
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив їй.Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є О БО В ЯІКОВИМИ д л я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Вінниця -  місто здорових людей. Школа громадського здоров’я

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує розмір 
витрат):

великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
проект стосуватиметься всіх жителів міста Вінниці, оскільки здоров’я і якісні медичьі 
послуги необхідні кожному вінничанину

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

17 закладів охорони здоров’я м Вінниця:
• 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги (центр ПМСД);
• 5 багатопрофільних лікарень, які надають вторинну медичну допомогу (міська клінічна

лікарня № 1, міська клінічна лікарня №2 м. Вінниці, міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги, міська клінічна лікарня № 3, міська лікарня «Центр матері та 
дитини»;

• регіональний спеціалізований комунальний заклад «Вінницький регіональний клінічний
лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»;

• 2 пологових будинки;
• комунальний заклад «Міська клінічна стоматологічна поліклініка»;
• 3 комунальних підприємства -  «Медичний стоматологічний центр». «Міський

лікувально-діагностичний центр» та «Вінницька міська аптека».

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Основна мета проекту: якісні медичні послуги європейського рівня в м. 
Вінниці, щоб кожен мешканець міста був впевненим в тому, що його 
здоров'я є головним пріоритетом розвитку Вінниці. 

(Стратегія ВІННИЦЯ-2020. Ціль 7.4.3: Здорове місто)

Проект вирішує проблему збереження громадського здоров'я, профілактики та ранньої 
діагностики захворювань, підвищення обізнаності населення про права пацієнта та 
можливості отримання якісної медичної допомоги.
Проект передбачатиме:

1. Створення “Школи громадського здоров’я” -  циклу телепрограі^іОДШаднаи^іСЬКА РАДА
медичного спрямування. ВІДДІЛ з в е р н е н ь

2. Створення центру громадського здоров’я на базі ВНМУ ім. М.І. іВирот№ ,1'”,і№ИЧНИХ,**'зич̂ '^_"1
3. Аналіз показників громадського здоров’я вінничан; ~^ята $£7%
4. Громадський моніторинг якості медичних послуг та дотримання



допомогою акції “таємний пацієнт” та постійнодіючої моніторингової групи
5. Серія круглих столів на тему збереження громадського здоров’я із залученням ЛПЗ;
6. Семінари\тренінги та відкриті лекції за тематикою збереження громадського 

здоров’я;
7. Проведення рейтингу лікувальних закладів (Центрів ПМСД) - “Лікарень 

доброзичливих до пацієнта”;
8. Вивчення європейського досвіду організації охорони здоров’я
9. Проведення Форуму Громадського здоров’я

Основним результатом буде створення соціально-медичного телепроекту “Школа 
громадського здоров’я” на основі запитів мешканців міста, аналізу та публічного 
обговорення показників громадського здоров’я м. Вінниці та виконання програм у сфері 
охорони здоров'я з залученням Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської 
ради, МСІАЦ, комісії охорони здоров’я Вінницької міської Ради, медичної ради при 
міському голові, групи з оцінки якості надання медичної допомоги (розпорядження 
міського голови №72-р від 10.04.2017), депутатських комісій та лікарського і 
пацієнтського самоврядування слугуватиме об’єднанню зусиль громадянського 
суспільства, влади, медичної спільноти та соціально-відповідальних організацій на 
шляху розвитку Вінниці, як міста, яке дбає про здоров’я людей.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і як;ш 
чином його реалізація вплине на подачьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'скт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основна мета проекту: досягти якісних медичних послуг європейського 
рівня в м. Вінниці, щоб кожен мешканець міста був впевненим в тому, що 
його здоров’я є головним пріоритетом розвитку Вінниці.

Стратегія Вінниця - 2020. 

Стратегічний пріоритет 4: якість соціального життя 

Ціль 7.4.3: Здорове місто

Згідно зі статтями 3, 49 Конституція України, людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров’я 
не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг.

Про це свідчить :
1. Скорочення очікуваної тривалості життя населення України (68,2 роки);
2. Високі показники загальної смертності населення (16,3 на 1000 населення), яві 

вдвічі перевищують показники країн Європейського Союзу .
3. Один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту населення (- 4,2 

на 1000 населення), що призводить до депопуляції населення швидкими темпами.



