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Додаток
до Положення

У/3

БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за раху нок коші і в бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
1Ірізвище:
1м ' я :
[ Іо батькош:

Захарчук
Валентина
Мичиславівна

Дата народження:
Паспорт:
Видамнй:
Адреса реєстрації місця
гі рож и ванн я:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
І З Іазиа проекту:'

---

-

--- --------

"С ум ні очі, розбите серце”

Почуйт е нас, ми хочемо свою домівку, ми хочем трішки т епла .
2.Місце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):
З.Мета:
4. Опис завдання
(повинен М І С Т И Н І
інформацію про тс. що
погрібно зробити):

ГО "Захист тварин "Оберіг"
Голова правління Захарчук В.М.
розміщений притулок на 2-х ділянках:
1) р-н Нові очисні:
2) кадастровий номер 1824086800:05 000:0531

Всіх бездомних тваринок (собак, котів) забрати з вулиць міста, вилікувати, стерилізувати,
знайти їм хазяїна, а тим часом вони будуть проживати в себе в дома, в притулку, на своїй території
Проявіть милосердя, допоможіть!

1. Ремонтні роботи;
2. Лікування та стерилізація;
3. Харчування;
4.Господарськи потреби (інвентар)

, 5. Орієнтовний

' кошторис: (всі складові
проекту (матеріали та
послуги), які необхідні
' для його реалізації, та ї х
і орієнтовна вартість).

6. ( )чік\ ван.а корме і
приблизна кількість
І людей.

1.
2.
3.
4

Ремонтні роботи: 20 000 грн;
Лікування та стерилізація: 20 000 грн.
Харчування: 50 000 грн.
Господарськи потреби: 10 000,грн
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що зможе скорис татися,
якісні зміни:

Голова правління ГО "Захист тварин "Оберіг"
Захарчук В.М.
Допомога на утримання тварин

7. Інша інформація, яка
може бути додана, але
не є обов'язковою:

8. Фото локації (місця,
де мас бути реалізовано
проект, прикріпити до
блаику-заявки)

Фото додається

9. Мана із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)

NІапа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних
від 01.06.2010 М>2297.VI,
Я. Захарчук Валентина Мичиславівна

(прі'мшше. ім'я та

ііо -Сіи іькоиі

т ш и іо ю )

персональних даних

* Заповнює особа, яка
реєструє проектне
пропозицію

Секретар міської ради

ІIII) {ініціали)
дата
-..............................
*Даіа надходження:

підпис

Включено до реєстру поданих проектів sa Де У
ПЇВ та підпис особи, що реєструє:
&MUPP

a

&

-ж-

О. А. І Іоном а рейко
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