БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 рік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

«Мікрорайону школи № 30-універсальний спортивний майданчик».
Даний проект передбачає створення на пришкільній земельній ділянці
спортивний майданчик,призначений для занять спортом людей різних вікових
груп та зони відпочинку.
2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста - □

• облаштування зон відпочинку - “Ь • інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
м.Запоріжжя, вул..Леонова,4 (бул.Парковий,4). Запорізька загальноосвітня школа І-ІИ
ступенів № 30 Запорізької міської ради Запорізької області ,1928 рік
створення,кадастровий номер земельної ділянки: 2310100000:04:036:0212
Будівництво універсального спортивного майданчика буде здійснюватися на задньому
дворі школи у живописному місці, з виглядом на скелясті береги великого Дніпра, у 500-х
метрах від Дніпрогесу та від найжвавішої міської магістралі.

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

Зростаючі вимоги до якості інфраструктури для відпочинку і спорту диктують необхідність
проведення робіт зі створення об’єктів з мінімальною шкодою для навколишнього середовища.
Даний проект передбачає такий порядок дій:
1.Модернізація старого спортивного майданчика під універсальний для ігор у міні-футбол,
волейбол,баскетбол
2.Реконструкція іншої частини майданчика для занять спортом різних вікових груп учнів та
мешканців мікрорайону з необхідним обладнанням
3.Благоустрій прилеглої території до школи (розташування школи на в ’їзді в центральну частину
міста з правого берега Дніпра, застосування ландшафтного дизайну надасть школі, проспекту
Соборному та й місту в цілому естетичний вигляд ).
Очікувані результати:
1.Поява нового вуличного спортивного обладнання збільшить кількість видів спорту, якими
можна займатися на майданчику, а значить збільшить кількість спортивних секцій при школі та
залучить більшу кількість дітей до заняття спортом
2. Створення умов для організації процесу спільного проведення часу , яке сприяє духовному
зближенню дітей та дорослих, народженню нових інтересів та захоплень
3. Комплексний підхід до виховання громадянства, патріотизму, екологічної культури, трудовому
вихованню

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
1.Підготовка ландшафтного дизайн-проекту
2.Підготовка земельної ділянки до благоустрою спортивного майданчику
3.Виготовлення спортивного обладнання та трансформація старого
4.Установка комплексу обладнання
Загальна вартість даного проекту може становити 300,0 тис.грн

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-...
до бланку-заяви ).
Варіант модернізації спортивного майданчика
Опис
Зовнішній вигляд
Для виготовлення об’єкта необхідно
придбати металеві труди різного діаметра,
сітку рабіцу, фарбу, асфальтове покриття
або мілкий щебень. Ворота для міні-

футболу,
баскетбольні
щити
та
волейбольна
сітка
в
наявності.
Майданчик
необхідно
огородити
захисною сіткою, щоб м ’яч не вилітав на
проїжджу частину, так як спортивний
майданчик розташований біля проїжджої
дороги (вул. Богдана Хмельницького та
проспект Соборний)

8. Автор проекту:
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• Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 - VI
я, Чумаченко Олена Василівна
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви,
Запорізькою міською радою та членам Координаційної ради з питань Громадського бюджету,
склад
якої
затверджений
розпорядженням
міського
голови
___________________________________________________________________________, виключно
в рамках планування та реалізації Громадського бюджету.
дата

16—-------- підпис

(Якщо адресою реєстрації є не м. Запоріжжя, то до Бланку-заяви необхідно прикласти
документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м.Запоріжжя)
9. Про проект дізнався із (відмітити галочкою):
друковані засоби масової інформації ГИ телебачення, радіо □
інтернет
+ друзі, знайомі
+
Маю вік:
Рід занять:
0-18 І І;19-30 І І;

31 -401 І;

студ ен т.-..І; працюю +;

41-50 О ; 51-60+; 60 і більше ГИ
безробітний [Ні; пенсіонер ГИ;
10. Я погоджуюсь, що:
- пункти 1,2,3,4,5,6,8 бланку-заяви є обов’язковими для заповнення;

