БЛ А Н К -ЗА Я В К А
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Н овоград-В олинський

Прізвище:
Ім’я:

Кармазіна
Катерина

По батькові:

Олександрівна

Дата народження:
Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації місця
проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.Місце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):
З.Мета:
4. Опис завдання
(повинен містити
інформацію про те, що
потрібно зробити):

«Кошик добра»

м. Новоград-Волинський

Забезпечити речами малозабезпечених меш канців міста
Придбання та встановлення у центрі міста, а саме у Парку
культури та відпочинку контейнеру для збору вживаних речей
(одягу та інших речей для особистого користування) для
малозабезпечених мешканців нашого міста - багатодітних
сімей, пенсіонерів, інвалідів, безхатченків тощо.
Фото контейнера додається (Додаток 3).

5. Орієнтовний
кошторис: (всі складові
проекту (матеріали та
послуги), які необхідні
для його реалізації, та їх
орієнтовна вартість).

Контейнер для збору речей 14 800,00 грн
https://leIika.com.ua/catalog/konteyner-dlya-vspolzovannovобег1и1\'-оЬиуу-уаги.$Ьек-1380/)

(дані

6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
що зможе скористатися,
якісні зміни:

1. Забезпечення одягом та речами для особистого користування
малозабезпечених мешканців міста
2. Усі сім’ї та окремі громадяни, що потребують даного виду
допомоги

Встановлення, оформлення контейнеру та логістичні витрати 6 000, 00 грн

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

Наявна практика у інших містах - м. Київ, БФ «Кошик добра».
Посилання на сайт та соц.сторінки: https://koshykdobra.ekram.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/bf.koshyk.dobra/

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

Фото додається (Додаток 1.)

9. Мапа із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)_______________

Мапа додається (Додаток 2.)

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297 -V I.

(прізвищ е, ім ’ я т а п о -б атьк о в і повністю )

даю згоду на обробку моїх персональних даних

■*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

ПІБ (ініціали)
Дата надходження:

підпис

дата

Включено до реєстру поданих проектів за № ^-7"
ПІБ та підпис особи, що реєструє: Х^Р,. (9 0 / ? (£■№/{/(

