
ДодЕюк 1

ло Прграми

БьЕк_здявд
проЕкту, рЕАлвАrця якою вцБумтимЕться
зл рлхуЕок коштIв Mrcbкoi шльвоi пюгрдми

(БЮДЖЕТ УЧАСП MICTA СЛОВ'ЯЕСЬКА> ЕА 20r&2@2 РОКИ
R2оароцI

2r п2 /br9Дата rrадхоркеЕня до КоордиЕацiйноi ради
(зmошоо€гъся толовою rбо ссtФетrрсм tФордпrацiйIrоi рqдя):

ВключсIrо до рс€qгру пqданих лрекгiв м Nр
(зsлоыооеься юло!о,о sбо саФегаЁх tФордшацiftiоi р!дr):

ПIII та пiдrпtс осдби цо ресструе:
(з!по!юоеться юловоо або се"регrрсх tФордвацiйвоi рбд):

1, Назва проекry: (ве бiльше 20 слiв)

2. Прiоритетнi напрямки пректу:
о pMorrT TporyapiB _ п
. дорогп - tr

о облацrтуваrrня зов вiдпочпtrсу -

ф2/*,.., Qts

a ву.пичне освlтленЕя - D
о естgгичне облаштчвавня MicTa - r

tr.ifiше- d

3. Мiсче ралiзачii завддц1r (ад!tсса, яазва установr.r/заклад, кадаqтровий Еомер земельноi
дiляяки якщо вiдомо, тп.):

84 102, м. Слов'янсьц Довецьrо область, вул.fuрвiна, бlд. l2-A
Комуналький заклад <<.Щошкйьпий rrавчальний заклад(ясла садок) tообiкованоrо
тиrry}lll5 <КолосокD Слов'янсьr<оi Micbrtoi ради Дояецькоi областiD,

{) о /

<<3доровi дiти - щас.лпвi дiтя>>
(Оftпsдвsпвя iгрвrх мiйдsвчикiа)



КЗ ДНЗ ]Фl5 (КолоСок> зпаходrrться на Мiкрорайоrri МашчорМет На цьому районi бiльш
::Т i:-':'::,1] *в'lал.ьних замаДiв, ToYIёi дiти дошкiльного Birg чьбго району, атаlФж ссл,Аядрiiш(s" сел,Мавдричино, сеJI.Ч,Малочар вiдвiдlrоь 

""rJ"йо*rгровl i,lаиданчики дошкlльного закла,ry ювсiи не оспащенi о5rиднанням, потiбIrо ix
укомплекryвflи.
Мета: зрбrш прryлянкrr дiтей бiльш цiвдrrшп, рiзноианiтними, весеJIиии, а l..tкожзафзпетrш дiтям яа прог}пfirцi б9зпечнс лоз"iЙ 

"а 
гарrrоrrir"Ш фiзЙr*r,а псrr*iчпuЯ

рзвиюк,
допомогпл дiтям б}ти цорвими, s тому щасливими.

1.IгDоrс о6,rrдЕаяця:
Пiсоqницi - бшт , 4900 грн, (варгiсть - 29400грн,)
Iгрвий бяиночок 2 UJT - t1900 грн. (варгiсть 238О0тн)
|грвий бlаиночок 3 ttп, , l3200 грн. (вафсь ЗО600 фн.;
2. Доgгавка: l5(ХI) грн.

6. Itша iнфрмлriъ п<a 
_може Фги нsдаrа у виглядi додагкiв до за.вп, але не е обов'азювою(ншрикла.Д ФоюграфrяЛ, л<i стос}rогьсЯ заDдапм, керга з зазначеЕllrlм йсrц ралiзацiiзавдrrlня, кFЕслеЕrOr, реФаБтfrш виЕчеrrвя цiвових прпозшtii та iнше)

7. А8Iор проекry:
Прiзвцце КОСТЮК

Iм'я МАРинА

По-батцовi гoPIBHA



Додаюк 2
ло Програми

розрА-х},Еок влртосш рlоБп проЕкту, рЕмвлцIя якого
ВЦБУВАШМЕТЬСЯ ЗА РАХУЕОК КОШТIВ MICbKOi IIrJIЮВОl ПРОГРЛМИ

<БюджЕт учлстI мIстл сJlов,янськА> ЕА 20r&2@2 роки
в 20r9поцI

Проекг <3доровi дiтя * щасJrивi дiтп>)
КомпаЕй (Дитячий майданчик))
Алрса: 46000 м, Тернопirь, вlп,Бродiвська, 60
Мобiльный: (096) З 18-88-66
E-msil: mдуdлtсhillý€ll@цkr.пеt
httD://mavdanahik.sells,com.ua

м Вид робiт
ЦiЕа за l
одивицю

(грн.)
Кiлькiсть (шт)

Варгiсь з

урахуЕавням ПДВ
(грн.)

l 2 з 4 5:з,4

]

Пiсочницi (Р _ 57)
ycTaнoBKs

4900
500

6
з000

з2400

2

lгровий бяцночок(Р - 46)
устаноsка

11900
5000

2
l0000

зз800

]
Iгрвий бциночок(Р - 52)

уставовка
1з200
5000

з
l5000

54600

Доставr<а l5000 l
l5000

непередбаченi витоам l4200 1

l4200

Разом
150000



Пiсочнuця- Р - 57 - 4900 zpH. Izровuй буduночок - Р - 46 - 11900 zpH,

Izровuй буduночок - Р - 52 - I 3200 zpH



ffii
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укрлiЕА
СЛОВ,ЯЕСЬКЛ МIСЬКЛ РАДЛ

ВIДДUI ОСВIТИ

дошкlльЕиЙ ЕдвIIАJIьЕиЙ зАклАд J$15 (KФrocoIoD

И102 м. C"roa'rlicbK, Дошецька обл., вул.Дрвiпа, буд.l2-А

E-msil| dцъkоlо9оllls@чkr.пеt (Б(D467и1

MicbKoMy головi JIяху В.М.
Коорлиначiйному KoMiTeTy

БЮджеr }лrасгi
aвтора проекту

<<Здоровi дiти - щаслшi дiти)
Костюк M.I.

Мiсце реалiзацii проекгу <Здоровi дiти - щасливi дiтп вул. .Щарвйа"
l2-A, КЗ .Щ{З Nэl5<Колосо0. Закдад гаракгуе вiльlл.tй достlтI Bcix дiтей
дошкйьного BiKy на дигячий майданчш(.

/

Автор проекry <Здоровi дiти - щаслrв i Мл, УlУ'М.I.Костюк


