
ýодаюк 1 до Положеrrrrя про
громадськrй бюдкет (бюдкет
участi) у йcTi Чернiговi

Бланк-заявка пtrюпозпцiI (проекгу), реалiзацiя якоi вiдбуватпметься за

рахушок коштiв гtrюмадеького бюджету (бюлжету учаегi) у MicTi
Черпirовi аа 2аЩрiк та сппсок м€шкаЕцiв мigга Чернiгова, якi

шiдтрпмують цю пtrюпозпцiю (проеlст)
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Пошмimка: п)/нкmu, зазначенi ,,*" € обов'жковtмu dля заповнення!
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повuнен 
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BKcBiBKu на суб'екm,
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б.* Iпформацiя ýтосовЕо доступпостi фезультатЬ) шроеlсгу для мешканцiв MicTa

Чернiгова у разi його реалiзацil:
fuрuуrmка: iнфармацiя щоdо dосmупltосmi Moctce сmоq/вqmuся, наrtрuклаl, zоdlлl

робоmu об'жmу, лаоэюлuвоi плаmu зq корuсfлtування, Kclпeeopii мешканцiв, якi змосlqлmь i

(основна меmа реалiзацii проекmу; проблема, якоt воно сmосу€mься; запропонованi

рiлtленllя; пояснення, чоjrrу саме це завdання повlлнно буmu ремiзоване i якtдtt чuном йоzо

реапiзацiя впJ.uне на rюdмьurc ilсummя меtмканцiв; ocHoBHi 2рупu меul,канцiв, якi

якi н е 
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якuй t,tоже бvmu поmенцiйнлLм вltконавцем проекmу):_
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Сшrадовi завдання
Орiентовпа BapTicTb
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8.* OpielrгoвIta BapTicTb (бругго) проеIýry (Bci складовi проекry та iх орiеrrговна

BapTicTb)

9.* Список з пИписами rцонайменше 15 громадяЕ Украiнп, якi налетсать до

територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтриiltуIоть цю
пропозицiю (шроеrсг) (oKpiM його aBTopiB)o що додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa

стrиску повинна мати таку ж форму, за винятком позначеннrI наступноi сторiнки
(необхidно dоdаmu opuziHalt спuсtry] у плперовiй формi).

10.* Контаlсгпi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi будуrь загаJIьнодоступпi, у
тому чллслi для aBTopiB iнших пропозицй, мешканцiв, представшпкiв ЗМI, з метою
обмiну думками, iнформачiею, Morrc.ltиBпx узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

цiлей.
Прлшrлiтка:

Кошлrсrвi дапi aBTopiB пропозлшдй (проеlстiв) (тiльlсш для Черпiгiвськоi MicbKoi

радп), вкrвуються Еа зворотнй сторiщi бланlсу-зашки, я<а € fiедостуIIЕою дJIя

гром4дськостi.
11. Iвшi додатlсп (яrалцо сmосуеmься)z

а) rфтографiяД, якi стосуються цього проекту,

б) MaTra з зlвначеЕим йсцем реалiзачii цроекту,
в) iншi, сутгевi дJIя заявЕика цроекгу, лсi саме?


