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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ 

В РАМКАХ КОНКУРСУ «БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ М.ВІННИЦІ», 

 ЯКІ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ У 2018 РОЦІ 

 

В «Прозорих офісах», бібліотеках міста та на сайті конкурсу за проекти подано – 19174 голосів вінничан. Голосування тривало з 

01 по 10 жовтня 2017 року. За ВЕЛИКІ проекти проголосували – 10 530 мешканців Вінниці. За МАЛІ проекти проголосували – 

8644 мешканців. 

Координаційна рада конкурсу визначила недійсними 1375 голосів: за Великі проекти – 746, за Малі проекти – 629 голосів. 

Підсумкові результати голосування за проекти: загальна кількість дійсних голосів - 17 799. За Великі проекти подано – 9 784 

голосів вінничан, за Малі – 8 015. 

 ВЕЛИКІ проекти 

№ 

про

екту 
Проект 

Кількість 

голосів в 

паперовому 

вигляді 

Кількість 

голосів в 

електронно

му вигляді 

Загальна 

кількість 

голосів 

Пропонуєтьс

я визначити 

недійсні  

голоси 

Загальна 

кількість 

голосів 

фінальна 

38. «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Волошкова 

Короткий опис: облаштування зони відпочинку з установленням лавочок та урн для сміття, 

прокладенням пішохідних доріжок, освітленням, установленням біля стадіону глядацьких трибун, 

озелененням і обгородженням 

Вартість проекту: 984 500 грн. 

1592 91 1683 14 1669 

37. «Створення Вінницького молодіжного центру» 
Місце реалізації: Центральна частина міста Вінниці 

Короткий опис: створення Вінницького молодіжного центру для ефективної взаємодії молоді, 

бізнесу, громади і влади. Подієвий майданчик з технічним забезпеченням, котрий включає 6 

напрямів діяльності. Відкритий простір для генерування ідей та реалізації їх в життя 

Вартість проекту: 1 000 000 грн. 

907 635 1542 14 1528 

11.  «Бібліотека здатна дивувати» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», просп. Космонавтів, 63,  Центральна 

бібліотека для дітей та юнацтва  

Короткий опис: створення міні – «Музею-іграшки», лялькового театру «Сонячний зайчик» та 

бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!» в приміщенні бібліотеки, встановлення зеленої каркасної 

скульптури «Книжка» на газоні біля входу до бібліотеки 

Вартість проекту: 507 821 грн. 

1967 6 1973 514 1459 

7. «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя» 
Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до проїжджої частини 

прибудинкові території по вул. Гоголя, 15 - 20 

868 456 1324 5 1319 
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Короткий опис: створення  безпечних умов переходу вул. Гоголя для жителів мікрорайону.  

Вартість проекту: 1 000 000 грн. 

32. «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, перехрестя вулиць Чехова та Ватутіна 

Короткий опис: облаштування місць для відпочинку: лавки, смітники, прокладання тротуарної 

доріжки, встановлення освітлення, облаштування місць для вигулу тварин, а також 

облаштування місць для відпочинку  столами, лавочками та місцями для проведення заходів 

Вартість проекту: 1 000 000 грн. 

664 158 822 67 755 

52. «Чужих дітей не буває!» 
Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» 

Короткий опис: створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та навчання 

батьків, використовуючи в роботі сучасні АВА (прикладний аналіз поведінки) та сенсорної 

інтеграції 

Вартість проекту: 800 000 грн. 

622 198 820 118 702 

56. «Вінниця – місто здорових людей. Школа громадського здоров’я» 
Місце реалізації: комунальні заклади охорони здоров’я м. Вінниці 

Короткий опис: якісні медичні послуги європейського рівня в м. Вінниця 

Вартість проекту: 620 800 грн. 

431 201 632 4 628 

41. «Відкрита сцена Артинова» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 21, заклад «Вінницька дитяча музична 

школа №1»  

Короткий опис: створення «Відкритої сцени на Артинова» на ганку закладу «Вінницька дитяча 

музична школа №1» для проведення культурно-мистецьких заходів учнями школи, зокрема 

людьми з обмеженими можливостями 

Вартість проекту: 910 000 грн. 

