
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від  28.04.2016 р. № 1063  

 м. Вінниця 
 

Про результати реалізації І етапу проекту 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» 

   

 

         Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №13 

«Про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» та рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.01.2016 року №184 «Про впровадження пілотного етапу 

проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» в 2016 році», керуючись 

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання Координаційної ради проекту «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» від 19.04.2016 року згідно з додатком.  

2. Доручити департаментам міської ради - виконавцям проектів спільно з 

департаментом фінансів надати пропозиції виконавчому комітету та міській 

раді щодо внесення змін до міського бюджету для забезпечення 

бюджетними асигнуваннями проектів-переможців шляхом розподілу коштів 

«Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці». 

3. Доручити департаменту капітального будівництва та департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради спільно з 

департаментом фінансів надати пропозиції виконавчому комітету  та 

міській раді щодо передбачення в  міському бюджеті видатків на 

фінансування двох великих проектів-переможців «Реконструкція 

спортивного стадіону для міні футболу по вул. С.Наливайка» та 

«Облаштування алей парку імені О.І. Ющенко». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови  І.Корольчука, заступника міського голови Г.Якубович.  

 

                        

         Міський голова                                                                     С. Моргунов 

    

 



  

 

 

 

Протокол 

засідання Координаційної ради проекту  

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці»  

 

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд.№ 59, зала засідань. 

Дата та час проведення: 19.04.2016 року 14.15 год. 

 

Присутні:  

Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова 

Координаційної ради проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови - співголова 

Координаційної ради проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

Притолюк Олеся Павлівна, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради, секретар 

Координаційної ради проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

 

      Члени Координаційної ради: 

1.  Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

2.  Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

3.  Лісовська Олена Олександрівна, директор департаменту правової політики  

та якості міської ради. 

4.  Луценко Наталя Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської ради. 

5.  Кривіцький Віктор Броніславович, голова постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

6.  Очеретний Андрій Михайлович, голова постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.  

Запрошені: представники засобів масової інформації, Федчишина Л.А. – 

заступник директора департаменту правової політики та якості, Хорошев В.І. - 

начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та 

якості міської ради, Конончук Н.Л. – заступник директора департаменту у справах 

засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Вступне слово Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, 

співголови Координаційної ради проекту «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці». 

2. Інформація про  результати реалізації проекту «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» Якубович Г.А.- заступника міського голови - співголови 

Координаційної ради проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці».  

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  28.04.2016 р.  № 1063 



3. Визначення проектів-переможців. 

Слухали:  

Яблонський П.В.: З метою реалізації стратегічного пріоритету щодо формування 

сильної місцевої громади Стратегії розвитку  «Вінниця-2020» та впроваджуючи 

інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського 

бюджету, в рамках проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» з 01 по 11 

квітня проходило загальноміське голосування за проекти подані мешканцями 

міста Вінниці. 

Слухали:  
Якубович Г.А., яка доповіла про результати голосування в рамках реалізації 

проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

На загальноміське голосування було винесено 80 проектів, з них: великих - 43, 

малих - 37. 

 

За великі проекти проголосували – 8 580 мешканців міста:  

- в друкованому вигляді – 2430,  

- в електронному – 6150. 

 

За малі проекти проголосували – 6 041 мешканець міста:  

- в друкованому вигляді – 2178,  

- в електронному – 3863. 

     

Під час перевірки голосів Експертною групою визнані недійсними 274 голоси 

з таких підстав:  

 при голосуванні в електронному вигляді: 

 143 голоси в зв`язку з дублюванням авторизації громадян за  одним 

номером телефону;  

 27 голосів у зв’язку з використання фіктивних паспортних даних, 

відсутності реєстрації на території м.Вінниці або реєстрацією за 

межами м.Вінниці. 

при голосуванні в друкованому вигляді: 

 104 голоси у зв`язку з повторним використанням паспортних даних. 

 

Серед великих проектів, найбільшу кількість голосів (понад 300) набрали 6 

проектів, серед малих проектів - найбільшу кількість голосів (понад 200) 

отримали 6 проектів. 

 

Також Якубович Г.А. повідомила, що в бюджеті міста Вінниці на 2016 рік на 

реалізацію проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» передбачена сума 

5,0млн.грн. 

Положенням про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці визначено, що 

загальний обсяг Бюджету розподіляється у співвідношенні 50/50 між великими та 

малими проектами. За потреби співвідношення може бути змінено. 

Враховуючи, що за великі проекти проголосувало значно більше мешканців 

Якубович Г.А. запропонувала  загальний обсяг «Бюджету громадських ініціатив» 



розподілити у співвідношенні 85/15, тобто 4 250 тис. гривень на великі проекти і  

750 тис. гривень  на малі проекти. 

 

 Голосували: за – 9, проти – 0,  утримались – 0. 

 

 

 

Визначення проектів-переможців. 

 

Координаційна рада пропонує підтримати та визначити переможцями такі  

проекти, які отримали найбільшу кількість голосів вінничан під час проведення 

голосування. А саме: 
Великі проекти-переможці  

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Проект 

К-ть 

голосів в 

підтримку 

проекту 

1. 

