
Додаток 1

до Положення про'о"""т;l:Ъ'#ffi:

БЛАНК-ЗАЯВА

ПРОЕКТУ, РЕДЛIЗДЦIЯ ЯКОГО ВЦБУЪДТИМШТЬСЯ ЗД РДХУНОК

КОШTIB ГРОМЙБКОIОJ]gДЖЕТУ М,ВИШНЕВЕ
В2020РОЦI . l::,:i.:ljii:l

!,атанадходженнядоРобочоiгрупи l} l t Ic ll, l ': l ,l ',t-,

(заповнюеmься?оЛовою,секреmаремабооdнtлмЗуповноваuсен|lхчленiвРобочоi'zрупu)

Включено до роестру поданих проектiв за Ns {Ц

(заповнюеmьсяzоловоЮ,секреmаремабооdнамЗуповнова)lсенtмчленiвРобочоtzwпu)

ПIП та пiдпис особи що реестру€:
(заповнюеml)ся 2олОвоЮ, секреmарем або odHtlM з уповн(

2. напрям*r rrро"*f,"йr"ьiidr, пrd*{п_u*ч i посmавumu знак Kxll):

о естетичне облаштування MicTa - П

о будiвниuтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

о облаштування зон вiдпочинку (у т.Ч.зi створенням точок доступу до мережi IHTepHeT) - П

о вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоi iнфраструктури - П

о iнше -Х
3. Мiсце реалiзаuii завдання (аdреса, назва усmановtl/заtоtаdу, 

каdасtпровuй номер земельно'i diлянкu

здоров'я.

-Робочоt 
zрупu)

?,:::;:::;#"Я:"Z";;##",:Э::Й_**#:_i;Я:,;;ж;::а;:,::;;#!ух::;;i;";у{:i:н;:;k;"#i-:ж;,у,;1i;Ё:iу!Ё.:i-::iх:",:::i:,:"жзr;;;;:жоu;еФmu
ж:zl;ж;ж#::il#Ё;.т.'i::#i#;i;:::iý:";i;::,"ж;:::у:;т";#,ж:;::ж
r;:;::;Ж"r;ffi ##iff ?,;,i,f "#iii,;;;ф;;::ун:ж:?i?i{,?;,if 

ii,":*_":,

якtцо BidoMo, mоulо., ) z.

4. короткий опис ч.р9"",у r:,, 9:1:3!! ::::!,

*;",r;H:,:;:;;:,##;"Z:::;ы|:#:;;T,!i::;;;;,;;;;;;" 
з особлuвuл,tч поmребаlvu ):

пDяА R собi не менше проблем, нrж veoK, Вiд 1о,го,,,11::ial:Кt*t



Вишневе.

7.Iнформацiящодоочiкуван_ихуу,:::т:-,:"пli"1;нlн,жffi

8. OpicHToBHa BapTicTb (кошторис) проекту (Bci складовi проекту та il opieHToBнa BapTicTb)

frшт. по 5Яfiрн,= 52 480 грн,

ffi..=29l00грн.
https ://mebl ix.net/mebel -dlya- 

..

4 й;о 4338,00 = 17 352 грн,



9.СписокзпЦписамиЩонайменшеlOгромадянУкраiни,вiкоМвiд16рокiвякiзареестрованiабо
проживають на територii м. Вишневе, що пiдтверджуеться офiuiйними документами (довiдкою про

мiсце роботи, "uu"u"rr, 
служби чи iншими документами, що пiдтверджують факт проживання в

MicTi), та пiдтриМують чеЙ проекТ (oKpiM його aBTopiB), що 
":i:::l,лКожна 

додаткова cTopiнKa

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступноi сторiнки (необхidно dоOаmu

орuziнал спuску у паперовiй формi),

10.КонтаlgгнiДанiавтора/авторiвпроектУ'якiбУлУтьзагалЬноДостУпнi,УтоМУчислiДляаВторlВ
iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗмI, з метою обмiну думками, iнформаuiею, можливих