309 174 483 2 481 

45. «Благоустрій рекреаційної зони в мікрорайоні Старе місто» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, озеро по провулку Костя Широцького 

(Щорса) 

Короткий опис: надання привабливого вигляду водоймищу, благоустрій території навколо озера, 

його розчищення 

Вартість проекту: 1 000 000 грн. 

324 57 381 1 380 

74. «Соціальна інтеграція людей на візках за допомогою танцю» 
Місце реалізації: м. Вінниця (Замостя) 

Короткий опис: створення умов для танцетерапії людей на візках для забезпечення їх рухової 

активності та культурного розвитку, проведення концерту, гастролів  для танцівників на візках 

Вартість проекту: 614 000 грн. 

94 128 222 3 219 
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17. «"Веселка"-зона комфорту для вихованців КЗ "ДНЗ №52 ВМР", 

учнів НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназії №23, ЗОШ І-ІІІ ст. №33 та 

жителів мікрорайону» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон вулиці Василя Порика, будинки 13-25 

Короткий опис: проведення комплексу робіт з благоустрою та реконструкції частини 

прилеглої території КЗ ДНЗ №52 ВМР для створення зони комфорту, зі встановленням 

відеонагляду 

Вартість проекту: 881 000 грн. 

70 78 148 1 147 

14. «Безпечні пішохідні переходи Вінниці» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

Короткий опис: найбільш небезпечні місця на дорогах Вінниці обладнати  комплексами підвищення 

безпеки, які включають: автономну систему освітлення, світлодіодні дорожні знаки, шумові 

смуги, з’їзди для велосипедів та інвалідних візків, огородження 

Вартість проекту: 825 810 грн. 

120 15 135 - 135 

49. «Золоті Ворота Вінниці. Від старої "Росії" до України у 

майбутньому» 
Місце реалізації: м. Вінниця вул. Соборна 4 

Короткий опис: створення та проведення креативних інноваційних проектів з соціально-

туристичними пріоритетами в різних секторах культурного розвитку міста та пристосування 

до них постійно діючого майданчика громадського простору 

Вартість проекту: 1 000 000 грн. 

39 32 71 - 71 

23. «Вікно у Світ – онлайн-комунікація із жителями міст-побратимів» 
Місце реалізації: м. Вінниця, Майдан Незалежності/Площа «Європейська» - Міста -побратими 

Короткий опис: встановлення мультимедійних арт-об’єктів, які в реальному часі через Інтернет 

будуть з’єднувати місто Вінницю із містами-побратимами, де всі охочі зможуть переглядати, 

що відбувається з «тієї сторони вікна» та спілкуватися із жителями міста 

Вартість проекту: 972 000 грн. 

12 43 55 - 55 

53. «Розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителя 

фізичної культури освітня основа збереження здоров'я дітей та 

розкриття їх творчого потенціалу («Компетентний вчитель - 

здорові діти»)» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Мури, 4, методичний кабінет департаменту освіти Вінницької 

міської ради 

Короткий опис: організація практично орієнтованої школи «компетентний вчитель-здорові 

діти». В рамках вказаної школи планується навчання педагогів за програмою проблемно-

орієнтованого курсу «розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної 

школи» 

Вартість проекту: 310 080 грн. 

45 9 54 - 54 
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МАЛІ проекти 

3. «Надія Вінниці» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Замостянська, 16, Центральний міський стадіон 

Короткий опис: встановлення антивандального гімнастичного майданчика для вуличної 

гімнастики (Стріт Воркаут) доступного для усіх верств населення, в тому числі для 

людей з обмеженими фізичними можливостями 

Вартість проекту: 999 499 грн. 

34 20 54 2 52 

5.  «Електричні станції швидкої зарядки для електромобілів» 
Місце реалізації: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30 (ЦАП Прозорий офіс №2 

«Вишенька») 

Короткий опис: встановлення станції  швидкої зарядки для електромобілів на 

публічному паркувальному майданчику 

Вартість проекту: 272 000 грн. 

