Донор проекту

Проект реалізує

Місто/село
Міська/селищна рада
Район
Область
Контактна особа (П.І.П.),
Телефон та e-maіl :
Посада (рід занять) контактної особи

Партнер проекту

Кремінна
Кремінської ради
Кремінський
Луганська
Кременчуцький А.М.
+380504269068, osvita@krem.lg.ua
Начальник відділу освіти
Кремінської районної державної
адміністрації

Анкета для відбору громад - партнерів проекту (сторінки 1-4)
БУДЬ ЛАСКА, ДАЙТЕ КОРОТКІ ВІДПОВІДІ НА УСІ ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ:
(анкету можна заповнити від руки або на комп’ютері)

1. Яка кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) проживає у Вашій громаді (офіційно
зареєстрованих)? Яка кількість населення?
Кількість внутрішньо переміщених осіб – 11200
Кількість населення - 27541

2. Які об’єкти соціальної інфраструктури в вашій громаді потребують відновлення? Яка
кількість користувачів цих об’єктів? Яка кількість переселенців відвідує ці об’єкти?
Навчально-виховний комплекс «Кремінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний
навчальний заклад» Кремінської районної ради Луганської області
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3. Опишіть, будь ласка, масштаб потреб відновлення об’єктів соціальної інфраструктури в
вашій громаді.
Поліпшення умов навчання дітей та роботи вчителів - часткова заміна вікон.

4. Які заходи соціальної спрямування та згуртованості Ви плануєте проводити на базі
відновленого об’єкту соціальної інфраструктури? Хто проводитиме ці заходи? Яка
кількість ВПО буде залучена до заходів? ( 10 -15 речень).
Отримання дошкільної освіти, початкової освіти, базової середньої освіти, повної середньої
освіти, виховання підростаючого покоління.
275 учнів та 43 вчителя

5. Інфраструктурний профіль села/селища: просимо відповісти на запитання нижче. Ви
можете також додати до анкети друковані матеріали, фотографії, ін. Якщо не вистачає
місця, додайте цю інформацію на окремих аркушах.
А. Вкажіть, яка кількість жителів громади
працює на підприємствах, що знаходяться на
території вашої сільської/селищної ради:
(приблизно)
802

В. Кількість жителів сільської/селищної ради
21 500
Д. Кількість студентів з громади, які навчаються
у ВНЗ

Б. Стан комунальних систем громади, наприклад
каналізації, водогону, системи вивозу сміття,
сміттєзвалища, вуличного освітлення та ін. (не
більше 2 речень)
Стан комунальної системи громади в
задовільному стані. Система водогону потребує
капітального ремонту. Для забезпечення в
повному обсязі вивозу сміття потрібен
додатковий транспорт, вуличне освітлення
потребує капітального ремонту
Г. Кількість осіб з вищою освітою
40
Е. У попередні 3 роки у громаді народилося дітей
(вкажіть кількість):
2013 - 214
2014 - 197
2015 - 201
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Безробітних:1050
Малозабезпечених: 105
Пенсіонерів: 11377
Багатодітних сімей:
ВПО:11200

6. Вкажіть, що з перерахованого є у вашій громаді (так/ні):
Так
ФАП, лікарня чи амбулаторія
Так
Дитячий садок
Так
Клуб або будинок культури
Інші громадські будівлі та громадські організації,
вкажіть, які саме

Підписами цієї анкети ми декларуємо своє зацікавлення участю у проекті на засадах співпраці:

a. Міський (селищний) голова ___________ (_

Прокопенко Ю.О._________)

Підпис

П. І. П. , М.П.

Прізвище:
Прокопенко
Ім’я та по-батькові:
Юрій Олексійович
Адреса для листування:
Луганська обл.., м.Кремінна, проспект Дружби, 13
Телефон: (06454) 21640, 0506559369
Факс 06454) 21644
Ел. пошта: krmgorsovet@gmail.com

b. Членів ініціативної групи: 5 осіб (у тому числі члени групи, які є внутрішньо переміщеними
особами):
1. _______________

Голова ініціативної групи

Підпис

2. __________________
Підпис

3. __________________
Підпис

4. __________________
Підпис

5. __________________
Підпис

Кременчуцький А.М_

тел.(06454) 2-24-78

П. І. П., сфера зайнятості

начальник відділу освіти
__Решетняк І.В., директор школи________ _

тел (06454) 2-29-22

П. І. П., сфера зайнятості

Макогон Н.М., заступник міського голови
050-6559369
_____________________________________________тел.__________
П. І. П., сфера зайнятості

Смага І.І., ГО «Наша громада»
050-1549823
______________________________________________тел.__________
П. І. П., сфера зайнятості

Вєлічко Я.С., переселенець, волонтер
______________________________________________тел. __________
П. І. П., сфера зайнятості

Дякуємо за ваші зусилля!

