
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалiзацiя якого планусться за рахунок 

коштiв громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми у 2017 роцi 

Iдентифiкацiйний номер проекту 
Or5' (вписуе уповнова:ж:ений робочий орган, згiдно з реестром)

Дата надходження проекту 
Jlo. t9,#.-/ь (заповнюеться уповнова:ж:е11и.м робочим орга11ом)

П / Б особи уповнова:ж:
�

бочого OIJгaNy 'J! рееструе проект:

'r�PV -0. �;:с)

BCI Ыкти е ОБОВ'ЯЗКОВИМИ лля ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не бiльше 15 слiв):

Будiвництво спортивного майданчику з огорожею та гумовим покриттям

2. Вид проекту (необхiдне пiдкреслuтu i nocmaвumu з11ак « Х»):

D загальномiський Х локальний 

3. Прiоритетнi напрямки проекту (необхiдне пiдкреслитu i поставитu знак« Х»):

• облаштування тротуарiв - О

• дороги - О

• естетичне облаштування мiста - Х

• будiвництво спортивних та дитячих майданчикiв - Х

• облаштування зон вiдпочинку (у т.ч. зi створенням точок вiльного доступу до мережi

Iнтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм - О • вуличне освiтлення - Х

• розвиток вело - та бiговоi" iнфраструктури - О • заходи з енергозбереження

(використання вiдновтовальних джерел енергu.) - О • iнше - О 

4. Мiсце реалiзацн завдання (адреса, назва :ж:итлового масuву/.,""1iкрорайоиу, 
установи/закладу, кадастровий номер земельноi" дiлянки якщо вiдолю, тощо.): 

м. Суми, вул. Черепiна, буд-ки: 80А, 80Б, 76, 76Б, 78, 78Б, 84А, 84Б (у дворi мiж 
домами) 
5. Короткий опис проекту (не бiлъше 50 слiв )

Будiвництво спортивного майданчику з гумовим покриттям та металевою огорожею.

Елементами майданчику € вуличнi тренажери в кiлькостi 12 шт. та спортивний комплекс

типу Воркаут. Також по периметру встановлення лавок та смiтт€вих урн. Встановлення

опори для монтажу LED свiтильникiв та камери вiдооспостереження для пiдключення до

програ.м:и «Безпечне мiсто».

6. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирiшення якоi" вiи спрямованuй;

запропо11ованi рiшення; пояс11ет1я, чому саме це завдання повинно бути реалiзоване i якш,t

чи11ом його реалiзацiя вплине на подальше :ж:иття мешканцiв. Onuc проекту не повинен

мicmumu вказiвки на суб 'ект, який мо:ж:е бути потенцiйнuм вuконавцем проекту. Тако:ж:

обов 'язково зазначuтu вiдповiднiсть стратегiч11им npiopumema.м i цiлям розвuтку мiста.

Якщо проект носить кanimШLыruй характер, зазначаеться мо::ж:.ливiсть користування

результатами проекту особа;нu з особливими потреба.ми ):

Головною метою проекту € будiвництво спортивних споруд, дитячого та спортивного

майданчику вiдповiдно до санiтарних вимог, створення належних умов для органiзацi"i












































