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

У ЧАСТИНІ ПОТОЧНИХ 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: «Золотий пісок посіємо»
Автор – Іващенко Н.
Місце реалізації: мікрорайон «Брисі».
Короткий опис: мікрорайон «Брисі» є одним із найстаріших куточків нашого
75 000
1 міста - це колишнє містечко Янишпіль, а потім козацьке поселення Брисі.
Мешканці цього поселення мають древні звичаї, обряди, пісні, костюми,
притаманні для цієї території.
Даним проектом пропонуємо створення колективу автентичного співу, який буде
популяризувати, відроджувати народну пісню та в цілому культуру. Для колективу
необхідно придбати українські національні костюми, притаманні нашому регіону.
Назва проекту: «Організація сучасного предметно – розвивального середовища,
як запорука різнобічного розвитку дітей дошкільного віку».
Автор – Дроб’язко О.
Місце реалізації: мікрорайон «Спиртокомбінат».
38 438
Короткий опис: Пріоритетним завданням сучасного освітнього процесу у
2
дошкіллі є соціалізація дитячої особистості, що реалізується, зокрема, через
розвивальне середовище, що впливає на всі аспекти розвитку дітей. Даний проект
передбачає оновлення матеріальної бази дошкільного закладу, модернізацію
ігрових осередків, які б відповідали сучасним освітнім вимогам та сприяли б
різнобічному розвитку дитячої особистості. Розвивальні осередки будуть
розміщені у ігрових локація навчальних кімнатах чотирьох різновікових груп: 1
молодша, 2 молодша, середня, старша. Меблі компактні, не потребують значної
корисної площі.
Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати для чотирьох
груп дошкільного навчального закладу 18 шт. ігрових осередків, котрі
відповідають санітарним нормам.
Назва проекту: «Створюємо мультфільми разом»
Автор – Лисенко Н.
Місце реалізації: Заводська міська бібліотека №1
Короткий опис: Актуальність проекту: залучення підростаючого покоління до
3 змістовного дозвілля, розкриття їх творчого потенціалу.
Заводська міська бібліотека №1 – осередок культурно-освітнього розвитку
громади, що забезпечує інформаційні, освітні, культурні, дозвіллєві потреби
населення, пропонує створити Центр анімації. Бібліотека надає приміщення та
вільний доступ до матеріально – технічної бази. Необхідно придбати обладнання: 35 000
фотокамеру, штатив, ноутбук, канцтовари.
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