Здоров'я є непересічною цінністю, має важливе значення в житті кожної людини, 
становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення 
індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи розвитку. 
Вирішення проблем громадського здоров’я потребує поліпшення визначальних кого 
детермінант, скорочення поширеності чинників ризику, впровадження сучасних стратегій 
профілактики та формування здорового способу життя. На це націлюють резолюції 
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, резолюція 60-ої сесії Європейського 
регіонального комітету ВООЗ, низка резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 
тощо

Загальновідомо, що профілактика неінфекційних захворювань у 2,7 разу менш 
затратна, ніж лікування хворих. При цьому здоровий спосіб життя населення у 5 разів 
ефективніший, ніж лікувально-діагностична діяльність галузі охорони здоров'я, пов'язана із 
збереженням та зміцненням здоров'я населення. Незважаючи на це, система охорони 
здоров'я в Україні в основному спрямована на лікування пацієнтів, а не на профілактику 
захворювань та їх раннє виявлення, що призводить до хронізації патології, зростання 
первинної інвалідизації та смертності, яким можна запобігти.

Водночас аналіз показників громадського здоров’я Вінниччини свідчить про їх 
негативні тенденції, низьку обізнаність населення стосовно можливостей збереження 
здоров’я, зниження доступності медичних послуг, низький рівень громадського контролю у 
сфері охорони здоров’я та необхідність розвитку можливостей людей контролювати власне 
здоров’я та покращувати громадське здоров’я.

Незважаючи на участь Вінниччини в якості пілотного проекту з реформував ня 
медичної галузі відповідно до Закону України від 07.07.2011 № 3612-УІ "Про порядок 
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та м. Києві" інформаційний супровід змін в галузі охорони здоров’я 
залишається вкрай незадовільним, що породжує необізнаність пацієнтів стосовно 
можливостей збереження та відновлення здоров’я, формує негативну громадську думку 
стосовно впроваджуваних змін, створює передумови для порушення прав пацієнтів та 
медиків. Це створює передумови напруження в суспільстві та несприйняггя 
громадськістю управлінських рішень у сфері охорони здоров’я.

Надзвичайно важливо виважено та з розумінням наслідків проводити зміни в охороні 
здоров’я. Період радянських часів в минулому і місцеві громади мають навчитися в нових 
умовах забезпечувати доступні та якісні медичні послуги, особливо на первинному рівні, це 
мають надаватися 80% медичних послуг і який відповідно до законодавтсва має 
фінансуватися саме з міського бюджету. Тому, те, як працюють Центри ПМСД є 
обличчям місцевої влади. Сьогодні кожен мешканець прикріплений до сімейного лікаря, 
це позитив, але водночас, втрачено систему шкільної медицини, залишилася лише одна 
міська дитяча лікарня (Центр матері та дитини), практично ліквідовано педіатичну службу. 
Наприклад, кількість педіатрів (дитячих лікарів) 1,6 на 10 тис мешканців -  це найменший 
показник по Україні!

Відповідно до графіку впровадження реформи медичної галузі на теренах м. Вінниці 
відбулося переформатування мережі лікувально-профілактичних закладів, зокрема 
завершено створення центрів первинної медико-саністарної допомоги в якості первинного 
рівня надання медичної допомоги, водночас населення недостатньо обізнане, маршрути 
пацієнтів не зрозумілі, знижується довіра до медичних закладів та медичних працівників, 
зростають корупційні ризики та невдоволеність якістю медичного обслуговування. 
Відповідно суспільство потребує активного громадського моніторингу якості медичних 
послуг та дотримання прав пацієнта що пропонується здійснити шляхом проведення акпії

З



“таємний пацієнт” та постійного моніторннгу якості роботи медичних закладів міста 
спеціально створеною комісією (рішення ВМР №.??!$.

Проведення рейтингу лікувально-профілактичних закладів спрятиме підвищенню 
обізнаності пацієнтів про надавані послуги та можливості лікування, стимулюватиме 
підвищення конкуренції в медичній галузі та сприятиме вільному вибору лікаря та 
медичного закладу свідомим пацієнтом.

Обізнаний пацієнт відповідально дбає про збереження власного здоров’я, саме тому в 
рамках проекту буде створено центр громадського здоров’я, який буде діяти на базі 
ВНМУ ім МІ Пирогова. Підвищенню здоров’я зберігаючого потенціалу громади 
слугуватиме аналіз показників громадського здоров’я вінничан, серія круглих столів, 
семінарів\ тренінгів та лекцій.

