
Додаток 1

до Програми

Бrинк-3Аявл
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВЛТИМЕТЬСЯ

ЗЛ РАХУНОК КОЦIТIВ MICьKOi ЦИЬВОI ПРОГРАrЧIИ
кБЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА>> IIА 2018_2022 РОКИ

в 2020 роцI

Дата нцхорr(енrrя до Коордшrацiйноi ради(заломся головою або секретарем коордвsацiiпоi рця):

а@@gВключено до ре€сгру поданих проекгiв за Ne
(зэловнюсrъсяюлоююабосекретарем координацiйноIрадя):

ПIП та пiдпис особи що ре€струе:
GловяюФся гоlовою або сехретарем коордияацiйноi ради):

2. Прiорtflепti капрmдсr проекгу:
. ремоЕг Tporyapiв - О . вудr(пrе освiтлешц - П
. дороги -tr . естетиqне обдащгуsанtц Micтa _ tr
. облацIгуванtц зон вiдIочшrку - tr . ilmle - tr

3. Мiще реалiзацii зацд !rя (цреса, на?ва.устirновIrзirкJrцу, кадастровий номер земельноi
дiлЕrкr яgцо вhомо, т.п.):

1. Назва проекry: (яе бИьше 20 слiв)
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4. Опис завданriя (повинен мiстити iнформацiю що потрiбно зробим, якi дii повиннi буIи
прийнятi, olпlc проблеми, мета завдапttя та яка очiкусгься користi - не dйьше 50 слiв).

5. opi€HToBHa загмьна Bapтicгb завданЕя всього, в юму числi Bapтicтb смцових за
наявносri (вид проекry ..ца -zzа; . м;жсиммьна BapTiiTb /5о' мс. rрн,):

6. Iнша iнформацй, яка може бути нцана у виглядi додаткiв до заяви, але не е обов'язковою
(напримад фоюграфiя,ri, лd сIосJrIоться завданtiяl карта з зазначенням йсця реалiзацii
зазданняJ кресденвя, результати вивqеннrl цiнових пропозицii та ilfiIe)

7. AEIop проекгу:
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Додаток 2

до Програми

РОЗРАХУНОК ВЛРТОСП РОБIТ ПРОЕКТИ РЕАJIIЗАЦIЯ ЯКОГО
вIдБувАтимЕться зл рАхунок коrшпв Mlcbкoi цIльовоi прогрАми

<БЮДЖЕТ УЧАСТI MICTA СЛОВ'ЯНСЬКА) IiA 2018-2022 РОКИ
в 2020 роцI

м Вид робiт
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укрлнА
СЛОВ,ЯНСЬКА MICьKA РАДА

84122, м. Слов'янськ, Донецька обл,, rц. Соборна,2, тел.: (06262) З_З2_05, факс: (06262) З-55-4З,
www.slavгada.gov.ua E_mail: postmaster@slavrada.gov.ua

RiдЙ. 0J- J,ад,о м4 .D - "l,f J - J.
r' Васильсва Н.В.

м. Слов'янськ

Шановна Наталiс BiKTopiBHo!

На Ваше звернення вiд 28.01.2020 щодо надання iнформацii стосовно
власника земельноi дiлянки на перехрестi вул.Iнтернатна та вул.Армiйська
Слов'янська MicbKa рада повiдом;rяе наступне.

Вищезазначена земельна дiлянка вiльна вiд забудови та знаходиться у
комун:rльнiй власностi Слов'янськоi MicbKoT ради, рiшень щодо передачi у
власнiсть або користування Слов'янською мiською радою не приймаJlось.

Якщо Ви не згоднi з вiдповiддю, згiдно зi ст. ст. 15,1б Закону Украiни
"Про звернення громадян", Ви масте право оскаржити ij' в судовому порядку.

З повагою,
Засryпник мiського голови

,|Iчпвчюва олойдаN вна

А.€. Рчбан