29 17 46 1 45 

27. «Інтелектуальне дозвілля» 
Місце реалізації: м. Вінниця,  парк «Дружби народів» 

Короткий опис: встановлення шахової дошки 25 м.кв. для гри в великі шахи та шашки, а також 

виготовлення шахових фігур та шашок, встановлення літнього козирка, виготовлення та 

встановлення шахових столів, лавок під козирком 

Вартість проекту: 533 000 грн. 

24 20 44 - 44 

10. «Забезпечення контейнерами для ПЕТ-пляшок мешканців 

приватного сектору з метою сортування сміття» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вулиця Бучми 

Короткий опис: встановлення прозорих контейнерів для ПЕТ-пляшок 

Вартість проекту: 233 000 грн. 

15 9 24 - 24 

25. «Популяризація велосипедного руху у м. Вінниця» 
Місце реалізації: м.Вінниця: хол міської ради, прозорі офіси, комунальні заклади міста, 

громадський транспорт  

Короткий опис: популяризація та промоція велосипедного руху у місті Вінниця 

Вартість проекту: 790 750 грн. 

14 3 17 - 17 

 Всього: 8180 2350 10 530 746 9784 

№ 

про

ект

у 

Проект 

Кількість 

голосів в 

паперовом

у вигляді 

Кількість 

голосів в 

електронно

му вигляді 

Загальна 

кількість 

голосів 

Пропонуєтьс

я визначити 

недійсні  
голоси  

Загальна 

кількість 

голосів 

фінальна 

34. «Читай, улюблене місто!» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

1636 10 1646 225 1421 
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Короткий опис: популяризація культури читання, виготовлення та розміщення «читаючих лавок» 

Вартість проекту: 192 500 грн. 

13. «Створення ресурсного центру інформаційно-комунікативних 

технологій для реабілітації дітей з порушенням зору на базі ДНЗ» 
Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного університету, вул. 

Тімірязева, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР» 

Короткий опис: підвищення якості рівня реабілітаційних послуг для дітей з порушеннями зору 

шляхом придбання та оновлення спеціального комп’ютерного обладнання. Здійснення 

консультативно-просвітницької діяльності Центру для батьків, що виховують дітей з вадами 

зору, та педагогічних фахівців 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

745 228 973 8 965 

39. «Благоустрій природного джерела питної води на вул. Сергєєва-

Ценського» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Сергєєва-Ценського 

Короткий опис: облаштування шляху підходу до природного джерела питної води з улаштуванням 

доріжки з твердим покриттям та поручнем, встановлення лавочки, улаштування накриття над 

джерелом 

Вартість проекту: 146 000 грн. 

871 24 895 7 888 

40. «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. Гладкова» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат»,  вул. Гладкова (берег озера) 

Короткий опис: облаштування зони відпочинку зі встановленням лавочок,  урн для сміття, 

пляжних «грибків», освітлення 

Вартість проекту: 195 000 грн. 

749 84 833 7 826 

68. «Відродження літнього театру в Тяжилові» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, в дворі будинків вул. Ватутіна 34, 36, 44 та 

вул. Москаленка, 40 

Короткий опис: відновлення роботи літнього театру, де будуть проходити спектаклі, концерти, 

майстер-класи, виставки, презентації, фестивалі та літературні читання 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

737 157 894 119 775 

65. «SMILE CITY» Вінниця-місто усміхнених дітей» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

Короткий опис: створення команди волонтерів для допомоги дітям з обмеженими 

можливостями, дітям-сиротам, онкохворим, дітям з аутизмом 

Вартість проекту: 188 300 грн. 

447 240 687 3 684 

33. «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак)  міста 

Вінниця» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

Короткий опис: провести стерилізацію бродячих собак, здійснити  ідентифікацію тварин 

методом біркування вушної раковини 

349 333 682 4 678 
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Вартість проекту: 199 750 грн. 