33. 

Благоустрій пляжу біля озера в районі олійножирового 

комбінату 

Місце реалізації: м.Вінниця, озеро, яке розташоване між 

вул. А.Іванова та Блюхера 

Вартість проекту: 857,650 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального 

господарства та благоустрою міської ради 

 

1643 

2. 

15. 

Реконструкція харчоблоку закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №4 ім.Д.І.Менделєєва Вінницької міської 

ради» 

Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Гоголя, 18, ЗОШ №4 

Вартість проекту: 970,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

 

1512 

3. 

64. 

За здоров`ям - на сучасний спортивний майданчик 

Місце реалізації:  м.Вінниця, вул.К.Маркса, 3, ЗОШ №12 

Вартість проекту: 990,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства 

міської ради 

 

981 

4. 

98. 

Родинне озеро – Тяжилів 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Тяжилів»    

Вартість проекту: 1 000,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального 

господарства та благоустрою міської ради 

 

833 

 
 

Загальна вартість великих проектів - 3 817, 650 тис. грн.   

 
 

 

 

 

 

 
 



Малі проекти-переможці  

№ 

п/п 

№ 

про

екту 

Проект 

Кількість 

голосів в 

підтримку 

проекту 

1. 

147. 

Сквер ОЖК (облаштування скверу) 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул. А.Іванова 

Вартість проекту: 126,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального 

господарства та благоустрою міської ради 

 

1373 

2. 

65. 

Тяжилову - безпечна школа (встановлення відео нагляду в 

школі №27) 

Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Ватутіна, 42, ЗОШ № 27 

Вартість проекту: 95, 304 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

 

970 

3. 

52. 

Сенсорна кімната для дітей з аутизмом та іншими нозологіями 

Місце реалізації:  м. Вінниця 

Вартість проекту: 118,100 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики 

міської ради 

 

641 

4. 

80. 

Пенсія - не привід сумувати вдома наодинці, разом до 

навчання та відпочинку 

Місце реалізації: м. Вінниця  

Вартість проекту: 100,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики 

міської ради 

 

291 

5. 

153. 

Патріотичний стріт-арт «Україна вишивана» 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул.Космонавтів,32, ЗОШ №23  

Вартість проекту: 91,551 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

 

276 

6. 

86. 

Світлофор (встановлення світлофорів) 

Місце реалізації: м.Вінниця, 

перехрестя вулиць Немирівське шосе – Учительська 

Вартість проекту: 200,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради 

 

203 

 
 Загальна вартість великих проектів – 730,955 тис.грн.    

 Голосували: за – 9, проти – 0,  утримались – 0. 

Слухали:  

 По даному питанню  виступив Очеретний А.М. голова постійної комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, який  звернув увагу на те що, два великих проекти №31 та №5 

також набрали значну кількість голосів, так за проект № 31 «Реконструкція 

спортивного стадіону для міні футболу по вул. С.Наливайка» проголосувало 680 

вінничан, проект №5 «Облаштування алей парку імені О.І. Ющенко» отримав 321 

голос. 

 Враховуючи важливість реалізації даних проектів для життєдіяльності міста 

Очеретний А.М. запропонував включити дані проекти до проектів-переможців та 



звернутися до міської ради з проханням передбачити в міському бюджеті на 2016 

рік кошти на їх реалізацію. 

Вирішили: 

Визначити два додаткових великих проекти переможцями, а саме: 

Великі проекти-переможці 

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Проект 

К-ть голосів 

в підтримку 

проекту 

1. 

31. 

 

Реконструкція спортивного стадіону для міні футболу по 

вул. С.Наливайка 

Місце реалізації:  м.Вінниця, вул.С.Наливайка 

Вартість проекту: 1 000,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент капітального 

будівництва міської ради 

 

680 

2. 

5. 

Облаштування алей парку імені О.І. Ющенко 

Місце реалізації: парк лікарні ім. О.І. Ющенка 

Вартість проекту: 490,000 тис.грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального 

господарства та благоустрою міської ради 

 

321 

 

Голосували: за – 9, проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

5. Визнати переможцями серед малих проекти №№ 52, 65, 80, 86, 147, 153 та 

серед великих – проекти №№ 5, 15, 31, 33, 64, 98.   

6. Подати Протокол засідання Координаційної ради проекту «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» на затвердження виконавчого комітету 

Вінницької міської ради. 

7. Доручити уповноваженому органу (департаменту правової політики та 

якості міської ради) письмово повідомити авторів проектів-переможців про 

результати загальноміського голосування та рішення Координаційної ради. 
 

Співголова Координаційної ради             П.Яблонський 

Співголова Координаційної ради             Г.Якубович 

Члени Координаційної ради:     С.Тимощук  

          С.Матусяк 

          О.Лісовська 

          Н.Луценко 

          В.Кривіцький  

          А.Очеретний 

Секретар Координаційної ради                            О.Притолюк 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                           С. Чорнолуцький 



Департамент правової політики та якості міської ради 

 

Федчишина Людмила Анатоліївна 

заступник директора  
 

Хорошев Володимир Ілліч 

Начальник інформаційно-аналітичного відділу 
 


