БЛАНК-ЗАЯВКА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2016-2017 рр.
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Включено до реєстру поданих проектів

ПІП та підпис особи, яка реєструє
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради)

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
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3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.:

Вулиця Перемоги - парк Перемоги

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

Нині наш ветеранський парк Перемоги є мобільним місцем відпочинку
запорожців і гостей міста, але проблема в тому, що посидіти в тенечке можна
тільки на землі. І від несподіваного дощу, пекучого сонця, вітру захисту
немає.
Наявні
уздовж
центральної
алеї
крамнички
відкриті
усім
несприятливим погодним стихіям, особливо сонцю.
Тому відпочинок ветеранів, матусь з дітьми необхідно зробити
цивілізованішим і комфортнішим, встановивши в тінистих місцях парка
-б
альтанок(схема додається).
Користь - комфортний відпочинок, гарний настрій і вдячність міським
службам за турботу.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис. грн.):

Орієнтовна вартість альтанок від 25,0 до 50,0 тис. грн залежно від
якості, естетичності, зручності, розмірів і так далі
Ми зараз в пошуку найбільш прийнятного варіанту, щоб він красиво
вписався в парковий ландшафт. Вже є деякі домовленості(розрахунки: 25,0
тис. грн - 4-6 альтанок, 50,0 тис. грн - 4 альтанки).

б. 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).

Організація відпочинку ветеранів - одна з багатьох місій волонтерської
діяльності Запорізької міської ради ветеранів під керівництвом Короленко
Віктора Дмитровича - Почесного ветерана України і Почесного громадянина
м. Запоріжжя. До речі, ініціатива створення парку Перемоги на покинутому
заболоченому
місці з густими непрохідними заростями в центрі міста
належить саме голові міськради ветеранів Короленко В. Д.
У парку Перемоги перші 2 альтанки необхідно встановити справа і
ліворуч алеї на початку парку для відпочинку ветеранів, що приїхали
трамваями і тролейбусами і вже втомлених з дороги, а потім вони можуть
продовжити прогулянку, періодично відпочиваючи в альтанка біля фонтанів
біля озера, поряд з виставкою
військової техніки, оскільки неспішна
прогулянка діє на організм що умиротворяє і благотворно для здоров'я.
З установкою альтанок парк Перемоги стане привабливішим об'єктом
відпочинку.
Наш
проект
реалістичний,
охоплює
великий
контингент
відпочивальників від ветеранів до молоді і матусь з дітками, довгостроковий,
і це наш посильний вклад для вдячних нащадків.
Додаток: схеми
для установки альтанок і фотографії передбачуваних
місць для їх установки .

