
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок 

коштів громадського бюджету (бюджету участі громади) у місті Самборі на 201_ рік 

та список мешканців міста Самбора, які підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Придбання інвентарю для дитячої та дорослої команд міста Самбора з волей-

болу. 

 

2.* Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, 

який вказує пріоритет): 

● культура -  □                                                 ● благоустрій -  □  

● спорт   -  □                                              

●  облаштування прибудинкових територій міста -  □ 

 ● інше -  □ 

 

Проект буде реалізовано на території міста Самбора (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Центр міста. 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

М.Самбір. Филипчака, 25. 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Даним проектом передбачається закупівля необхідного інвентарю для дитячих 

(хлопці та дівчата) та дорослої команди міста Самбора з волейболу. М’ячі, сітка, ігрова 

форма, електронне табло для змагань – все те, що так потрібно для розвитку цього виду 

спорту в місті буде придбане в рамках даного проекту.  

. 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

На даний момент маємо хороші успіхи наших дитячих волейбольних команд на 

обласній та всеукраїнській арені. Але завжди є потреба щоб покращити умови для 

самбірських дитячих та дорослої команди, які регулярно представляють наше місто 

Самбір у змаганнях різного рівня. Нове електронне табло можливо буде використовува-

ти для змагань у Самборі як з волейболу, так і з інших видів спорту. Зручна якісна форма 

нарешті замінить старий неякісний одяг і наші спортсмени зможуть достойно презенту-

вати місто на спортивних аренах України. Хороші волейбольні м’ячі також постійно 
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необхідні для проведення якісних тренувань та неодмінно будуть сприяти підвищенню 

спортивних якостей любителів волейболу.  

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців 

міста Самбора у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

У разі перемоги проекту на конкурсі його результатами зможуть користуватися 

дитяча та доросла команда міста, всі любителі волейболу, що беруть участь в різномані-

тних змаганнях з волейболу та захищають честь міста у змаганнях різного рівня, або 

звичайні поціновувачі волейболу, що не мають належного інвентарю для занять 

волейболом. Електронне табло, що буде придбане в рамках проекту буде можливо 

використовувати для всіх спортивних заходів в місті. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 

рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

Основною метою проекту є створення належних умов для занять волейболом для 

дітей та дорослих. Маючи необхідне екіпірування та інвентар наші спортсмени зможуть 

достойно представити наше місто на змаганнях різного рівня та організовувати змагання 

в Самборі на належному рівні. Спорт – це запорука здорового способу життя мешканців 

та подальшого процвітання нашого міста. Бенефіціарами даного проекту є всі мешканці 

міста, які регулярно займаються волейболом, беруть участь у змаганнях та організову-

ють спортивні заходи в нашому місті.  

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1     М’яч волейбольний, 10шт. (2000грн. x 1шт.) 20000.00 грн. 

2.    Форма волейб. дитяча, 20компл. (800грн. x 1компл.) 16000.00 грн. 

3.    Форма волейб. доросла, 10компл. (900грн. x 1компл.) 9000.00 грн. 

4.    Сітка волейб., 1шт. 3000.00 грн. 

5.    Табло електронне, 1шт. 10000.00 грн. 

РАЗОМ: 58000.00 грн. 
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9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Самбора, мають право голосу 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).  

 

10.* 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 т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…………..    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 Самбірської міської 

ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати 

чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники 

Самбірської міської ради: 

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 

1. 

 

Поштова адреса:  

 e-mail: 

№ тел.:          

Серія та  

№ пас-

порту 

          

2. Поштова адреса:  

 e-mail: 

№ тел.:          

Серія та  

№ пас-

порту 

          

3. Поштова адреса:  

 e-mail: 

№ тел.:          

Серія та  

№ пас-

порту 

          

…            

 

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати інфор-

мацію представникам Самбірської міської ради. 

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Самбора.  

 



Додаток до додатку 1 

Список мешканців міста Самбора, які підтримують цю пропозицію (проект), 

що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі 

громади) у місті Самборі на 201_ рік 

(окрім авторів проекту) 

Назва проекту 

Придбання інвентарю для дитячої та дорослої команд міста Самбора з волейболу. 

 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на : 

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського 

(учасницького) бюджетування у місті Самборі у 201_ році, згідно з Законом  України 

“Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подан-

ня персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу вико-

ристання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення 

в них змін/коректив; 

2) можливі модифікації,об’єднання з іншими проектам,  а також зняття да-

ної пропозиції (проекту)її авторами.  
№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 

№ паспорту 

Підпис 

  1 
 

 

(індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв. ___ 
  

2 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

3 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

4 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

5 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

6 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

7 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

8 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

9 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

10 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

11 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

12 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

13 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

14 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

15 
 (індекс), м. Самбір, 

вул. _____, буд.__, кв.  
  

 


