
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у  Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Дата надходження до робочої групи
, (заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє_____________________________________________

Новомихайлівський старостинський
Територія, на якій реалізується проект округ

; (зазначити відповідний старостинських
і округ ч и  адміністративний центр громади)

1 .Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити
не більше 20 слів)

д< Село Ковомихайлівка - територія краси».

2.М ісце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу,
кадастровий номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п.

71210 е.. Новомихайлівка
Чернігівський район 
Запорізька область

Новомихайлівський старостинський округ 

З, Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля - □
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - □ 
естетичне облаштування населених пунктів - ЕҐ 
інші суспільно-корисні соціальні проекти - □



4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він 
стосується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ - не більше 50 слів)

В селі Новомихайлівка дуже багато занедбаний місць, які потребують 
облаш тування. В першу чергу є нагальна необхідність естетичного 
оформлення центру села. Мета проекту: благоустрій, облаштування та
озеленення території центру села. Виконання проекту покращить естетичний
та культурний вигляд населеного пункту.

5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проекту(за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). 
Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 
10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, 
та кошти на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від 
вартості будівельних робіт( у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).________________________________________________________________________

1

і № *

1 з/п
Перелік видатків шт гривні Орієнтовна вартість, гри.

і 1.
Іі

Електрокоса 1 3000 3000

і 2 .  | .Великий вазонІ І
! І бетонний парковий

4 2000 8000

І 3. ! Л авка (скамейка)
| ! паркова

4 4000 16000

І 4 } Саджанці рози 
| і бардюрної

292 50 14600

і РАЗОМ : 41600



Додаток 2 до бланка-заяви проекту 
и Село І Іовомихайлівка територія 

краси». реалізація якого
відбу ваг'йметься за рахунок коипів 
громадського бюджеіу (бюджету 
участі) у Чернігівській ОТГ на 2020 
рік

Опис шляхів реалізації  проекту «Село Новомихайлівка -  територія краси »

Даний проект вирішує питання естетичного облаштування населеного 

пункту. В самому центрі села, за 20 метрів від Монумента загиблих воїнів є 

занедбана територія, де окрім трави нічого не росте. При реалізації  проекту, 

буде закладено розарій, встановлені лавочки для відпочинку. Великими 

бетонними вазонами буде перекриватися територія, з метою недопущення 

заїзду автомобілів. Облаштування цієї частинки території  буде корисною для 

кожного громадянина села. Придбані ТМІД закріплюються за старостинським 

округом, який і буде опікуватися благоустроєм села разом з мешканцями.




