
Щодаток 1 до Положенrrя про
громадсъкий бюдкет (бю.щкет
ytacTi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропOзпцti (шроекту)о реалiзацiя якот вцбуватиметься за
рахунOк коштiв громадського бюджету (бюджеry участi) у MicTi
Черпiговi на 201!piK та еппсок мешканцiв MicTa Черпiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Поuмimка: пункmu, зазначенi ,,*" € обов'язковtl*tч dля заповнення!

L.* Еазва проекту (не бiльuле I5 слiв):

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumч i
проекmу):

прект: Ш.малиИ П вешкиr

посmавumu знак ,,х", якllй вказуе muп

на територii MicTa Чернirова (впuusimь назву эtсutлшово?оПроекг буле реалiзовано
лtа с u ву/ли i кр ор а й о ну) :

+л.
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5. ОПИС пРОеКту (aprntm"a;опuс прсекmу не повuнен swiсmаппu вказiвкu на суб'скm,

б.* Iпформацiя стосовно досryпностi (результатiв) проекry для мешканцiв мigга
Черпiгова у разi його реалiзацii;
(Цршvlmкg; iнфор*tацiя u,yodo dосmупносmi моэtсе сmасувалпuся, напрапааd, zоduн

Робоmu об'жmу, ллоэlслluвоi плаmu за корuсmування, Kamelopii лаеuлканцiв, якi змоuсуmь i

7. Обrрукryвання пеобхiдностi реалiзаui[ проекту, а TaKorK його бенефiцiари
(основна jyrema реалtiзацil проекmу; проблема, якоi воно сmо{у€,лпься; запропонованi

рiulення; пояснення, чолtу салrе це завdання повuнно буmu реапiзоване i якttрt чuном йоzо

реалiзацiя вплuне на поdаlьutе uсummя меulканцiв; ocHoBHi zwпu лиеu,lканцiв, якi
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Складовi завдання OpieHToBHa BapTicTb
(брутrо), грн
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8.* OpieHToBHa BapTicTb (бругто) проекту
MpTicTb)

(Bci скrrадовi проекry та ik opicнToBнa

9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадяЕ 

'*pai'"", 
""t "алежать до

територiально[ громадИ MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю
пропозицiю (проекг) (oKpiM його автоРiф що додасться. Коя*rа додаткова cTopiHKa
списку повинна мати таку ж форму, за винrtтком позначення наступноi сторiнки
(необхiёно dоdаmu орuziнап спuсlу у паперовiй форлсi).

10.* Контакпri данi aBTopiB пропозкцii (проекту), якi будуть загальЕодосryпнi, у
томУ числi для aBTopiB iнших пропозиЦiй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою
обмiну думками, iнформаuiсю, моrrшrивих узгодýtень i т.д. {н еобхidн е

а) висловлюю св:ю згО{у на використання моsi електронноi
.xs tг.q,.l-*fsХ Ф Хr*.ч. i.j,.,qg:li] ..... оr,, .*"u"ених виlце uiлеi, /,
Пiдпис особи, що дае згоду на використання cBoei елеtсгронноi ад
б) не висловJIюю згоди на використання моеi елекгронноi адрси для
цiлей.
Примiтка:
Коптактнi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки шlя Чернiгiвськоi MicbKoT
ради), вкiltуються на зворотнiй сторirщi бланrсу-заявrcл, яка е недоступною дJIя
громадськостi,
11. Iншi додатки (яюцо сmосуеmься)l

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекгу,
б) мапа з зазЕачеЕим мiсцем реа-lriзафi цректу,
в) iншi, clTTeBi дJuI змвника проекч/, якi саме?

!