Важливим компонентом Стратегії Вінниця 2020 є як модернізація галузі охорони 
здоров’я гак і підвищення компетентності медичних працівників. Саме з цією метою 
ми пропонуємо вивчити досвід Євроиейских країн, з залученням до стажування 
медичних працівників з кожного центру ПМСД, представників департаменту охорсни 
здоров’я, тих осіб , які приймають рішення в сфері здоров’я міста та членів 
моніторингової групи по оцінні якості медичної допомоги. Отриманий досвід 
поширити за допомогою проведення Медичного форуму громадського здоров’я 
(науково-практичної конференції з залученням науково-нрофесорського складу 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова)

Аналіз ЗМІ Вінницької області свідчить про нехтування темою громадського 
здоров’я, пропонований інформаційний продукт як правило низької якості та не несе 
соціального навантаження. Тому в рамках проекту будуть висвітлені ряд заходів в рамках 
акції “Не будь байдужим” (історії пацієнтів (слаид-шоу або відеосюжети), які потребують 
допомоги в боротьбі із важкими захворюваннями, оприлюднення реквізитів пацієнтів 
(дітей), що потребують допомоги, соціальна та психологічна реабілітація пацієнтів в 
важкими діагнозами (наприклад онкогематологія, ВІЛСНІД, гепатити).

Кінцевим результатом проекту буде створення “Школи громадського здоров’я”, яка 
популяризуватиме здоров'язберігаючу поведінку, висвітлюватиме актуальні проблеми 
громадського здоров’я та формуватиме небайдуже ставлення громади до проблем пацієнтів 
та медиків, об’єднуватиме громадянське суспільство, державні інституції та кожного 
пересічного громадянина задля спільної мети -  Вінниці, міста здорових людей.



Блоки:
1. Актуальність проблеми до 5 хв:

ведучий + слайд-шоу на екрані - 2 хв;
Громадська думка (ПАЦІЄНТИ)
Бажане місце зйомке в людному місці (коло башні або поблизу лікувального 

закладу) на фоні банеру з логотипом та назвою програми
- (кожен має можливість поставити відеозапитання по темі програми, повідомити про 
незадовільну якість медичних послуг, відбувається рейтингове голосування за наступну 
тему програми, проводиться рейтингова оцінка лікувальних закладів, є можливість 
подякувати лікареві)
Можливий супровід соціальним компонентом (наприклад безкоштовне вимірювання 
артеріального тиску, зважування, флешмоб тощо)
або відеоматеріал «таємного пацієнта» -  відео з лікарні про порушення прав пацієнта, 
хабарництво або погане обслуговування тощо

2. Обговорення проблеми (“круглий стіл” або ) 15 хв:
актуачьність проблеми (дані про показники здоров’я в м Вінниці); 
проблемний відеосюжет 2-3 хв
або історія пацієнта (можливий відеосюжет); 
маршрут пацієнта;
діагностика (функціональна та лабораторна) {можливий відеосюжет)-, 
порядок надання медичної допомоги (можливий відеосюжет)', 
помилки, які допускають батьки; 
помилки, які допускають лікарі, 
права пацієнтів
дії місцевої влади для вирішення проблеми

3. Запитання пацієнтської аудиторії- зворотній зв'язок з користувачами соцмереж , 
телеглядачами 5 хв
(можливий конкурс на найкреативніше запитання із призами від -  наприклад комплекс 
лікувально-діагностичних процедур від медичного закладу )

4. Одна з Рубрик:
«Лікар рекомендує!» :
- поради для пацієнта для профілактики захворювання ( інформація про існуючі сервіси або 
проекти в м Вінниця, можливість залучнення фармацевтичних компаній )

«Лабораторія здоров’я”:
перелік діагностичних процедур необхідних для даної хвороби (можливість залучення 
приватних діагностичних центрів і лабораторій) -2-3 хв.

“Невідкладна допомога”:
- рубрика передбачає тренінг по першій допомозі в разі екстренних випадків (втрата 
свідомості, ДТП, кровотеча, зупинка серця, поранення, травма, отруєння, незахищений 
статевий акт тощо)

«Не будь байдужим!»
дитяча онкологія, паліативна допоомга, соціально-медичні благочинні проекти; 
історії маленьких пацієнтів (слайд-шоу або відеосюжет) 
реквізити пацієнтів (дітей ), що потребують допомоги.