46. «Мальовничий берег Південного Бугу (облаштування 

рекреаційної зони на березі річки)» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», берег р. Південний Буг, вхід від ЖК 

«Нагірне» 

Короткий опис: створення рекреаційної зони для різних категорій населення та вікових груп. 

Облаштування паркової та пляжної зони на березі річки Південний Буг 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

390 20 410 1 409 

2. «Книга «Легенди Вінниці» - це історичні події, які відбулися у 

Вінниці і стали легендами» 
Місце реалізації: по бібліотеках м. Вінниці  

Короткий опис:  у книзі зібрані маловідомі історичні факти, призабуті історії м. Вінниці, котрі 

стали легендами 

Вартість проекту: 90 000 грн. 

425 8 433 26 407 

59. «Тяжилівський скейт-парк – для дітей та молоді» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Ватутіна, 42, територія школи №27 ВМР 

Короткий опис: облаштування «Екстрим майданчику» для підлітків та молодці зі 

встановленням фігур скейт-парку 

Вартість проекту: 199 300 грн. 

527 13 540 219 321 

51. «Здорова дитина – щаслива родина!» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

Короткий опис: проведення тренувань та змагань для дітей з особливими потребами 

Вартість проекту: 194 000 грн. 

196 9 205 4 201 

19. «Місто дружнє до собак» (Встановлення собачих вбиралень для 

прибирання за собаками на території парку «Дружби народів»)» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. А. Первозванного,  мікрорайон Вишенька. 

Короткий опис: встановлення собачих вбиралень для прибирання за собаками, які будуть 

складатися з інформаційного стенда, диспансера з безкоштовними біопакетами та сміттєвого 

баку 

Вартість проекту: 38 300 грн. 

55 39 94 2 92 

22. «VR-Vinnytsia-віртуальні екскурсії Вінницею» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

Короткий опис: створення контенту, а саме проведення зйомки різних локацій та об’єктів міста 

в форматі 360о  з можливістю перегляду їх в окулярах віртуальної реальності із розміщенням усіх 

матеріалів на «Порталі геопросторових даних міста Вінниці»  та популяризації їх в соціальних 

мережах 

Вартість проекту: 152 000 грн. 

40 43 83 1 82 

35. «Турнір з футболу «Футбольна Битва Районів» 
Місце реалізації: м. Вінниця 

49 30 79 - 79 
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Короткий опис: змагання між аматорськими футбольними колективами міста 

Вартість проекту: 197 000 грн. 

18. «Встановлення вуличних тенісних столів, стійких до погодних 

умов та «вандалів» зі строком експлуатації не менше 20 років» 
Місце реалізації: мікрорайони «Вишенька», «Слов’янка», «Замостя» м. Вінниці 

Короткий опис: виготовлення та встановлення тенісних столів із залізобетонних конструкцій з 

ігровою поверхнею із полімерних матеріалів 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

54 24 78 1 77 

66. «Афоризми повсякденної мудрості» 
Місце реалізації: м. Вінниця, зупинки громадського транспорту 

Короткий опис: художні зображення на бокових панелях зупинок громадського транспорту, які 

містять афористичні вислови 

Вартість проекту: 32 000 грн. 

32 10 42 - 42 

50. «Дружня гойдалка» 
Місце реалізації: м. Вінниця, галявина навпроти автовокзалу, парк «Дружби народів» 

Короткий опис: розважально-спортивний атракціон 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

29 8 37 - 37 

54. «Музей просто неба «Голокост на Вінниччині» 
Місце реалізації:  м. Вінниця вул. Толобухіна, 25а (цвинтар на Старому місті) 

Короткий опис: створити доступну інформацію про Голокост у Вінниці та області, а саме: на 

місці розстрілів у 1941 - 1942 роках 

Вартість проекту: 200 000 грн. 

17 1 18 - 18 

60. «ArtWall у Тяжилові (мистецька стіна)» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, вул. Москаленка, 65, приміщення 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

Короткий опис: створення мистецької зони на стінах будинку для вуличної творчості дітей та 

молоді 

Вартість проекту: 80 000 грн. 

15 0 15 2 13 

 Всього: 7363 1281 8644 629 8015 
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