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Шановний Сергію Олександровичу!

Ваш проект «Впевнений погляд у майбутнє» від 01.03.2016 року опрацьовано 
виконавчими органами Вінницької міської ради, про що повідомляємо наступне.

Пунктом 4 розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці, 
затвердженого рішенням Вінницької міської ради №13 від 25.12.2015 року (далі Положення) 
визначено, що проекти повинні відповідати істотним вимогам.

За підсумками попереднього аналізу Вашого проекту встановлено, що він не 
відповідає істотним вимогам, визначеним Положенням, оскільки реалізація проекту 
передбачає його постійне утримання за рахунок коштів бюджету, а отже підпадає під ознаки 
пункту 5 розділу 4 Положення і тому Ваш проект не може бути поданим на загальноміське 
голосування.

Інформуємо Вас, що у місті Вінниці з 01.03,2016 року розпочато реалізацію проекту 
по безкоштовному вивченню основ програмування у рамках Всеукраїнської програми 
«Technology Nation». Програму впроваджує Фонд BrainBasket спільно з Вінницькою 
міською радою. Проект спрямовано на отримання всіма бажаючими базової IT-освіти за 
кращими світовими практиками з можливістю у подальшому змінити свою кваліфікацію і 
працевлаштуватися у цій сфері. Реалізується на базі однієї з міських бібліотек з 
перспективою подальшого розширення.

Також у місті існують навчальні центри, які пропонують відповідним категоріям 
громадян навчання на пільгових умовах. У квітні 2016 року стартує онлайн-курс на освітній 
платформі Prometheus Гарвардського університету «Основи програмування». У місті 
паралельно запрацюють офлайн-групи, в яких програмістів-початківців безкоштовно 
навчатимуть університетські викладачі.

Варто зауважити, що 19 березня 2016 відбулось відкриття Міського цеіггру соціально- 
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», де 
серед всього іншого є комп’ютерний клас для дітей і молоді з обмеженими фізичними 
можливостями.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість. Запрошуємо в 
подальшому брати участь у відповідних проектах з метою розвитку міста Вінниці.

З повагою,
директор департаменту ОЛісовська
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