
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 09.03. 2017 р.  № 549                         

м. Вінниця 

 

Про проведення конкурсу проектів в  

рамках «Бюджету громадських ініціатив  

м. Вінниці», для їх реалізації в 2018 році 

 

З метою проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив м. Вінниці», для їх реалізації в 2018 році, відповідно до рішення міської 

ради від 25.12.2015 року №13 «Про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» 

(зі змінами),   керуючись  частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської 

ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Провести в 2017 році конкурс проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив м. Вінниці», для їх реалізації в 2018 році, в межах обсягу 

Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці, визначеного пунктом 28 

рішення міської ради від 23.12.2016 р. № 509 «Про міський бюджет на 

2017 рік». 

2. Визначити термін подачі проектів від громадян України для участі у 

конкурсі «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» з 01 квітня до 15 

травня 2017 року. 

3. Затвердити Положення про Координаційну раду конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив м. Вінниці», згідно з додатком 1 до даного рішення.  

4. Затвердити склад Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м. Вінниці», згідно з додатком 2 до даного рішення.  

5. Затвердити склад Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які 

пропонуються до участі в конкурсі проектів в рамках «Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці», згідно з додатком 3 до даного рішення. 

6. З метою ознайомлення мешканців з основними положеннями та 

принципами фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці департаменту правової політики та 

якості, департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 



громадськістю міської ради забезпечити проведення інформаційної 

кампанії із залученням громадських та інших організацій міста Вінниці. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови С.Тимощука, В. Скальського.  

 

 

 

 

 

Міський голова                            С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 09.03. 2017 р.  № 549 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду конкурсу 

 «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Координаційна рада конкурсу «Бюджет громадських ініціатив                               

м. Вінниці»  (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим 

органом, який утворюється з метою координації робіт, пов’язаних з 

впровадженням проектів за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив м. Вінниці. 

1.2. Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

актами міської ради нормативно-правового характеру, «Положенням про 

Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» та  цим Положенням. 

1.3. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

2. Завдання Ради 

2.1. Основним завданнями Ради є: 

– розгляд проектів та результатів попередньої оцінки, проведеної 

Експертною групою, перед розміщенням на офіційному сайті 

Вінницької міської ради; 

– визначення проектів-переможців за результатами голосування 

мешканців міста Вінниці та їх виконавців; 

– розгляд проблемних питань, що виникають в процесі реалізації таких 

проектів; 

– контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці.  

 

3. Повноваження Ради 

   3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право отримувати від 

виконавчих органів Вінницької міської ради, авторів проектів, які 

подали заявку на реалізацію проекту за рахунок коштів  Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці, інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань. 

 

 

 

 

 



4. Склад Ради 

4.1. Рада утворюється у складі голови Ради, співголів Ради, секретаря Ради та 

членів Ради. Персональний склад Ради та зміни до нього затверджується 

рішенням виконавчого комітету міської ради. 

4.2. Голова Ради: 

– представляє Раду у відносинах з органами влади, місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової 

інформації; 

– організовує діяльність Ради; 

– скликає та організовує підготовку та проведення засідань Ради, 

головує на цих засіданнях, підписує документи від імені Ради. 

4.3.    Співголова Ради, у разі відсутності голови Ради, виконує його 

обов’язки. 

4.4. У разі відсутності з поважних причин членів Ради, їх функції в Раді 

здійснюють особи, на яких покладено тимчасове виконання їх посадових 

обов`язків. 

 

5. Регламент діяльності Ради 

5.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться по мірі 

необхідності і вважаються чинними, якщо на них присутні більше 

половини членів складу Ради. 

5.2. При прийнятті Радою рішень у разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.  

5.3. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Ради, 

засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Ради та 

підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету. 

5.4. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Ради, вирішуються 

колегіально Радою шляхом відкритого голосування.  

