
Додтrок 1

до Програми

БлАнк_зАяв,с
ПРОЕКТИ РЕМIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУЕqТИМЕТЬСЯ

зА рАхунок ко пlв MIcbKoi циьвоi прогрАми
(БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКАll НА 2018-2022 РОКИ

в 20л роцI

Даrа надходжешrя до IОордиЕацifurоi ради
(заповяtосБФrоловою або сехрgтарем юординацiйноIрадя):

Вклюqено до ре€сФу поданих проекгiв за М
(заловн|осБся юловою або секрегар€м коордшацiiвоi ради)|

ПIП та пЦгЕrс особи що ре€сгру€:
(залdвв!осБм юловою або секретарем mрдивацiйноi ради):

1. Назва проекry: (ве бйьше 20 слiв)
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дiлянм якщо вЦомо, тп.):
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4. Опис завдмня (повивен мiсмти iнформацiю цо погрiбно зробити, якi дii повиЕнi б}ти
приЙнятi, оrп,rс проблеми, мета завданЕя та якil очiкуеться користь - не бйьше 50 слiв),

5. OpietfroвHa загмьна BaPTicTb зiвдання всього, в тому числi Bapтicтb склцових за
HФIBHocTi (максимал ьна Bapicтb _lzfuLTиc. fpч.\i
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6, Iнша iнформацiя, яка моя<е бути нцана у виглцi додаткiв до змви. але не с обов'язковою
(наприклц фотографiя/i, якi стосуються завдання, карта з зазяаченням мiсця реалiзацii
завдalння, креслевня, результати вивrIення цiвових пропозицii та iнше)
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Додаюк 2

до Програми

РОЗРАХУНОК ВЛРТОСТI РОБП ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАIЦЯ ЯКОГО
ВIДЕУВ.ДIТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВ MICьKOI ЦЛЬОВОi ПРОГРАМИ

(БЮДЖЕТ YIIACTI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА> НА 2018,2022 РОКИ
в2о /с,| Polll
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lнформацй з сайry http://bilard,com,ua
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