БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2 0 Ц рік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
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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)
Шкільний стадіон (модернізація спортивної площадки для відпочинку, заняттям спортом
мешканців району, їх дітей, онуків за пропозицією батьківського та квартальних комітетів)

2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - СИ

• вуличне освітлення - □

• дороги - П

• естетичне облаштування міста -

• облаштування зон відпочинку -

П

О

• інше - Й

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
вул. Ніжинська, 40, м. Запоріжжя, 69067
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Запорізької міської ради Запорізької
області
тел./факс: (061) 236-62-18, 236-56-08,
E-mail: 33school@,ukr.net

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).
Мета проекту: створення умов для забезпечення
навчально-виховного
процесу,
організації відпочинку, оздоровлення учнів та мешканців мікрорайону за
допомогою модернізації спортивного майданчика.
Дії по реалізації:
- реконструкція футбольного поля, бігових доріжок, трибун;
- встановлення універсального спортмайданчика укомплектованого волейбольними,
баскетбольними стійками, міні-воротами;
- встановлення вуличних тренажерів, дитячого спортмайданчика, тенісних столів.
Школа територіально розташована в приватному секторі району (2151 приватний
будинок, близько 20 тис. мешканців, будинок сімейного виховання). Шкільна територія
має досить велику площу (майже 2 га) і повинна стати для учнів та багатьох мешканців
популярним та доступним місцем культурного відпочинку, заняттям спортом та місцем
проведення спортивних і культурних заходів для молодіжі.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.)
Орієнтовна загальна вартість буде становити 190 - 200 тис.грн.:
універсальний спортмайданчик (огорожа, штучне покриття, баскетбольні та
волейбольні стійки, міні-ворота) - 40 200 грн.;
спортивні вуличні тренажери (близько 10 ТР) - 42 720 грн.;
дитячий спортмайданчик - 17 545 грн.;
установка спорткомплексу WORKOUT - 22 580 грн.;
стаціонарні тенісні столи (2шт.) - 6 840 грн.;
реконструкція бігових доріжок - 32 340 грн.;
відновлення трибун - 23 200 грн.
Реконструкція футбольного поля (зняття верхнього шару покриття та замощення новим) буде залежати від вартості робіт обраної підрядної організації.
Бажано відновлення освітлення частини території.

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 фотографіяї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-...
до бланку-заяви).