 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 09.03. 2017 р.  № 549 

 

СКЛАД 

Координаційної ради конкурсу  

«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» 

 
1.  Моргунов Сергій Анатолійович, міський голова - голова Координаційної 

ради 

2.  Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова 

Координаційної ради 

3.  Скальський Владислав Володимирович, заступник міського голови - 

співголова Координаційної ради 

4.  Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради – секретар 

Координаційної ради 

 Члени Координаційної ради: 

5.  Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови 

6.  Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови  

7.  Форманюк Микола Вікторович, заступник міського голови 

8.  Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови 

9.  Бочевар Роман Павлович, директор департаменту правової політики та якості 

міської ради 

10.  Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської ради 

11.  Іорданов Юрій Іванович, заступник голови постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(за згодою) 

12.  Дан Олександр Юрійович, голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності (за згодою) 

13.  Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (за 

згодою) 

14.  Алекса Олег Юрійович, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту (за згодою) 

15.  Паненко Василь Васильович, голова постійної комісії міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (за згодою) 

16.  Очеретний Андрій Михайлович, голова постійної комісії міської ради з 

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

(за згодою) 

17.  Зажирко Юрій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради з питань, 

законності, депутатської діяльності та етики (за згодою) 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 09.03. 2017 р.  № 549 

 

СКЛАД 

Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які пропонуються  до 

участі в конкурсі проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив  

м. Вінниці» 

 

1.  Скальський Владислав Володимирович, заступник міського голови – 

голова Експертної групи  

2.  Бочевар Роман Павлович, директор департаменту правової політики та 

якості міської ради - заступник голови Експертної групи 

3.  Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради - секретар 

Експертної групи 

Члени Експертної групи : 

4.  Яценко Оксана Василівна, директор департаменту освіти міської ради 

5.  Філанчук Максим Валерійович, директор департаменту культури 

міської ради 

6.  Копчук Ірина Володимирівна, директор департаменту адміністративних 

послуг міської ради 

7.  Краєвський Сергій Станіславович, голова комітету по фізичній 

культурі і спорту міської ради 

8.  
 
9.  

Фурман Роман Сергійович, в.о. директора департаменту житлового 

господарства міської ради  

Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради 

10.  Кравець Ігор Юхимович, в.о. директора департаменту капітального 

будівництва міської ради 

11.  Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

12.  Дяченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст» (за 

згодою) 

13.  Мира Дмитро Вікторович, директор КЗ «Центр підліткових клубів за 

місцем проживання», голова Вінницької молодіжної ради (за згодою) 

14.  Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу у справах молоді та 

туризму міської ради 

15.  Ніценко Володимир Миколайович, директор департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради 

16.  Панчук Наталія Володимирівна, голова Асоціації органів 

самоорганізації населення (за згодою) 

17.  Погосян Віталій Валерійович, директор департаменту економіки і 

інвестицій міської ради 

18.  Попова Лариса Віталіївна, директор департаменту соціальної політики 



міської ради 

19.  Пидоченко Олексій Петрович, директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради 

20.  Пурдик Григорій Никанорович, директор департаменту міського 

господарства 

21.  Рекута Олександр Сергійович, директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, головний архітектор міста 

22.  Романенко Володимир Борисович, директор департаменту 

інформаційних технологій міської ради 

23.  Шиш Олександр Володимирович, директор департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

24.  Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради 

25.  Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей 

міської ради 

26.  Шутак Ігор Анатолійович, директор департаменту комунального майна 

міської ради 

27.  Величко Наталія Геннадіївна, голова правління ГО «Подільська агенція 

регіонального розвитку» (за згодою) 

28.  Воронюк Анна В'ячеславівна, представник студентського 

самоврядування Вінницького державного педагогічного університету                    

ім. М. Коцюбинського (за згодою) 

29.  Гаращук Ганна Анатоліївна, головний редактор інтернет-видання 

"Вінниця-інфо"(за згодою) 

30.  Голуб Ігор Дмитрович, директор КП Радіокомпанія «Місто над Бугом» 

(за згодою) 

31.  Дідик Христина Вікторівна, регіональний представник ГО «Інститут 

«Республіка» у м. Вінниці (за згодою). 

32.  Данилов Станіслав Васильович, менеджер проектів КП «Інститут 

розвитку міст» (за згодою) 

33.  Панасюк Раїса Василівна, Уповноважений уряду з прав людей з 

інвалідністю, голова правління Вінницької громадської організації 

молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» (за згодою) 

34.  Рогач Олександр Олександрович, представник студентського 

самоврядування Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

ТНЕУ (за згодою)  

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 

 

 

 



Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 

 

 


