
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив Немирівської міської 
об'єднаної територіальної громади 

у р о ц і

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідт з реєстром ) ■ і

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва п р о е к т у  (не більше 15 слів): 'у> 3 р /7 г •
с^&гп С(к/&миаі лл /п іс  її сх> о.

2. Проект буде реалізовано на території населеного пункту Немирівської 
міської об’єднаної територіальної громади (впишіть назву населеного 
пункту) (Ф Ж Д Щ & и и . / І / 'Ґ АІрОСЇУ?/^НсСг/)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:/??/2" $ІІ ^

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Ш1Х7

5. Повний опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами):



6. Вказати основні групи мешканців, які зможуть користуватися 
результатами
проекту____________________________________________________

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)



V

9. Список з підписами щонайменше 20 громадян України, які належать 
до Немирівської об'єднаної територіальної громади та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова 
сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

10.Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть 
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, 
мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, 
можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою зго£у на використання моєї електронної

адреси_________ СШяР'г-—"_______________ для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дарзгоду на використання своєї електронної адреси

Ь) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 
вище цілей.

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

11. Інші додатки (якщо необхідно):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту;
b) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту;
c) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)






