
Додаток 1

до Програми

БJIАнк-3АявА
ПРОЕКТЙ РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВЛIТИМЕТЬСЯ
зА рлхунок кошпв MIcbKoi циьвоI прогрАми

(БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКАл НА 2018_2022 РОКИ
в 2020 роцI

Дmа нцхоркешrя до IЬордиЕацiйrоi рци
Gаловню.ъсл rоловою або секрФар€м коордt,яацiйяоi рця):

Вмючено до рессгру подаяих проекriв за No
(заловнюеБся юловою або сехрrарем коордивачiйноi радй):

ПIП та пИпис особи цо ре€сгру€:
(заловвюеьм юлоюю або секретарем координацiйноI рци)l
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2. Прiоритетяi напрямки проекry:
. ремоrrг TpoтyapiB - П . вудиtlне освiтленlýl - Е
a дороги - Е . естетиqне обл птуваяня Micтa - П
. облапIryвання зон вiАпочияку - Е] . iнше - tr

З. Мiсце реалiзацii завдавня (адреса, назва уставови/замцу, кадаФровий номер земельноi
дi,lянюr якцо вЦомо, т.п.):

1. Назва проекIу: (rre бiльше 20 слiв)
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4. Опис заэданвя (повйнен мiстити iЕформацiю цо потрiбно зробим, якi дii повивнi 6}ти
прийнятi, оп.rс проблемиJ мета завданllrl та ям очiкуетъсrl користь - не бйьше 50 слiв).
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5. Орi€нтовна загальна Bj}l)Ticтb завданЕя всього, в тому числi BapIicтb складових за
наявностi (вид проекry 5"-.еа"?-.-.-.мiцсимальнаваргiсгь./Jlt&? мс. грн,1:

6. Iнша Ьформацiя, ям може 61Tll яцаrrа у виглядi додаткiв до заяви, але ве е обов'язковою
(напримц фотографiя/i, я{i сIос)поться завдаЕIU!, карта з зазваченвям мiсця реалiзацii'
заэдання, кресленняl результ и вивIIеняя цiвових пропозицii та iнше)

7. Авrор EpoeKryi

Прiзвище

7/ L' э8Ц?Q,r,,-
2-,ц

э*.2*
{;

/ ,r,-

1 Бl,z,lz,аУ q
е kaz, ЦЙ 'сал-71ц
З P,zz /а 7о7ь
Ц 3 qr4; ,,/ >,лul/ь '

{ G,aa7b лft, а
6 ,/Qа4 ц,а й.о/ч/л-,с d"?>al,. trvaac|..q- 'l),ц.н/,.хло,эl,
Z ?.//ос2-/ 1"rrn" t
q /7а lav q.?. T!,L4la"1,1

ii2ц;:ит;",

,aoou
/Го оо
э268
s-чо
2-Ч с2
?rео

по-батьковi



Додаток 2

до Програми

розрАхунок мртосп роБrт проЕкту, рЕАлIзАцIя якого
ВЦБУВЛIТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК KOIПTIB MICьKOI ЦIJIЬОВОI ПРОГРАМИ

(БЮДЖЕТ УЧАСТI MIсTA СЛОВ'ЯНСЬКА,, НА 2018-2022 РОКИ
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