
Олександр Головченко Додаток 1
до Міської цільової програми 

«Громадський бюджет 
міста Сміла на 2020 - 2021 роки»

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СМІЛА НА 2020-2021 РОКИ»

В 202__РОЦІ

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

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)
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Естетичне облаштування міського парку культури та відпочинку, 
шляхом реконструкції покриття пішохідних алей та зон відпочинку 
декоративною плиткою за дизайнерською схемою «Бруківка-вишиванка».

2. Пріоритетні напрямки проекту:

•  ремонт тротуарів - □  . •  вуличне освітлення - □

•  дороги - □  •  естетичне облаштування міста - "Ь

•  облаштування зон відпочинку - “Ь •  інше - П

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

Черкаська обл.. місто Сміла, вул. Перемоги 37. Міський парк культури та»відпочинку.
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8. Автор проекту: 
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народжені""

Паспорт номер 
Виданий

Адреса реєстра 
Телефон:

Адреса електро

•  Згода на обрі
Відповідно до Закону України «Про захист персонаньних даних» від U1.U0.2U1U .№ 1141 -  
VI
Я, Хандусь Вікторія Володимирівна

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви - 
Смілянською міською радою та членам Координаційної ради, яка створена 
розпорядженням міського, виключно для реалізації Програми «Громадський бюджет міста 
Сміла».

дата !  У  ПІДПИС

студент
безробітний

; працюю +; 

й П ;  пенсіонер □ ;

(Якщо адресою реєстрації є не м. Сміла, то до Бланку-заяви необхідно прикласти 
документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Сміла)
9. Про проект дізнався із (відмітити галочкою):.
друковані засоби масової інформації + телебачення, радіо □
Інтернет — друзі, знайомі □
Маю вік: Рід занять:
До 18 П ;19-30 П ;  31-4оП ;

41-50 +; 51-60І—-3; 60 і більше 1-І
10. Я погоджуюсь, що:
- пункти 1,2,3,4,5,6,8 бланку-заяви є обов’язковими для заповнення; 5
- заповнений бланк (за виключенням п.8,10 та додатку 1) буде опубліковано на сайті 

Смілянської міської ради в розділі Громадський бюджет;
- на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими завданнями а також її 

реалізації в поточному режимі;
- можливе уточнення проекту якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума для реалізації в 2020 році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на 
його реалізацію.

дата під^^втора ПІБ автора



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).

Смілянський міський парк культури та відпочинку -  це пам ятка садово-паркового 
мистецтва, що розташований у самому центрі міста є найулюбленішим місцем відпочинку, 
місцем проведення багатьох загальноміських свят та різноманітних заходів, дозвілля для 
дітей та дорослих, не лише жителів нашого міста, а й мешканців навколишніх населених 
пунктів, використовується для навчальної практики учнів загальноосвітніх шкіл та 
спеціальних закладів. Разом з долиною озер, являється частиною природного заповідного 
фонду України, тому питання подальшого розвитку та можливість його естетичного 
облаштування на достатньому рівні, є питанням дуже важливим та необхідним.

Під впливом часу тротуарна плитка на алеях парку втратила естетичний вигляд, 
місцями має тріщини та просідання, бордюри зруйнувалися. Під час дощу утворюються 
великі калюжі. Все це створює небезпечні умови для пересування відвідувачів, особливо 
людей похилого віку, інвалідів та дітей, а також відвідувачів з колясками. Має не охайний 
вигляд.

Проект передбачає облаштування центральних алей та вхідної зони парку 
тротуарною декоративною плиткою, обмежованою бордюрами, що дозволить створити 
сучасний та поліпшений вигляд і зовнішньо - технічний стан парку, стане запорукою 
доглянутого вигляду та дасть змогу втілити інновації ландшафтного дизайну, підвищить

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за 
наявності (максимальна вартість 800 тис. грн.):

1. Демонтаж старої плитки, асфальтного покриття та бордюрів.
2. Підготовчі роботи перед вкладанням плитки.
3. Монтаж нових бордюрів 400 метрів.
4. Монтаж нової плитки за декоративною дизайнерською схемою 1500м2. 

Орієнтовна загальна вартість завдання 800 000 грн.

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 фотографіяЯ, 
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2
... до бланку-заяви).



Додаток 2 
до Міської цільової програми 

«Громадський бюджет 
міста Сміла на 2020 - 2021 роки»

Естетичне облаштування міського парку культури та відпочинку, 
шляхом реконструкції покриття пішохідних алей та зон відпочинку 
декоративною плиткою за дизайнерською схемою «Бруківка-вишиванка».



Додаток 1
до бланку-заяви проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сміла на 2020-2021 роки»
в 202__році

Я підтримую завдання яке викладене в бланку-заяві та має назву

Естетичне облаштування міського парку культури та відпочинку, 
шляхом реконструкції покриття пішохідних алей та зон відпочинку 
декоративною плиткою за дизайнерською схемою «Бруківка-вишиванка».

автор проекту:
(Прізвище, ім ’я, по-батькові відповідно до п.8 бланку-заяви)


