
 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 8 
 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який 

проводить Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Голові Організаційного 

комітету  з проведення 

конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

                                                                                          «Майбутнє громади в наших руках» 

Гульдасу Ю. Л. 

                                                                                                         

 

Прошу зареєструвати проектну заявку для придбання альтанки на майданчик 

ясельної групи,  для участі в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» у 2019 році. 

 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група) ініціативна група 

П.І.Б. представника конкурсанта Зіненко В. М. 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова): Кіровоградська область , місто Мала Виска, 

вул. Шевченка, 7 – Б. 

 

П.І.Б. керівника проекту: Зіненко В. М. 

Контактний тел./факс: 0966240063, 5 – 31- 52, dnzcheburashka@ukr.net 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, Зіненко Вікторія Михайлівна, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає мою 

готовність (моєї організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою 

комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб   моїх персональних даних, за наявності: 

особисті відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця проживання, дані 

щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

« 03 »  травня 2019 р.                                               (підпис) 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 8 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ,  ЩО  МОЖЕ  РЕАЛІЗУВАТИСЯ   У  КОНКУРСІ  МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  В 2019  РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1.Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту Придбання альтанки для дітей 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 
Організація змістовного дозвілля для дітей 

дошкільного віку під час ігор на майданчику 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
Ігровий майданчик дошкільного закладу 

3. Період реалізації міні-проекту  До 24 серпня 2019 р. 

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Зіненко В. М. 

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
2346510888 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  

Кіровоградська область , місто Мала Виска, 

вул. Промислова,8 кв.2 0966240063 

 

 
1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

25000 грн. 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 25000 грн. 

 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; 

проблема, на вирішення якої спрямований проект):   

На майданчику ясельної групи немає тіньового навісу, що може призвести до 

негативних наслідків під час ігор дітей, особливо в літній період.   

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 Мета міні-проекту: 

Головною метою даного проекту є забезпечення комфортних  та   сприятливих  умов 

відпочинку   дорослих  та   збереження здоров`я  двадцяти  дітей, Надання можливості 

бажаючим відпочивати,  а також проводити  святкові  заходи, розваги, ігри – драматизації, 

дидактичні ігри, роботу по  зображувальній діяльності.  Встановлення альтанки  для 

загального користування надасть змогу значно поліпшити результати навчально – 

виховного процесу з дітьми раннього дошкільного віку. 



Завдання міні-проекту: 

Створення комфортних та естетичних умов для всебічного розвитку підростаючого 

покоління, що є запорукою процвітання держави, підвищення привабливості проживання 

громадян у Маловисківській міській об`єднанній територіальній громаді. 

2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, 

структури, громадські групи): діти віком 2 – 3 роки, батьки, братики та сестрички 

вихованців.  

2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на 

яку буде розповсюджуватись проект: жінки, чоловіки, діти, літні особи, особи з 

обмеженими фізичними можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні 

сімї, національні меншини. 

  

 3. Витрати  міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 

грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

при 

наявності 

(вказати) 1 2 3 4 5 6 

 
 

 Альтанка 1 шт. 25,000 25,000 - 

Всього:  25,000 25,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


