БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 рік
Дата надходження до Координаційної ради
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(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)
«Спорт для всіх» (облаштування багатофункціонального спортивного майданчика)

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

® естетичне облаштування міста - П

« облаштування зон відпочинку - □ * інше -

^

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична,76
Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької
області

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).
Опис проблеми: навчальний заклад не має достатньої матеріально-технічної бази для
якісної організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та розвитку спорту.
Мета:
• організація корисного простору для розвитку фізкультури та спорту на території
навчального закладу.
Завдання:
* створення багатофункціонального спортивного майданчика (бігова доріжка, яма
для стрибків, комбіноване поле для міні-футболу та баскетболу, волейбольний
майданчик);
з придбати та встановити паркан (відгородження території від ділянок дороги);
з придбати модулі для спортивного майданчика.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
300 000 грн.
Ворота футбольні з щитами баскетбольними (комбі) (2 шт.) -17904 (8952 грн за од.)
Сітки для футбольних воріт (2 шт.) -2200 (1100 за 1 од.)
Сітки баскетбольні 2 шт/75 грн за одиницю - 150 грн
Стійки волейбольні (2 ш т /1 комплект) - 2835 грн
Сітка волейбольна (1 шт) - 678 грн
Покриття штучне (на 2 майданчика 324м )-162 000 грн
Трибуна глядацька на 30 місць -3 9 000 грн
Паркан (сітчаста огорожа) - 35000 грн
Облаштування ями для стрибків, бігової доріжки, виконання підрядних робіт, доставка,
пісок,бетонно-цементна суміш - 40233 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).

