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Бланк-заявка шролoзццii (пв99кту), реалiзацiя якоi вiлбуватиметься

рахуЕок коштiв громадського бюджсеry (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 202QpiK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозпцiю (шроект)

Iдентифiкдцiйннй номер шроект},

{впuсус: уповнов{t}{енuй 7эсlбочuti opzclH ) {pS

Пр u.мimка: пункп,lu, зазлtач etti .,

1.* Назва проекry {не бi.qьаrc } 5 caiBi: nlv

*" с слбслв'я,зкслвu.л,tu dля запtэвнення!

2.* Вид проекIy
пlэоекпt.у):

(необхidне пidKpecзutпtt i посmсt(jumL! знtlк ,.х'', якuй (зксtзус пluп
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Проект буде реалiзовано IIа TepиTopii MicTa Черпiгова {впuшimь нdlзву эrduлпловаzс
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(результатiв) проект_ч шля мешканцiв MicTa

7. Обrрунтування необхiдностi реалiзацii проектy, а також його бенефiuiари
(основна _1lепlа реа,tiзаtli|' проекlпу: tlроб.че,п,lсt. якtl[ воно сlп()су€t,l1ься. запр()полlсlванi.

рiuлення: пояснеtttlя, чо_цу cc:.lаe L|e завdання пo+l.tHlto буmu реа"чiзовсtltе i якt,t.,,t чultсl,л,t йсlzсl

1эеа_,tiзаrliя вппltне на поОальutе Jt{,l,ппmя .lteutKultllie: ocHoBHi ?-p\|пLt jlleutKaHtlit, якi
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8.* OpicHToBHa BapтicTb (брутто) проекry, (Bci склаловi
BapTicTb)

проекту та iх opieHToBHa

Складовi заtsдання
OpicHToBHa BapTicTb

(брl.гrо)о грн

g Z ý, ГО5,/4
2, kа-ооало 3о z ,ltz Фil
3, fЦqо.ъ*ОЬ L'М,еrц/цъпьоr\-л'ф 2 0 Z, Об ril"
4,

5.

6.

1

РАЗоМ: 4, h 3С,4 Г4 qо,
9.* Список з пiдписамЕ щонайменше 15 громадяЕ Украiни, якi належать до
територiальноi громади MicTa Червiгова, мають право голосу та пiлгрпмують цю
пропOзицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що дода€ться. Koжrra додаткова cTopiHKa
списку Itовинпа мати таку ж форму, за винrIтком позначеЕнrI наступноi сторiнки

{необхtdно dоlаmu орtпiнал спlлсlч у пллперовiй фор*ri).

10.* Конталсгнi данi aBTopiB rrропозпцii (шроекгу), якi будуrь з8гальнодоступнiо у
тому числi длfi авторЬ iнших пропозицiйо мешкапцiвп представникiв ЗМI, з метою
обмiну думками, iнформацiею, моэкrrивих узгоджень iT.a. (необхidне пidкреслumu):

а) висловлюю свою згодy ца використання мосТ електронноТ
Lyy,! \eia {f Цо rэ.qlg.rфq'{уq.i!,.Ф.Q,пl JJ,'I зазначених Rище цi-rей.....6...........л'U.'ыl'gr,llщ!ц.,lv'',

адреси

IIйпис особи, що да€ зголy на використання свос[ електронноi адрееи .

б) rrе висловлюю згоди на використанЕIя моеi електронноТ адреси для заз

rri;reй.

Примiтка:
Контаrсгнi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoi

ради), вказуються }ra зворотнiй cTopiHui бланкч-заявки. яка, € недоступною для
громадськосгi.
1 1 lнrrri пппя-глсrrl {qъчllгу гtпгlгtlr-лмьгgli"
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а) фотографiяli, якi стосуюlъся цього rrроекту.

б) мапа з зазначеiiиi,i л,iiсцем реаiiзацiТ проекту.
в) iншi. cyTTcBi дхя заявника проект)i. якi caMe'J


