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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ Д Л Я ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 20 слів):
... Будівництво пішохідної доріжки по вулиці Вінграновського (від будинку 128 по вул.
Космонавтів до будинку 37 по вул, Вінграновського)
в Інгульскому районі міста
М иколаєва.......................................................................................................................................................
2. Вид проекту:
• великий

□

малии

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону):
. . . В Інгульскому районі міста Миколаєва, мікрорайон «Промзона»..........................................
3. Адреса, назва установи / закладу, будинку:
... Відсутня пішохідна доріжка по вулиці Вінграновського (від будинку 128 по вул.
Космонавтів до будинку 37 по вул. Вінграновського)
в Інгульскому районі міста
Миколаєва,.......................................................................................................................................................
4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований;
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше
50 слів )
...М ета - створити по вулиці Вінграновського (від будинку 128 по вул. Космонавтів до
будинку 37 по вул. Вінграновського) пішохідну доріжку для можливості безпечного
пішого руху всіх мешканців нашого мікрорайону..............................................................................
....Вже біля десяти років всі пішоходи вимушені ходити по проїжджій частині
автодороги по вулиці Вінграновського та щоденно наражати себе та своїх дітей
смертельній небезпеці бути збитими авто, або облитими брудом багна з калюжі з
дороги.
...Проблема в тому, що по вулиці Вінграновського відсутня пішохідна доріжка біля
основної автомобільної дороги, що є одною з основних проблем жителів великого
мікрорайону, особливо для дітей, літніх людей та людей з обмеженими можливостями.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)

(основні

групи

мешканців,

які

зможуть

.. .Результатами проекту зможуть користуватися всі групи мешканців, а саме:
1. Діти.
2. Підлітки та молодь.
3. Люди похилого віку.
4. Люди середнього віку.
5. Люди з обмеженими можливостями (інваліди візочники).
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

... Цільова група - мешканці мікрорайону (близько 6000 людей віком від 14 до 80 років),
мешканці прилеглих будинків та приватного сектору (близько 3500 людей), які очікують
будівництва обіцяної безпечної пішохідної доріжки биія семи років...........................................
...Актив нашого мікрорайону під моїм головуванням у 2015 розі зібрав 1334 підписи в
підтримку вирішення питання будівництва безпечної пішохідної доріжки та була
подана перша в Миколаєві колективна петиція на і ч ’я мера № КО-5684-1/л від 24.12.2015
року, яка була розписана на адміністрацію Інгульского (Ленінського) району.
Адміністрація тільки роками надсилала на наші чисельні запити відповіді - роботи
“включено в фінансування поточного року та будуть виконані”, або - “виконаний та
затверджений проект”, але роботи виконувати ніхто не починав і навіть не планує, все
робиться в обіцянках і на папері........................................................................................................
7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість).
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектнокошторисної документації).
Складові завдання
1. Асфальтування пішохідної алеї по вул. Вінграновського -570 кв.
м. (відповідно до розробленого у 2016 році проекту на замовлення
адміністрації Інгульського району ММР)
• Асфальтування (285 м.п. * ширину 2 м.* 350 грн. за 1 кв.м.)
КП ММР «ЕЛУ Автодоріг
Разом-

Орієнтовна
вартість, грн
199 500,00

199 500,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект)
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у
паперовій формі).
9. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і тд. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ...
vitalij.matveev@gmail.com .. для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є
недоступною для громадськості.
10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності). ...інтернет видання міста «Преступи ост и. НЕТ», в соціальних мережах, та
інших інформаційних каналах та регіональних З М І ......................................................................
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографії вул. Вінграновського
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).
Підпис***

Контактні дані

Ім’я та Прізвище**
1. МАТВЄЄВ
ВІТА Л ІЙ
АН АТО Л ІЙ О ВИ Ч

2.............
3................

** Будь-ласка, вкажіть особу,
Миколаївської міської ради.
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Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Матвєєв
Віталій__Анат олійович_, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в
пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

17.11.2017р.
дата

В.А. Матвєєв

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті
Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи
сума реалізації перевищить максимальний обсяг-коштів, визначених на його реалізацію.

17.11.2017р.
дата

Матвєєв В іт алій Анат олійович
П.І.П/б автора

