БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2 (^ р ік

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)
Дружня сім'я: ІРазом-сильніші! Мультимедійний спортивний майданчик. Спорт - це не
тільки набір фізичних вправ, це прекрасна можливість створення сімейних традицій,
залучення всіх поколінь в здоровий спосіб життя!Це зміцнення місцевих громад!Брак
безкоштовних спортивних споруд, де цим самим спортом можна було б спокійно
позайматися городянам, спорт - об'єднує .
2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - П

• вуличне освітлення - П

• дороги - □

• естетичне облаштування міста -

ЕР

• облаштування зон відпочинку -0 • інше - В
3. Місце реалізації завдання (адреса,назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
м.Запоріжжя пересіч вул..Яценка з вул..Правди,50,

69035

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).
Даний проект передбачає створення на території (вже окремної), ігрової ділянці
спортивного майданчика, установки спец.оборудовання призначеної для занять спортом,
та зони відпочинку різних вікових груп безкоштовно. Дитина, зростаючий на красивому
упорядкованому майданчику, з дитинства буде звикати до краси і, коли стане дорослою,
буде прагнути облаштувати середовище свого існування . Будівництво сучасних
спортивних майданчиків - спосіб підвищення привабливості та розвитку спорту. Дворові
та шкільні спортмайданчики ваблять до заняття фізкультурою і спортом людей будь-якого
віку - від наймолодших його мешканців до літніх. Експлуатація даного спортмайданчика
виключає шкідливі викиди і не завдає шкоди навколишньому природному ландшафту

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
Орієнтовна вартість проекту 280,00 тис. грн.. Основна цільова аудиторія проекту це
залучення максимально можливої кількості молоді, громади різного віку до занять
фізкультурою і спортом ;залучення населення до спортивно-масовій праці.
Спорт стає засобом виховання тоді,
коли він - улюблене заняття кожного.
В. Сухомлинський

Нічна подсвітка.

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 ).

