Додаток 2 до Положення
про громадський бюджет
(бюджет участі) міста Києва на
2016 рік
ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ
Пам’ятник «Небесній сотні»
Назва проекту
законодавству та можливості його реалізації
(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до пп.5 попереднього
розділу мають висновок «так»)

Відповідальний Відділ культури туризму та охорони культурної
спадщини Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю
реалізації
1. Включено до реєстру поданих проектів за №
2. Запропонований проект належить до повноважень КМДА
б) ні (чому?)
Відповідно до наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури
Міністерства культури і мистецтв України 30.11.2004 N 231/806 який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за N 1588/10187 « Про затвердження
Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів
Цей Порядок
| встановлює
вимоги
щодо
підготовки та внесення
пропозицій
стосовно
спорудження
(створення)
пам'ятників
(монументів)
ідержавного
і
місцевого
значення,
їх
проектування,
виготовлення та встановлення.
Порядок є
обов'язковим
для
виконання
центральними
та місцевими ррганами
виконавчої
влади,
об'єднаннями
громадян,
підприємствами, і
установами,
організаціями
при
вирішенні
питань
виготовлення
організації, фінансування,
проектування,
та встановлення пам'ятників (монументів).

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству
а) так
4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:
а) так
5. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого
завдання:
а) позитивний

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної
документації:
б) ні
7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не
вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового
виділення коштів з бюджету міста Києва):
а) так
#

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює
завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на
відповідний бюджетний рік:
А) так
9. Реалізація проекту не планується на землях або об’єктах приватної форми
власності:
а) так
10. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та
обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту;
а) так
11. Територія/зекельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація
запропонованого проекту:
а) так
12. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого
завдання:
1
А) без додаткових зауважень
Загальна сума ... 180000,00. грн.

13. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами
Київської міської адміністрації стосовно можливості реалізації завдання
(наприклад, погодження з департаментом архітектури, містобудування та
інспектування, і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може
суперечити/пер'ешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестицій,
які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

14. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його
реалізації
б) негативний

Обґрунтування/зауваження:
Відповідно до наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури
Міністерства культури і мистецтв України 30.11.2004 N 231/806 який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за N 1588/10187 « Про затвердження
Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів
Цей Порядок
| встановлює
вимоги
щодо
підготовки та внесення
пам'ятників
пропозицій
стосовно
спорудження
(створення)
проектування,
(монументів)
Державного
і
місцевого
значення,
їх
виготовлення та вст ановлення.
центральними
обов'язковим
для
виконання
Порядок є
громадян,
виконавчої
влади,
об'єднаннями
та місцевими органами
вирішенні
питань
організаціями
при
підприємствами, | установами
виготовлення
проектування,
організації, фінансування
та встановлення пам'ятників (монументів).

о

ь

.

й

Дата

.

ш

структурного
підрозділу

