
В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯКОСТІ

Від 0¥0§'оІ£Х% №  С о @ / ~ $ У Шундровська К.В.
на № &/д /2 .0 Ї  /Л  вул.

V  21001, м. Вінниця

Шановна Катерино Володимирівно!

Ваш проект «Веселка» - зона комфорту для вихованців КЗ «ДНЗ №52 ВМР», учнів 
НВК.ЗОШ І-ІІ1 ст.-гімназії №23, ЗОШ Ї-ІІІ ст. №33 та жителів мікрорайону», опрацьований 
Експертною групою в рамках реалізації Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці у 2018 
році.

Проект отримав позитивну попередню оцінку та буде опублікований на офіційному 
сайті Вінницької міської ради для голосування.

Голосування за проекти відбудеться з 1 по 10 жовтня 2017 року. Кожен мешканець 
міста Вінниці має можливість проголосувати за 2 проекти -  один великий і один малий. 
Голосування за проекти буде проходити на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua 
в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» шляхом заповнення електронної 
версії анкети або в Центрах адміністративних послуг «Прозорий офіс» (вул.Соборна,59, 
вул.Космонавтів,30, вул.Брацлавська,85, вул.Замостянська, 7) та у міських бібліотеках 
відповідно до графіку їх роботи шляхом заповнення друкованої версії анкети. Перелік 
пунктів голосування оприлюднюється міською радою на офіційному сайті за 7 днів до 
початку голосування.

Також повідомляємо, що відповідно до пункту 5 розділу 3 «Положення про Бюджет 
громадських ініціатив м.Вінниці» автори проектів самостійно організовують інформаційні 
заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання 
якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Вінниці.

Дякуємо за свідому громадянську позицію та активну участь в життєдіяльності міста. 
Бажаємо позитивного схвалення Вашого проекту мешканцями міста.

З повагою, 
директор департаменту Роман Бочевар

http://www.vmr.gov.ua
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