Додаток 1
до Міської цільової програми «Громадський бюджет
мета Сміга на2018 - 2019роки»
затвердженої рішенням Сміляиської міської ради
№

ВІД

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, ГКДЛВДЦЩ ЯКОГО КЕРУВАТИМЕТЬСЯ ТА РАХУНОК КОШТІВ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ М ІСТА СМІЛА НА 2018-2019 РОКИ»

В201_РО Ц І
Дата надходження до Координаційноїради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Включено до реестру поданих проектів за №
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ПІП та підпис особи що реєструє:
( я п в ю е п а тоновою або секретарем ш м р р ац ій га ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 сшв)
Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності від відділення Нової Пошти №3 вгору до
перехрестя з вул.Черітшевського

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - Ш

• вуличне освітлення - О

• дороги - □

• естетичне облаштування міста - О

• облаштування зон відпочинку - О • інше - О
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, тл-):
По вум-Незажежності від відділення: Нової Пошти №3 вгору по вулиці в сторону магазину
«Фуршет», до перехрестя з вулЛернишевського, відрізок пішохідної частини 117 метрів на
2,5 метри шириною.

&

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, межазавдання та.яка,очікується користь - не більше 50 сю ).
Підготувати площадку пщ кладку брукїши та бордюрів, придбати 292,5 ясжв. бруківки та
234 метри бордюру, покласти бруківку та встановити бордюри.
Тротуар в даному місці в жахливому стані, без асфальту, під нахилом, що спричиняє незруч
ності всім містинам, особливо під час дощів взимку, навесні та восени.
Благоустрій частин« центральної вулиці міста, створення' зручної пїнюхідаої зони.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наяв
ності (максимальна вартість 1 млн. грн.):
Орієнтовна загальна вартість завдання 159 000 гри.
В тому числі вартість 234 м бордюру близько 22 000 три; вартість 292,5 м.кв, бруківки _
«Старе місто» близько 60 000 гри; вартість підготовки площадки, підсипки щебнем,
укладки бордюру та бруківки близько 77 000 гри.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 10 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/!,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2... до бланку-заяви ).

8. Автор проекту:
Прізвище

Ім’я
По-батькові
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