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                                                            Додаток 1
до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ 

БЛАНК ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Дата надходження:  __________________________________________
Включено до реєстру поданих проєктів за № __________
ПІП та підпис особи що реєструє:  _________________________________________________________________
1. Назва проєкту (в межах одного речення)




	Тип проєкту (підкреслити): загальноміський проєкт, локальний проєкт, освітній та медичний проєкт, проєкт розвитку сільських територій.
	Категорія проєкту (підкреслити): комунальне господарство; культура, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, спорт, туризм, навколишнє середовище, зв’язок та інформаційні технології, дорожньо-транспортна інфраструктура, безпека та громадський порядок.

4. 	Місце реалізації проєкту (адреса, кадастровий номер земельної ділянки, зображення з Google-мапи та ін..): 





5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме цей проєкт повинен бути реалізований і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців).







6. Обгрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проєкту)





7. Інформація щодо очікуваних результатів у випадку реалізації проєкту.




 
8.  Орієнтовний кошторис (вартість) проєкту
9. Інша інформація, яка може бути додана (фотографії, мапи, схеми, креслення тощо)  
10. Автор проєктної пропозиції (сторінку друкувати на окремому аркуші)
Прізвище     _______________________________________
Ім’я              _______________________________________
По-батькові _______________________________________
Дата народження   __________________________________   
Місце проживання___________________________________                 
Телефон:   ___________________________________________
Адреса електронної пошти:  ____________________________
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я, ________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних (згідно ідентифікації через Банк ID)
___________________       ____________________________               _______                                                                                                                                   
      Підпис                                                  ПІБ                                                      Дата

Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             
                                                                                                                        
                                                                                            Додаток 2
до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ 

	       
Перелік мешканців Бориславської МТГ, які підтримують проєкт, що реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету Бориславської МТГ у _____ році (окрім авторів проєкту)
Я підтримую проєктну пропозицію:
(назва відповідно до пункту 1 бланку проєктної пропозиції 


(назва )

автор : _______________________________________________________________
                             Прізвище, ім’я, по-батькові
№
п/п
Ім’я, прізвище, побатькові
Адреса
Телефон
Підпис
1.




2.




3.




4.




5.
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Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             


