ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реестром )

ВСІ П УН КТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я ЗАП О ВН ЕН Н Я!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Улаштування на стадіоні огородження спортивного майданчика для пляжного волейболу та
футболу на вулиці Волошковій
...............................................................

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує розмір витрат):
великий
X малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/м ікрорайону) :
Мікрорайон «Олійножировий
комбінат»............................................................................. ..........................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Стадіон на вулиці Волошковій
б / н ...................................................
ВІН Н И Ц Ь К А МЙЬКА РАДА
ЗЇД Д т ЗВїи'^ИЬ
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРИЇ Нё Ю М ЦМ ЧІЧІХ ’А С ІЗ И ^ И Х ООБ>

4. Короткий опнс проекту (не більше 50 слів )
Улаштування огородження із секцій металевої

Дата

*7% & 5^.

і^йкг.

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований:
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, мас містити орієнтовну вартість
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.Встановлення огородження із секцій металевої сітки

187 400

2. Розроблення проектно-кошторисної документації

10 000

3.
4.
5.
6.
7.
РАЗОМ:

197 400

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці та підтримують ню пропозицію (проект) (окрім
ного авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у
паперовій формі).
10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю*
адреси С

св<?ю

* згодх
п

на

/ використання
моєї
електронної
. к(. (X для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси к
^
......
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності)........................................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту.
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
З

