БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2 0 ^ р ік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Включено до реєстру поданих проектів за № ч

~т

( 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)

Зона естетичного розвитку дітей дошкільного
віку під відкритим небом
2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста -

• облаштування зон відпочинку

П

-□ • інше - Й

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

69067 м. Запоріжжя вул. Республіканська 63-6 дитячий навчальний
заклад №12 «Зоренька»
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).
Потрібно обладнати майданчик з трибуною та акустичною системою для проведення
театральних дійств, розваг, свят.
МЕТА:
- залучити батьків до спільних дій в освітньому процесі та активізувати співпрацю з
педагогами які сприятимуть гармонійному розвиткові дошкільників;
- розвивати виховний потенціал сім’ї;
- зацікавити дітей та дорослих театральним мистецтвом;
- поглибити знання про культуру свого народу. Результативність проекту. Для дітей:
- розвиток творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей;
- соціалізація;
- розширення кругозору;
- вироблення навичок роботи в колективі.
Для всіх учасників:
- Підвищення культури сімейного дозвілля;
- Збагачення спільної діяльності дітей, батьків та педагогів новими формами;
- Підвищення компетентності батьків у питання гармонізації родинних стосунків
5.Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
І . Орієнтовна загальна вартість завдання - 150,0 тис. грн
плита - 3500 тис. грн
- тротуарна плита + бордюри - 10000 тис.грн
- лави - 13000 тис.грн
- тент - 15000 тис.грн
- доска, брус - 17000 тис. грн
- залізо, метизи - 22000 тис.грн
- полікарбонат + комплектуючи - 25000 тис. грн.
- фарба - 2000 тис.грн
- акустична система - 17500 тис.грн
- електромонтаж - 10000 тис.грн
- цемент - 500 грв
- пісок - 800 грн.
Оплата праці

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).

