
Заявка

на участь у щорічному обласному конкурсі

"Екологічно чистий населений пункт"

Назва проекту (виконаних заходів відповідно до пункту 3 Положення) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відомості про орган місцевого самоврядування

2.1. Повна назва__________________________________________________________

2.2. Адреса_______________________________________________________________

2.3. Телефон, факс________________________________________________________

Відомості про виконавця, відповідального за проект

3.1. Повна назва __________________________________________________________

3.2. Адреса_______________________________________________________________

3.3. Телефон, факс________________________________________________________

4. Інформація щодо проекту *_______________________________________________

________________________________________________________________________

5. Аналітична довідка:

5.1. Загальна вартість виконаних заходів (тис. грн) _____________________________

5.2.   Джерело фінансування ________________________________________________

5.3. Термін реалізації проекту (вказати дати його початку, закінчення та 
тривалість) ________________________________________________________________________

5.4. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, 
знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) 
_______________________________________________________________________

6. Новизна проекту (виконаних заходів) ______________________________________ 
________________________________________________________________________

7. Екологічний ефект ______________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Соціальний ефект ______________________________________________________



9. Мультимедійний супровід** (за бажанням)_________________________________

________________________________________________________________________

10. Фотографії ***_____________________________________________________________________________________
___________________________________________

11. Фактична назва заходу, на який виділятимуться призові кошти в разі 
перемоги:

________________________________________________________________________

 

 

Примітка:

       *: опис проекту повинен відображати здійснені, які заходи передбачено  
переліком пункту 3 Положення про щорічний обласний конкурс "Екологічно  
чистий населений пункт";

       **: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації  
проекту і після; презентаційний ролик до 5 хв;

       ***: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації  
проекту і після; кількість фотографій не повинна перевищувати 20 шт.
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