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БЛАНК-ЗАЯВКА /ґ¥ • / /
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів оюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім ’я:

Мітленко
Олена

По батькові:

Василівна

II ч

Дата народження:
Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації місця
проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.М ісце реалізації
завдання (адреса, назва
' установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):

«<Безпечий рух»

ОСББ «М істечко «М орське»,
Велодоріжка вздовж липової алеї паралельно вулиці Ушакова
від перехрестя Єрьоменка-Ушакова до перехрестя біля маг.
«Ю лія» до стадіону біля економіко-гуманітарого коледжу.

З.Мета:

Убезпечити рух дітей на велосипедах та роликах.

4. Опис завдання
(повинен м істи ти .
інформацію про те, що
потрібно зробити):

Асфальтування доріжки шириною 2- Зм та довжиноюІОООм
для безпечного катання дітей на велосипедах та роликах. На
перехресті біля будинку № 7 по вул..Ушакова необхідно
встановити засіб для регулювання
руху автотранспортних
засобів ( світлофор,лежачий поліцейський , тощо)
Асфальтування велодоріжки шириною 2-Зм та довжиною
1000м. Встановлення засобів обмеження/регулю вання руху
автотранспортних засобів ( світлофор,лежачий поліцейський ,
тощо) Орієнтовна вартість проекту 100 000грн.

5. Орієнтовний
кошторис: (всі складові
проекту (матеріали та
послуги), які необхідні
для його реалізації, та їх
орієнтовна вартість).
6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
що зможе скористатися,
якісні зміни:

Безпечне катання дітей на велосипедах та роликах .
Часто діти, що проживаю ть у
мікрорайоні «М орське»
катаються на проїжджій частині
, що перешкоджає руху
транспорту та провокує ДТП. Тому , будівництво
такої
доріжки . убезпечить дітей від нещасних випадків , а водіїв від
ДТП.
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7. Інша інформація, яка
може бути додана, але
не є обов’язковою:

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

Фото додається

9. М апа із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)

М апа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2 2 9 7 - V I .
Я.
М ітлено Олена Василівна
(прізвищ е, ім ’я та по-батькові повністю )

даю згоду на обробку моїх персональних даних
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*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію
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підпис

Включено до реєстру поданих проектів за № Z
ПІБ та підпис особи, що реєструє:
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