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

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

Включено до реєстру поданих проектів за №

0&А Р / 6

44

(заповнюється головою або сеіфетарем координаційної ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
«Рівненькі доріжки для маленьких ніжок»
(відновлення асфальтового покриття доріжок та подвір'я у ДНЗ № 55 «Калиновий цвіт»
Запорізькой міської ради Запорізької області)

2. Приоритетні напрямки проекту:
ремонт тротуарів
дороги - □

</

• вуличне освітлення - П
• естетичне облаштування міста - □

облаштування зон відпочинку - □ • інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова) буд. За
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» 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).
Необхідно зробити:
- розібрати старе та улаштувати нове асфальтове покриття та бортові камені
установити люки
- навантажити та вивезти сміття
На сьгодні у дитячому закладі порушена цілісність асфальтового покриття. Більше
50% доріжок вкрито вибоїнми та тріщинами.
Мета проекту: відновлення асфальтного покриття у дитячому закладі.
Очікуваний результат: Буде усунено травмонебезпечне пересування учасників
навчально-виховного процесу (дітей, батьків, працівників) по території ДНЗ та
дотримано вимоги Санітарного регламенту, охорони праці, охорони життя та здоров’я
дітей.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис. грн.):
1

Демонтаж старого асфальтового покриття з 22 388,00 грн
видаленням бортових каменів

2

Облаштування
нового
асфальтобетонного
покриття (доріжок та тротуарів);
укладання піщано-гравійної основи, бетонних
бортових каменів;
заміна травмонебезпечних бетонних люків
260 966,00 грн
каналізаційних колодязів

3

Навантаження та вивіз сміття

Всього

15 220,00 грн
298 574,00 грн

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
Додається