Завершальний підсумок —  ведучий .



сприяти покращенню громадського здоров’я через навчання пацієнтів та підвищення 
обізнаності населення;
створення соціально-медичного телепроекту на основі аналізу та публічного 
обговорення показників громадського здоров’я Вінниччини та виконання програм у 
сфері охорони здоров’я з залученням Департаменту охорони здоров’я Вінницької, 
МСІАЦ, комісії охорони здоров’я, медичної ради при міському голові, депутатських 
комісій та лікарського та пацієнтського самоврядування;
просвітницька діяльність стосовно найбільш небезпечних соціальних захворювань 
об’єднання зусиль громадянського суспільства, влади, медичної спільноти та соціально- 
відповідальних організацій на шляху розвитку міста Вінниці, яке дбає про здоров’я 
людей;
вивчення громадської думки стосовно якості та доступності медичного обслуговування 
в місті Вінниця
інформування суспільства про політичні дискусії з питань охорони здоров'я 
покращити інформаційний супровід реформи охорони здоров’я
сприяти підвищенню підзвітності витрат та прозорості діяльності у сфері охорони 
здоров’я
аналіз впливу реформи системи охорони здоров’я на доступ до лікування та рівгнь 
корупції.
формування відповідального ставлення до збереження та зміцнення власного здоров'я, 
підвищення медичної грамотності населення
популяризація волонтерства та доброчинства у сфері охорони здоров’я 
РК-діяльність з метою формування позитивного іміджу медика та довіри у громаді; 
обмін досвідом/співпраця з закордонними партнерами з межах тематики проекту; 
вивчення громадської думки за допомогою систематичних соціологічних опитувань з 
метою адекватної реакції на потреби мешканців області в межах теми проекту; 
інформування щодо результатів реалізації проекту через засоби масової інформації.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
мешканці міста (здоров’я потрібне кожному і пацієнтом може стати кожен вінничанин) 
медична спільнота (застосовуватиме європейский досвід організації охорони здоров’я) 
влада (зможе приймати ефективні управлінські рішення для підвищення якості медичних 
послуг)

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Найголовнішим результатом проекту стане покращення показників громадського 
здоров’я, підвищення обізнаності населення про права у сфері охорони здоров’я та 
можливості отримати якісну та доступну медичну допомогу, популяризація профілактики 
захворювань та здоров’язберігаючої поведінки.

Проведення громадських слухань та круглих столів, семінарів, в межах проекту 
дадуть змогу почути кожного жителя, кожну ідею та думку

Проект слугуватиме створенню передумов розвитку громадської системи охорони 
здоров’я; підвищиться інформування членів громади щодо існуючих проблем/потреб у
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сфері покращення громадського здоров'я та ініціювання відповідних форм профілактичної 
роботи та соціальних послуг

Результатом буде зменшення показників захворюваності та створення сприятливого 
для здоров'я середовища на основі показників громадського здоров'я;

формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров'я;

підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з 
питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

накопичення інформаційних ресурсів із питань громадського здоров'я;

створення центру громадського здоров’я дасть можливість вивчення досвіду інших кра'н у 
сфері громадського здоров’я;

інформування щодо послуг у сфері громадського здоров'я, які надаються різними 
організаціями в громаді;

надання просвітницьких послуг батькам, дітям та молоді;

проведення лекцій з проблем громадського здоров'я для представників різних вікових груп;

підготовка та проведення соціальних рекламних кампаній в громаді щодо популяризації 
здорового способу життя;

формування обличчя міста Вінниці як міста, де дбають про здоров’я людей.



