
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету ( юджету участі) в Смолінській 
об'єднаній територіальній громаді та список жителів, що зареєстровані 

або проживають на території населених пунктів Смолінської об'єднаної 

територіальної громади, які підтримують цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган) 

Примітка: всі пункти є обов 'язковими для заповнення! 

1.Назва проекту (не більше 15 слів): 

Оригінальна лавка -фотозо а «Закохані» 

2. Проект буде реалізовано на території Смо інської об'єднаної територіальної 
громади (впишіть назву населеного пункту) : 

Смт Смоліне вул.Козакова (біля ДЮЦу) 

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку, якого стосується проект (за 

необхідності): 

4. Опис проекту (примітка: на що спрямовано проект. мета. завдання та результати 
після реалізації) : 

Проектом передбачено виготовлення та встановлення оригінальної лавки, яка 

створюватиме привабливе місце для відпочинку. Завдяки оригінальній лавці ми зможемо 

зробити наше селище впізнаваним. 

5. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для жителів населених 
пунктів Смолінської об'єднаної територіальної громади у разі його реалізації 

(примітка: інформація щодо доступності мо:же стосуватися, наприклад, годин роботи 

об 'єкту, мо:жливої плати за користування, категорії :жителів, які змо:жуть 

користуватись результатами реалізації даного проекту): 

Проект є загальнодоступним, розміщення лавки планується у центрі смт Смоліне. Всі 

жителі та гості ОТГ зможуть безоплатно користуватися даним об'єктом. Він є доступним 

для маломобільних верств населення та осіб з інвалідністтю. 

6. Обrрунтування необхідності реалізації проекту та очікувані результати (основна 
мета реалізації проекту; проблема, яку вирішує проект; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 

вплине на подальше :життя :жителів громади): 

Даний проект необхідний для популяризації та впізнаваності нашого селища. Оригінальна 

лавка- це фокусна точка, яка приваблюватиме людей, створюватиме позитивне враження 

про громаду та слугуватиме чудовою фото-зоно_ю для всіх бажаючих. 



7. Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
Примітка: До розрахунку орієнтовної вартості проекту обов'язково необхідно 

додати цінові пропозиції на придбання товарів, довідки про вартість робіт (послуг), 

розрахунки або інші документи щодо обrрунтування вартості проекту. 

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 

І .Виготовлення лавки 9500,00 

2.Встановлення лавки 500,00 

РАЗОМ: 10000,00 

8. Список з підписами щонайменше 15 грома 11ян України, які зареєстрували своє 

місце проживання · або перебування у відr відності до Закону на території 

Смолінської об'єднаної територіальної громади мають право голосу та підтримують 

цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), о додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

9. Інші додатки (якщо стосується): 

а) фотографія!і, які стосуються цього проекту; 

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту; 

в) інші додатки, суттєві для заявника проекту, які саме? 

10. Дата подання пропозиції (проекту) 15.06.2020 

Примітка: 

Контактні дані авторів пропозицій (проектів), що вказуються на зворотній сторінці 

бланку-заявки, є недоступними для громадськості. 
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