у.rоо*"*" тощо (необхidне пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання мост електронноi адреси zalizkoinna07@gmail,com пля

зазначених вище цiлей

пипис особи, що дае згоду IIа використання своеi електронноl адреси ф[

б) rre висловлюю згоди Еа використання Moei електРОННОi аДРеСИ ДШ ЗаЗНаЧеНИХ ВИЩе ЦiЛеЙ'

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiТНИКiВ ВИШНеВОj MicbKoi РаЛИ)' ЗаЗНаЧаЮТЬСЯ На

_ *л,.о -..rroc.Ti
зворотнiй cTopiHui бланку-заявки, яка е недоступною для громадськост1,



Картка аналiзу проекту

КШItIЛЬНЕ ФОЙС ВИШНIВСЪКОГО ШЦЕЮ КIЩЕАЛ>,

реалiзаuiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштrв

громадсько.u б*дЬ"ту м, Вишневе у 2020 роui

роздiл I. поперелня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнення форми

проекту (загlовнюе уповноважений Робочоi групи),

1.1. Форма проекту заповнена згцно з вимогами, немас необхiдностi запрошувати автора

проекту для отримання додатковоi iЙp1л",,iT (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити),

(Дата) (пiппис)

а) так

б) Hi (якi

П.l.Б. вiдповiдально особи РобочоТ групи

недолiки? яких даних недостатньо?)

;;;Й i;;;б;Йi "lдпБuiд" "lцry:ч119. пункти?)1.2.
а)

бюджет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний номер проекту

(вписуе уповноваже;ий РобочоТ групи згiдно з реестром)

Ь) ;;;;;; ;;;;;-;;; t;фй;";; i;;;;ii

l,i;_ ii;illi,Ё#ЁЖfir;;#,Ёiй;id;;;;";i" здit.,поють подЕ}льшу оuiнку проекту),

а) так (назва виконавчого органу P,y,:::::,,_,:::lp#*;;;;. ;;;;;;;; ;;:
1] :i 1:*:: :i::::::::: ;,#ii ;,;;ii",""?"i,rъ,й,;,i,", культури1 ::::i,

та спорту

б) Hi (обrрунтування)

П.I.Б. вiдповiдальноТ особи Робочоi групи

-2



iш."r"-6i"ацiйний номер п р о екту

]вноважений РобочоТ групи згiдно з

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у вuпаdку, якulо якесь з пumань не сmосуеmься проекmу, необхidно впuсаmu <(не

сmосуеmься>)|

Роздiл II. днаrriз проекту на предме, N(o,nn,uocTi або неможливостi його реалiзаuii (заповнюс

працiвник *rno"u"iJro орrчrуЪМР, до повноважень якого вiдноситься реалiзаuiя проекту),

2.1. Бланк-заява проекту мiстить всю iнфор*lцiЧ: необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на

предмет можливостi/неможливостi йо;;-йiЙцii (rrеоО*iдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) так
Ё-) "i Gо"у? зазначити чiткi причини)

'.r. 
i;й;;i.; ;; ;;й;;;,;'Ёпu"*у-,*вi проекту,

d;б;Й;, вiдповiдь пiдкреслити):

а) так (зазначити, й-;;; iнформачiю надано додатково)

було доповнено автором проекту

2.З. Запропонований проект стосу€ться ,ro*nouu*.Hb ВМР (необхiлну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так

0 ,ri (зазначити чiТКi ПРИЧ'П9,__л___,,.,_о_.ri к'rгвп ., paйolttloi дерiкавноi
Заклад знаход[Iться у пiдпорядкуваннi Кисво-Святошинськоl

