
 

  

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

 

Прізвище 

Ім’я 

По батькові 

Дата народження 

 

Номер телефону 

 

Адреса реєстрації*: 

 

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не Васильківської селищна ОТГ, то необхідно 

вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, 

навчання, служби чи інше в Васильківської селищній ОТГ) 

 

 

Документ, що підтверджує 

проживання (перебування)  

в Васильківської селищній ОТГ 

(у разі голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший 

документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування) 

 

 

● Згода на обробку персональних даних: 

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на 

обробку моїх персональних даних у Базі персональних даних Васильківської селищної ради 

та її виконавчих органів відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних 

даних” від 01.06.2010 № 2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особам без 

моєї згоди. 

 

 

__________________                                    ______________________ 

                (дата)                                                                                 (підпис) 

 

 

 

 

         

                 

 

                 

                 

        

                 

                 

                 

                 



№ 

пор. 

Назва завдання проекту 

 

Відмітка про 

голосування  

1 Облаштування сучасної кухні для дошкільного 

навчального закладу «Золотий півник» (Ірина Кущевська) 

 

2 Активне дозвілля (Дитячі майданчики) (Оксана Педик)  

3 Щасливе майбуття – це наша дітвора» (Придбання 

павільйону-майданчику для дитячого садка) (Наталя 

Котляр) 

 

4 Облаштування зони відпочинку зі створенням точки 

вільного доступу до мережі Інтернет (Юрій Кравець) 

 

5 Облаштування спортивно-розважального майданчику – 

велоролледрому (Тетяна Новикова) 

 

6 Облаштування скеледрому для тренувань дітей та 

учнівської молоді (Олександр Любчук) 

 

7 Бути здоровим, жити активно – це стильно, позитивно 

(Тетяна Туріцина) 

 

8 Впровадження енергозберігаючих заходів в Ульянівській 

НЗШ (Олена Дробот) 

 

9 Мультимедіа в освіті (Олексій Пуздренко)  

10 Облаштування прилеглої території до адміністративної 

будівлі (Олександр Ляшенко) 

 

11 Облаштування зони відпочинку та дозвілля біля 

Воскресенівського сільського клубу (Ірина Бойко) 

 

12 Є люди, які не уявляють свого життя без театру, а є діти, 

які ще цього не розуміють (Юлія Єрмакова) 

 

13 Мультимедійні комплекси – простір спільного зростання 

(Віта Шутова) 

 

14 Облаштування центральної частини ДНЗ «Мальва» під 

зону проведення масових заходів. (Людмила Бондарь) 

 

15 Звукове та мультимедійне обладнання для 

Григорівського НВК імені І.Г.Прибора (Марина Пугач) 

 

  * Перелік проектів, які допускаються до голосування, затверджується  Координаційною радою. 

** Проголосувати можна за один проект, про що робиться позначка у відповідній графі. У разі 

наявності більш ніж трьох позначок за проект  бланк для голосування вважається недійсним. 

 

(Відмітка особи, яку уповноважено Координаційною радою супроводжувати  

голосування, щодо видачі бланку у разі голосування у паперовому вигляді, заповнюється зі 

зворотного боку бланка)  

 

____________   _______________      ___________________________________ 

        (дата)                       (підпис)                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 


