
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

Від 15.11.2018р. №2483   

 м. Вінниця 

 

Про результати проведення конкурсу  

проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації  в 2019 році 

   

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 р. №13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», зі змінами, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 22.03.2018 р. №577 «Про проведення конкурсу проектів в 

рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації  в 2019 році» 

та протоколу засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці» від 07.11.2018 року, керуючись частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці», які будуть реалізовані в 2019 році, їх вартість та 

виконавців проектів, згідно з додатком. 

2. Виконавцям проектів-переможців врахувати в проектно-кошторисній 

документації вартість виготовлення інформаційного стенду (інформаційної 

таблички) з логотипом конкурсу на місцях реалізації проектів.  

3. Доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проектів, надати 

пропозиції департаменту фінансів міської ради щодо включення до проекту 

міського бюджету на 2019 рік видатків на реалізацію проектів-переможців 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Скальського.  

 

                        

Міський голова                                                                  С. Моргунов 

 



 

  

 

Перелік проектів-переможців 

 конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», 

 які будуть реалізовані в 2019 році,  їх  вартість 

 та виконавці проектів 

 

Великі проекти: 

№ 

проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

30. 

 «Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 52А 

Короткий опис: створення центру розвитку дитини для ефективної взаємодії дітей, 

батьків та освітян. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2964 

Виконавець проекту: Відділ у справах молоді та туризму міської ради 

1 000 000 

 

32. 

«Майданчик для пляжного футболу та волейболу в Тяжилові» 
Місце реалізації: Південно-східний берег «Родинного озера», поблизу будинку по 

вул.Москаленка, 54 

Короткий опис: створення комплексного майданчику для гри у пляжний футбол та 

волейбол в мікрорайоні «Тяжилів». 

Загальна кількість голосів підтримки: 2407 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської ради 

1 000 000 

16. 

«Історія та легенди Вінниці» 
Місце реалізації: м. Вінниця, проспект М.Коцюбинського, 49, бібліотека-філія №1. 

Короткий опис: видання книги «Легенди Вінниці» та створення краєзнавчої студії в 

приміщенні бібліотеки-філії №1. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2253 

Виконавець проекту: Департамент культури міської ради 

556 080 

37. 

«Благоустрій зони відпочинку для дітей на прибережному схилі 

озера по вул. Волошковій» 
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат». 

Короткий опис: улаштування бетонних покриттів під настилання з гумових матів, 

встановлення дитячих гірок та огородження.  

Загальна кількість голосів підтримки: 2216 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1 000 000 

39. 

«Благоустрій території з улаштуванням фонтану в зоні 

відпочинку на вулиці Волошковій» 
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат» 

Короткий опис: улаштування фонтану з укладанням тротуарної плитки, пішохідних 

доріжок, озелененням, освітленням. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2138 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

997 000 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 15.11.2018 р. №2483 



№ 

проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

68. 

«Створення парку-музею Подільського каменю на території КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто» 

Короткий опис: завершення роботи над створенням парку-музею Подільського каменю в 

мальовничому куточку Старого міста, забезпечення матеріальною, навчальною базою для 

здійснення екологічної, культурно-просвітницької роботи серед мешканців, гостей міста. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1630 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

572 800 

21 

«Моя нова Можайка» 
Місце реалізації: м. Вінниця, територія мікрорайону «Можайка» - провулок 1 Київський  

Короткий опис: проект спрямований на покращення якості життя мешканців 

мікрорайону «Можайка» - провулок 1 Київський з облаштуванням місць для відпочинку. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1589 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1 000 000 

 ВСЬОГО: 6 125 880 

Малі проекти: 

№ 
проекту 

Назва проекту 
(місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

11. 

«Шашково-шахматний клуб в Тяжилові» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», вул. Баженова, 32, бібліотека №7. 

Короткий опис: облаштування сучасного шахового клубу. 

Загальна кількість голосів підтримки: 4135 

Виконавець проекту: Департамент культури міської ради 

200 000 

57. 

«Клумба-корабель - нова окраса Тяжилова» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», на березі «Родинного озера» 

Короткий опис: встановлення креативної зеленої клумби у вигляді корабля на березі 

«Родинного озера» 

Загальна кількість голосів підтримки: 2818 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

200 000 

 

 

36. 

«Улаштування на стадіоні огородження спортивного 

майданчика для пляжного волейболу та футболу на вулиці 

Волошковій» 
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат» 

Короткий опис: улаштування огородження із секцій металевої сітки 

Загальна кількість голосів підтримки: 2183 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської ради 

197 400 

38. 

«Упорядкування зони відпочинку біля озера на вулиці 

Гладкова» 
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат» 

Короткий опис: облаштування зони відпочинку біля озера вул. Гладкова 

Загальна кількість голосів підтримки: 2151 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

200 000 

 



№ 
проекту 

Назва проекту 
(місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

1. 

«Активне дозвілля» 
Місце реалізації: м. Вінниця вул. Соборна, 50 

Короткий опис: організація дозвілля для громадян поважного віку та громадян з 

інвалідністю. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1610 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики міської ради 

117 500 

60. 

«Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (кішок) на 

території міста Вінниця» 
Місце реалізації: територія міста Вінниця 

Короткий опис: з метою попередження не контрольованого збільшення безпритульних 

тварин на території міста Вінниця, провести стерилізацію безпритульних кішок. 

Вакцинація тварин від сказу. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1546 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

200 000 

 ВСЬОГО: 1 114 900 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 