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Менеджмент проекту 
Керівник проекту 
Бухгалтер проекту 
Лектор -  тренер 
Ведучий телепроекту

2 особи х 6 міс х 3,2 тис= 38,4 
тис грн
2 особи х 6 міс х 3,2 тис=
38,4 тис грн (власний внесок) 
Загальна сума 76,8 тис грн 
Запитувана сума 38,64 тис грн

2. Цикл програм “Школа громадського здоров’я 
№10
Виготовлення відеопродукції №10
Телекомунікаційні послуги (трансляція)
Реквізити для студійного запису (банер)
Компютерний дизайн
Носії зберігання інформації (вінчестер) №1
Флешка №10
Диск № 100
Транспортні послуги №10 
Оренда звукового обладнання №10 
Заробітня плата журналіста та монтажера 
Винагорода для переможця рейтингового 
голосування

5 тис грн х 10=50 тис грн 
4х 10=40 тис грн
5 тис грн 
7 тис грн 
2, 5 тис грн 
50x10=500 грн
10x10шт х 5 грн=500 грн 
10x100 грн=1000 грн 
Юх 500 грн=5000 грн 
(власний внесок)
6 місх2000 грн=12 тис грн 
(власний внесок)
5 тис грн (залучені ресурси) 
Загальна сума 128 тис грн 
Запитувана сума 106,5 тис грн

3. Центр громадського здоров’я
Аналіз показників громадського здоров’я
Анкетування
Канцелярські вироби
Транспортні послуги
Друковані матеріали
Оплата праці (власний ресурс)
Оренда обладнання (компютери 3 шт, 
мультимедійний екран -  1 шт) (власний внесок)

Портативний мультимедійний проектор №1 
Цикл семінарів в 5-ти центрах ПМСД 
Цил лекцій в центрах ПМСД 
Кава брейк

2 тис грн
6х 1 тис грн=6 тис грн
5 центрів ПМСД х 2тис грн 
грн=10 тис грн
3 особи 6 міс х 1 тис грн =18 
тис грн (власний внесок)
6 місх 400 грн =2400 грн 
(власний внесок)
12 тис грн

5x500 грн=2500 грн



Загальна сума 52,9 тис грн 
Запитувана сума 32,5 тис грн

4. Вивчення Європейського досвіду
Транспортні послуги (оренда перевізника або 
компенсація проїзду)
Страхування (власний внесок)
Харчування (власний внесок)
Проживання (власний внесок)
Організаційні витрати (власний внесок)

20 чол х 300 євро (9 тис грн) 
180 тис грн
20 х 150 грн=3 тис грн 
(власний внесок)
3 дні х 20 чол х 500 грн=30 
тис грн (власний внесок)
3 дні х 20 чол х (50 євро)150 
грн= 90 тис грн (власний 
внесок)
20 чол х 500 грн = 10 тис грг 
(власний внесок)

Загальна сума 310 тис грн 
Запитувана сума 183 тис грі
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5. Форум Громадського здоров’я
Набір (папка, ручка, бейдж, сертифікат, 
друковані матеріали)
Банер 3x4 м 
Відеопослуги 
Транспортні послуги 
Послуги перекладу 
Проживання іноземних спікерів 
Публікація наукових статей №3 
Харування учасників №50

Організаційні витрати (власний внесок) 
Оренда приміщення (власний внесок) 
Оренда обладнання (власний внесок)

50 х 30 грн=1,5 тис грн 
5 тис грн
4 тис грн 
3 тис грн
1 годх250 грнх4 год=1 тис грн
5 чол х 2 дні х Ітис грн= 10 
тис грн
1 ст х 8 ст х 150 грн=3,6 тис 
грн
50x250 грн=12,5 тис грн

50 чол х 50 грн =2,5 тис грн 
(власний внесок)
8 годх500 грн=4 тис грн 
(власний внесок)
8год х 500 грн= 4 тис грн 
(власний внесок)

Загальна сума 53,1 тис грн 
Запитувана сума 40,6 тис грн

РАЗОМ:
Загальна сума 620,8 тис грн 
Запитувана сума 401 тис гр 
Власний внесок 219.8 тис гр

н
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додаггься. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси п.і5Іапаігк@;икг.пеІ

а) для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на в и к о р и с т а н н і!  гкяз^і електронної адреси

Харковенко Руслана Володимирівна ______ __
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

ІО.Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення 
проекту з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в 
мережі Інтернет (за наявності).

ОА ВГТРК “Вінниччина”
Сайт ВНМУ ім М.І. Пирогова 
Сайт ВМР 
Фейсбук, вконтакті 
Ріа 20 хв
Газета “Молодий медик”

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТН НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних " від 01.06.2010 року № 2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької 
міської ради. ,

Пол: О  чол. жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 31-40 О  41-50П 51-60С І понад 60
Рід занять: □  Студент Працюю Ш Безробітний [_И Пенсіонер С І Підприємець


