БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Заводському на 2018 рік.
У ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ №
Кожен громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Заводського, досяг 16 років і
отримав паспорт громадянина України, може проголосувати тільки 1 (один) раз за один проект, реалізація якого
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в місті Заводському у 2018 році.
З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Заводської міської ради за адресою:http://ch-zavodskamr.gov.ua/content/public-budget.html (розділ“Громадський бюджет”).
Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті «для голосування» за проект, який Ви обираєте.
УВАГА! У разі незаповнення жодного з квадратів «для голосування» або заповнення більше одного
квадрату, а також незазначення особистих даних бланк не є дійсним.
Прізвище, ім’я, по батькові
Серія та номер паспорту

Термін голосування: в період з 01 вересня до 15 вересня 2017 року (включно)
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Назва проекту: «Облаштування ігрових майданчиків ДНЗ №2 «Теремок»
сучасним спортивно-ігровим обладнанням»
Автор – Дроб’язко Олександр.
Місце реалізації: мікрорайон «Спиртокомбінату».
Короткий опис: Пріоритетним завданням сучасного освітнього процесу у
дошкіллі є фізичний розвиток дітей що реалізується, зокрема, через
спортивно-ігрове середовище, що впливає на фізичний та психологічний
1 розвиток дошкільників. Даний проект передбачає оновлення матеріальної
бази дошкільного закладу, модернізацію спортивно-ігрових осередків, які б
відповідали сучасним освітнім вимогам, сприяли б активізації рухової
активності дітей. Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету
придбати сучасне спортивно-ігрове обладнання: будинок ігровий - 3шт.,
будинок «Карапуз» - 2 шт., гойдалка-балансир – 3 шт.,гірка «Малюк» - 2 шт.,
гірка «Велика» - 1 шт., гойдалка на пружині – 5 шт., альтанка для дитячого
садка «Самоцвітик» -1 шт.

188 900

Назва проекту: «Реалізація творчого потенціалу дітей та молоді – важливий
чинник розвитку духовності української спільноти»
Автор – Микитенко Жанна
Місце реалізації: мікрорайон «Цукрокомбінату».
70 000
2 Короткий опис: Створення сприятливих умов розвитку творчих інтересів і
здібностей дітей через доступність надбань вітчизняної і світової культури –
пріоритетне завдання сучасної музичної педагогіки.
Даний проект забезпечує залучення до роботи інноваційних технологій,
оновлення матеріально-технічної бази,використання в навчальному процесі
сучасних технічних засобів, що відповідають вимогам сьогодення у справі
естетичного виховання дітей та молоді. Проектна група пропонує за кошти
громадського бюджету придбати музичній школі електропіаніно.

Надаю згоду на використання моїх особистих персональних даних відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI
Дата, підпис