адмiнiстрацii

;; i;;;;;;;;;;;;;;;;;й;;;;;i"{ч""т,:::::::;ъ*l;l:;3#т#,,х?lijт,lтiзт;
ii..,Знннr:ХfiJJJ"Н'fi'#Ы,=;'вй] ;;;;";, генЁра_,rьно,у ,,nuny MicTa Вишневе

i"**" це пов'"зано з пропонованим проектом)

а) так
Г1 пЦ*rачити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдас прiоритетам

пiлкреслити):
а) так
ffi-1. * n ачити чiткi причини)

i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь

2.6. Територiяiземельна
проекту (необхiдну

дiлянка/об'ект на якiй вiдбуватиметься

вiдповiдь пiдкреслити);

запропонованого



б) ця територiя/земельна дiлянка/о.б'ект не наJIежить до перелiку

й*п""о^здiйънювати реа-пiзачiю вiдповiдного проекту за рахунок

MicTa Вишневе (обrрунтування)

територiй /об'ект, на яких

коштiв мiського бюджету

в) не стосусться.

2.7.РеалiзацiязапропоноВаногопроекТУвiдбУватиметЬсяпротяГоМоДноГо
спрямованu 

"u 
*irrц."ий результат (необхiлну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так
q 

"Ц*"ачити 
чiткi причини)

бюджетного року i

ппиймастцgдlýез
бР ruуuuженнями (необхiдно

2.8. Кошторис проекту,
пiдкреслити):

його реа:riзацii (необхiдну вiдповiдь
поданий автором проекту для

х
внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

з;;;" 
"уrrа,р"екту, 

пропонована *""р"r, .*адае 989з2,00 гривень,

загальна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас

;; i;;y;;;t;;t;;; ;;;;;;;;;;;;;;-;;-;;р;;;;;;;;й;;;;;ii ;;;;;;i .;;;;,"-
no.riu ri."no.o бюджету iп"ЬО*lлr,у вiдповiдь пiдкреслити):

98932,00 ,р"".пЪ (заповнюеться за потреби)

Обгрунтування внесених змiн:

а) так
б) Hi
}10. Висновок стосовно технiчних можливостеи

(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний 
ини)б) негативний (зазначити чlткl прич

реалiзачii запропонованого проекту

i;i.l;"?H;#";r;, щодо eKoHoMii оод*"rп"х коштiв (нЁобхiлну вiдповiДь ПiДКРеСЛИТИ):

;;;;._;;i;;iu"r"* вимог щодо eKoHoMii (необхiлнl вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позrлтlлвниir
б) негативний (чому?)

:ги за кошторисомкладовl проекту
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом



2.|з.Висновкиiпогодження/УзгоДженнязiншимиВиконаВчиМиорганаМиВМР,До
компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзаuiт проекту (наприклад,

погодження з виконавчими органами вй 1"фрi:l|Jyур" MicTao мiстобудування та зем9льних

pecypciB та iH.), ситуачii т? умо:, в яких реалiзачiя npo,*,y може суперечити/перешкоджати

реаrriзачii iнших _проектiв ,_uб? .мiських 
iпuес,"цiй, якi стосуються цiеi земельноi

;i;;;rir"риторii або об'скту/булiвлi

причини вiдмови)в) негативно (зазначити чtткt

;.',ii:. ч; ;;*i;uui" .чпропонованого проекту передбачае витрати в майбутньому (наприклад,

витрати на уtримапr", по,о"ний ремонт i т,д,)

Ф Й (якi у рiчному вимiрi?)

б) пi

роздiл III. рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахунок

коштiв громадського (партичипurорrrоrо) бюджетУ М, В^::,":л:.,.|_l"О'П'П ПРОеКТiВ ДЛЯ

голосуваНня (В т.ч. опиС передумов,'якi можуть зашкодити реа:liзацiТ пропозицiТ (проекту) та

iншi зауваження, що е важливими для реа-гliзuцii.uпро"онованого 
проекту)

а) позитивнi

б) негативнi

Обrрунтування/зауваження :


