
Додеrок 1

ло Програми

БлАнк-зл[вА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВАТИМЕТЬСЯ

зА рАхунок коштIв MIcbKoi цIльвоi прогрАми
<БюджЕт учАстI MICTA слов,янськАJ) нА 2018-2022 Роки

в 20!Цроцl

да,lа надходкення до координацiйноi ради
l1аловяюпкя mловою або секрflsрем коордияацlйноi рад и):

ВключеЕо до реесту подалих проекriв за Nэ
(заловяюсгься гOловою дбо секрсrар€м юордияацiйяоi ради):

ПIП та пИпис особи що ре€стру€:
Gало.нюсгься юловою або секрФарем юординацiйноi ради):

1. Назва проекry: (не бiльше 20 слiв)

2. Прiоритетнi папрямки проекту:
о ремонт TporyapiB - о
. дороги - El

a облаштувапIi, зоЕ вiдпочивку -

а.в

1r.р/,2or'9

Щ,о/оr-оqд-4

о вуличне освiтлеяrrя - о
j естетичне облаштlъаяня мiсла - п

о Р iнше_- о

3. Мiсче реалiзачii завдаяня (адреса, назва уставови/закладу, кадастровий номер земельЕоj
дlлянки якщо вIдомо, тп.)j

84l22, м,Слов'яяськ
бул.Пушкiп4 4
СпортивIrий майдаЕчлк слов'япськоi загальноосвiтвьоi цкоrпл I-III сryпевiв Jфl2
Слов'янськоi MicbKoi ради Донецьr<оi областi

D о 2 5

(Баскетбол сдцае Bcix' Встаноменця баскЕtбольноID майдаiчцка



4. опис завдавня (повивея мiстити iнформацiю що лотрiбно зробити, якi дi'i повиIrнi буги
прийпятi, опис проблеми, мета завдавня та яка о.liкусться користь - не бiльше 50 слiв).

Завдаllнл: встановлецня баске.гбольного майданчика.
Ппоблеми: вiдсутнiсть у мiкрорайонi шIФли облаштовапих мiсць вiдпочияку та занять
спортом,
Мета:
1) створити 1тлови для учнiв школи та мещканцiв мiкрорайону лля занять баскетболом;
2) залученвя до активного дитячого та сiмейного вiдпочинкуi
3) пропаганда здорового способу житlя.
очiкvванltя l Dе]чльтятl:
l) змучення дiтей та дорослих до додатковI.х занять спортом;
2) створенвя опорного мiського майданчика дIя тревувань та змагаль рiзних вiкових фуп
населенвя,

l.Часткове асфальтне покриl]я майданчикаi
-ll3 Ml х 600 грн, = 67 800 грн

2. Баскетбольнi стiйки 4-х опорнi:
-2 шr х 9 980 грн = l9 960 грн

3. Щит баскетбольний (оргскло):
-2 шr х 8 840 грн = l7 680 грн

4,Корзина
-2 шт х 890 грн = l 780 грн

5,CiTKa баскетбольна
-2 шт х l00 грн = 200 грн

6.Булiвельнi матерiалиl робота, доставка: 42285 грн

РАЗОМ: 149 705 грп.

6. Iнша iнформачiя, яка може бути надана у виглядi лодаткiв до заяви, але не с обов'язковою
(trаприклад фотографiя/i, якi с,госуtоться завдання, карта з зазIIаченням мiсця реалiзацi.i
завдання, креслення, результати вивченн, цiнових пропо3ицii та iнце)

7, Автор проектуi
Прiзвище

Iм'я

по-батьковi

овсянпиков

СеРгiй



РОЗРАХУНОК BAPTOCTI РОБlТ ПРОЕКТУ, РЕАЛlЗЛЦlЯ ЯКОГО
ВIДБУВАТИМЕТЬСJI ЗА РАХУНОК КОШТIВ MlCbKOi ЦIЛЬОDОi

прогрАми <БIоджЕт учлстI MIсTA слов,янськ нА 20t8-2022 рокиll
l] 20l9 ро

J,!! Вид робiт
I_|iHa за 1

одицицю
(гDн.)

Кiлькiсть (шт.)
BapTicTb з

урахуванням
ПДВ (mн.)

l 2 ] 4 5=з*4
1 Асфальтове покриття 600,00 ll]M' 67 800,00

2 стiйкп баскетбольнi 9 980,00 2 l9 960,00

з Щит баскебольний

(оргскло)

8 840,00 2 17 680,00

4 Корзива баскетбольна

посидева

890,00 2 l780,00

5 ciTka баскетбольва l00,00 2 200,00

6 Пiсок 200,00 2т 400,00
,7

I{eпlerlT l00,00 l0 мiшкiв l000,00

8 Щебiнь 970,00 0,5 т 485,00

9 Пiдготовчi роботи,
встановлення ст.

33 400,00

10 Транспортнi витрати 7 000,00

рАзом
l49705,00
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