БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 рік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповню ється го л овою або секретарем координ аційн ої ради):

г. г о ? & а /
А3

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповню ється головою або секретарем координ ац ійн ої ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповню ється го л овою або секретарем координ ац ійн ої ради):

1. Назва проекту: (не більш е 20 слів)
Благоустрій території Запорізької гімназії № 3 1

2. ГІриоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаш тування міста -

• облаштування зон відпочинку

-□

• інше -

□

X

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
69006 м. Запоріжжя, вул. Добролю бова, 4
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
Серія ЯЯ №121621 зареєстрована за № 030826100135 17.12.2008 р.

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більш е 50 слів).
Заміна асфальтного покриття шкільного подвір’я, де проводяться загальношкільні
заходи. Таке оновлення
необхідне
для
підвищення ефективності проведення
різноманітних уроків та заходів на означеній території, окрім того, воно сприятиме
уникненню травматизму осіб, що перебувають на ш кільному подвір’ї.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис. грн.):
О рієнтовно 300 000
На асфальтне покриття потребується ~ 320 000 грн. (площ а поверхні, яку треба
заасфальтувати становить 2150 м2, вартість асфальтування - 150 грн/м2)

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 ).

