 13.08.2020
Д ата публікації звіту: 14.08.2020
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та мож ливістю
реалізації
1. Запропонований проект відповідає П оложенню :
а) так
б) ні (чому?)
2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству:
а) так
б) ні (чому?)
3. Реалізація запропонованого
бю джетного року:
а) так
б) ні (чому?)
4. В исновок стосовно
завдання:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

проекту

технічних

відбуватим еться

мож ливостей

виконання

протягом

одного

запропонованого

5. П роект передбачає виклю чно розробку проектно-кош торисної документації:
а) так

6. П роект має заверш ений характер (виконання заходів у майбутньому не
вимагатиме прийняття подальш их заходів та не потребуватиме додаткового
виділення кош тів з бю джету):
а) так
б) ні (обґрунтування немож ливості реалізації заходів протягом встановленого
періоду реалізації)
7. Реалізація проекту планується на зем лях або об'єктах приватної форми
власності:
а) так
б) ні
8. П роект не буде бю дж етно-еф ективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так
б) ні
9. Витрати за кош торисом , призначеним на реалізацію запропонованого проекту:
а) без додаткових зауваж ень
б) із зауваж еннями
10. Н аявний лист-погодж ення:
а) так
б) ні
11. О цінка параметрів ефективності проекту:
11.1. Інноваційність: Так/Ні
11.2. Соціальність: Так/Ні
11.3. Загальнодоступність: Так/Ні
11.4.1. Бю дж етна еф ективність на етапі реалізації: Так/Н і
11.4.2. Бю дж етна еф ективність на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні
12. Висновки і погодж ення/узгодж ення, необхідні від інш их органів влади щодо
мож ливості реалізації проекту:
П роект не потребує погодж ення від інш их органів влади
13. Висновок щ одо відповідності
мож ливості його реалізації:
а) позитивний
б) негативний
О бґрунтування/зауваж ення:
Зауваження відсутні
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