Додаток 2

Запропонованаавторомпроекту Пропозиц'яекспертно\групи

до Положенняпро фомадськийбюджетмК;та
Киева

ЗВ•ТПРОАНАТЗ вшповщност•
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•

Рекв'зитита назвапроекту

алькЕть

ДПН! ”

закогюдавству,Положеннюта можливост'його р.алЬацП
Вапоммльний:

упрарл$ннябутвнечтра та архгтектури
адм'нСгррцШ (в частим поеноважен»)

районно' в

(шёпоатальнийструктурний пфоэёип за реатзацјю проекту)

Дата призна•ння в'дловфльним за експ•ртизу:

Дата публ•кацП 3BtTY:
Зм'ст заходу: зд'йоення аналВу поданих проекћв за зм'стом та можльв•стюреалВацп

1. Затроптюван"

Попопнно

проект налеюпъ до повноважень

тм

MiCbk0iвладита втпов'дае

(обфунт
ування
зи.ечення)

З. Запропонованийпроектвтповщае чинномузаконодавству

тм

4

(обфунтуваннязштфечення)

Реал'зац.я запртюваного

тм

В. П

тм

д- 206666!
557603.&
1 -заЖцЗ

Сума фжансуванняз бюджету мета Киева. потрона для реалВацппроекту (пропозишя

екслерта) ER2QU.-RE
Обфунтування
не

Моти та витретџе

12. Наявнийга антье-жйлистщ о

Mic•raКиева)

(обфунтуаання неможлиаост реалюацпзахме протягом встаноаленоеоnoplody

реаловцТ

резек

коли такийлист с необх'дним)

втику.

реалВован\ у Киев'

13 Подон'проектифо 3-х)та
14. Оијни параметр•в

141 1нвоеац•Ансть Ж
вказвна
14.2 Сошальн•сть

ТАК

15 Висновки
виконавчогооргану Китсько' моко' ради

документацй:
кт перетачае виключнорозрое. проектно-кяшторио•о'

Вартыь.
84000.0'

'Техн\чний нагпяд
Проектн роОоп•
Резерв
Всьото

(обфунтуааннязаперечення)
(Обфунтуваннянееативного еисноеку)

за

юльк1-сть

грн

141 1 Бюджетнаефективнсть на втал•реал'заш1:
14 2 2 Бюджетнаефективнсть на втал•

7. Проект мае завершений характер (виконамя заход'в у майОутньомуне вимагатима
додатховоговидтення кошт'в з бюджету
прийняттяподальшихзахоте та не
ТАК

Вартють. iHe06xu.«al

проекту вщбуватиметься протягом одного бюджетного року

5- Висноеокстосовнотехн'чних можли•остейвиконаннязапршшнованогозавдаю•я

позитивний

Цна за

Њо6шдна одиницю.

ПРОЕКТУ

стот•но

пеля реалВаШ1.

Ь«мих структурними пироздћами
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реалВаШ3
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умельно•
або будинку
16.Висново«щодо
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позитивнии

нещуенняевртоспчтату

проектузаконодиству та

от-раию•аннн кештерку МповФно ар.
таиеаннну РОТУ 20 % З QQQ0
нан ин
(обфунтувднняза

В. Пр.сюктсупе—ить д'ючим м'ським ц'льовим програмам, або дублюс завдання,яш
бачен' цими програмами плануютьсядля реалюацпна отповшний бюджет— РК:

його реал'зацП(в

та
Ф

ння)

(обфунтування.в якт частим супорочитьвимовам)
впасност•:
9. РеалВаШя проекту плануеться на землях або 00'ектах прюатно\ форми

тм

10. Проект

ТМ

(жфоривцт про
буде

д'лянкуабо об'скт приватно\форми власностј
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(обфунтуаанняноефоктивност' проекту)

11 Витрвтиза кошторисомуизна•юним на реал
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заувапннями
(обтунтування)
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