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1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

«Англійська мова кожній дитині»

2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - П

• естетичне облаштування міста - П

• облаштування зон відпочинку - П • інше -

У

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадас тровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):

м. Запоріжжя
в. Історична 67-А
Запорізький НВК « Барвінок»

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що погрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
П роблема В школі відсутній кабінет з анг лійської мови.
Завдання Спорудження та облаштування кабінету англійської мови.
Мета завдання Створення кабіне ту для повноцінного оволодіння іноземної мови
учнями початкової школи.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
1. Побудова гіпсокартонноі перегородки:
6000 грн.
2. Заміна 2-х віконних блоків на металопластикові з облаштуванням: 15000грн.
1,87 х 2,04 -1 шт.
1, 87 х 0 , 9 5 -2 шт.
3.Улаштування каркасу підвісних стель « Армстронг»
33 кв. м. - 6000 грн.
4.Установка б люмінесцентних світильників в кабінеті: 5000 грн.
5. Улаштування покриття підлоги з лінолеуму та плінтусом: 15200 грн.
6. Придбання та встановлення дверей : 2000 грн.
0,90 х2,00- 1 шт.
7. Пофарбування стіни: 2000 грн.
Водоемульсійна суміш: 8 б.
II. О бладнання кабінету:
1.Шкільні парти та стільці: 12000грн.
Парти: 8 шт.х 900 грн.-7200грн.
Стільці: 16 шт.х 120грн.-1920грн.
2.Інтерактивна дошка з проектором: 21400 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 ).

