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ПРО ПАРТНЕРСЬКI ОРГДНIЗАЦIi6. lнФорм дцlrl
Партнер 1 Партнер 2

повна назва
органiзачii-партнера

го

с. l 1льц1,

Чорнухинського р-Ir,4iсце розташування

Киiвська об.пасть, Баришiвський

район, смт Баришiвка, вул.

Торфяна, бул. l l

Юридичний стаryс Благодiйний фонд
Громадська
органiзацiя

Офiчiйна адроса
КиТвська область, Бари шiвський

район, смт Баришiвка, вул.

Торфяна, бул. l 1

с. Гiльцi,
Чорнухинського р-
try
Полтавськоi обл,.

контактна особа Щнiстрянська Я. О.
Козленко [о.В.

Телефон 050з32988 l
0666496в68

Факс

Адреса електронноi
пошти

cf.i. dnistrianska@,grainall iапQе. соlп
gilzi.rada@ukr.net

i(iлькiсть штатних
працiвникiв

4

,7

завдання, якi
покладаються
партнерську
органiзашiю

- забезпечус спiв фiнансування
проекту в cyMi 83 000 (вiсiмлесят три
тися.li) грн.,
- бере участь у проведеннl
iнформаuiйноТ кампанii.

бере участь в органtзацti

роботи з громадськiстю,

у тому числi в ,tастинi

проведення
iнформаuiliноi роботи
та монtторингових
заходiв

Iнша iнформаuiя (за

потреби) ffi
Кер iB ниl< ор ганiз arrii-пapтHepa

.Щирскгор БФ кБаришiвська зорнова коплпанй> Я. О. [нiстрянська

(iнiuiали" прiзвище)(пiдпис)
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,r3а hiонцй
\Filiцо|rай 1

Голова
ГО кЗа рцний Гiлець [{ С. Галrшrtа

(iHr цiа;rrr" прiзвr,rruс)



5. IFlФормАцlя про чорнухI,1Flську сЕл1,1шну рАду

Повна назва учасника Конкурсу
(найменування органу мiсцевого
самоврядування)

Чорнухинська сел ишна рада

I\4iсце розташування
смт Чорнухи, вул,. L[ентральна,
39

Юридичний стаryс Орган мiсцевого самоврядування

Офirriйна адреса
вул. L{ентральна, З9,
смт Чорнухи,
Полтавська обл. 37l00

коtl,гактна особа Василенко о, М.

Телес|он (05з40) 5-22-5l

Факс (05340) 5-13_86

Адреса електронноi пошти

Кiлькiсr,ь штатних праl_tiвникi в 9з

Завдання, якi покладаються на учасника
Конкурсу в реалiзашii проекry

- забезпечуе фiнансування заходiв
проекту в розмiрi 473 900,00
(ЧОТириСта сiмдесят три тlrся.ti
дев'ятсот) грн.
- здiйснюс загальне керiвнllцтво та

координачiю реалiзачii Проекту,
проведення монiторингу, оuiнювання
ефективностi та здачi звrтностi:
- забезпеLlус органlзашrю та
проведення iнформацiilноi кампанii
щодо популярлIзачii проект,ноi та
партисипативноi практиклl в мlёчевому
самоврядyваннi.

LIисельнiсть постiйного населеll}lя. осiб 9989
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