
БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 
 

Прізвище      

Ім’я 

По-батькові 

Дата народження                           

 

Адреса реєстрації:                      

 

Серія і номер паспорта 

 
● Згода на обробку персональних даних: 

Я гр. ___________________________________ ознайомлений (а) з нормами 

Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю згоду 

на обробку своїх персональних даних. 

«____»______________2018 р.      ________________________ 
                                                                                                           (підпис) 

 

Перелік проектів до голосування 

№ 

проекту 

Назва проекту 

 

Відмітка 

про 

голосуванн

я 

0001 

Влаштування спортивного скелелазного стенду в 

приміщенні спортивної зали Княжвірського НВК 

(тренажер для занять скалезанням)                                     

в с. Княждвір по вул. Шевченка, 64  

 

0002 

Облаштування дитячого міні-майданчику та місця 

для відпочинку (на території  біля ФАПу та 

бібліотеки) в с. Сопів по вул. Шкільна, 54   
 

0004 
Благоустрій (реконструкція) сільського стадіону                    

в с. Марківка в урочищі «Левада»  
 

0005 
Благоустрій центральної площі                                                        

в с.Марківка по вул.С.Стрільців, 88 
 

0006 

«То на Довбуш – наша слава!», облагородження 

місця де народився народний месник Прикарпаття            

в смт. Печеніжин по вул. Агафії Стефаняк (куток 

Калинник) 

 

0007 

«Літературна кав’ярня», де кожен бажаючий зможе  

перегорнути сторінки улюблених журналів, вибрати 

книгу до смаку та випити чашку запашного чаю чи 

ароматної кави, Печеніжинська Публічна бібліотека 

ім. В. Грабовецького  в смт.Печеніжин по вул. 

Нелалежності, 15 

 

0008 

Облаштування майданчика для ігрових 

видів спорту та проведення дозвілля на 

реалізацію проекту «За здоров’ям – на 

сучасний майданчик»                                               

в с.Княждвір по вул.Шевченка, 172 

 

0009 

Історичне минуле «Стежками Вінценза – від мрії до 

дії», покращення естетичного вигляду місця навколо 

меморіалу С.Вінцензу                                                                  

в с.Слобода по вул. Грушевського (куток Фабрика) 

 

0010 

Влаштування підсвічування церкви                                   

Св. Архистратига Михаїла                                                                           

в смт. Печеніжин по вул.І.Франка, 8 
 

0011 
Підсвічування церкви Св. Дмитрія Солунського                     

в смт.Печеніжин по вул. Франка  

0012 

«Знати, щоб  вберегти себе та інших», купівля 

проектора та екрана для проведення просвітницьких 

акцій (школа та будинок культури) в с. Рунгури  
 

0017 
«Адресні таблички», перехрестя та розгалуження 

вулиць в с.Рунгури 
 

0019 

«Кімната відпочинку: вільний простір», 

встановлення більярдного стола в сільському клубі 

для проведення дозвілля молоді в с.Малий Ключів по 

вул. С.Стрільців, 2 

 

 

«____»______________2018 р.      ________________________ 
                                                                                                              (підпис) 

 

*Важливо!  Проголосувати потрібно за три проекти в списку. 


