БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Заводському на 2017 рік.

У ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ №
Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Заводського, досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може
проголосувати тільки 1 (один) раз і обрати 1 (одну) пропозицію (проект) щодо капітальних видатків, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету (бюджету участі) в місті Заводському у 2017 році.
З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Заводської міської ради за адресою:http://ch-zavodska-mr.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 16 квітня до 30 квітня 2017 року (включно)
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Назва проекту: Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і
тенісними столами «Доступний спорт – запорука здоров’я »
Автор – Михлик І.
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Місце реалізації: масив «спиртокомбінату»
Короткий опис: Ідея проекту: створення необхідної спортивної бази 80 700
мікрорайону. Даний проект є актуальним. Основна проблема проекту 4 необхідність створення сучасного багатофункціонального спортмайданчика,
який відповідає вимогам безпеки, належне його використання для інших
потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди здорового способу життя.
Проект дасть можливість займатися спортом на свіжому повітрі, зокрема,
грати в настільний теніс в будь-який час. Це вирішить питання доступності
спортінвентаря для всіх верст населення, які прагнуть поліпшити свій
фізичний стан.
Назва проекту: Облаштування дитячо–ігрового майданчика
«Краплинка »
Автор – Чумарна О.
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Місце реалізації: масив «цукрозаводу»
Короткий опис: Діткам нашого міста, особливо району цукрового заводу,
немає де гратися і проводити цікаво своє дозвілля на свіжому повітрі в
Міському паркові відпочинку біля басейну. Дитячий майданчик фізично
зношений і потребує реконструкції. Це покращить дозвілля дітей і загальне
враження про місто.

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

