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Шановний Миколо Панфіловичу!

Ваш проект «Упорядкування прибудиикової території, облаштування дитячого 
майданчика та удосконалення системи маршрутів для різних категорій мешканців 
мікрорайону «Веселкова Слов’янка» від 29.02.2016 року опрацьовано виконавчими 
органами Вінницької міської ради. З цього приводу повідомляємо наступне.

З метою забезпечення рівних можливостей вінничан ремонтні роботи з облаш
тування прибудинкових територій, в тому числі дитячих і спортивних майданчиків, 
у місті Вінниці проводяться першочергово на умовах співфінансування (частково з 
міського бюджету та частково за кошти мешканців будинку).

З пропозиціями співфінансування слід звертатись до департаменту комунально
го господарства та благоустрою міської ради (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, 
каб.№523, тел. (0432) 59-53-59); департаменту житлового господарства (каб.№503, 
тел. (0432) 59-52-19).

Тому, Ваш проект не може бути поданим на загальноміське голосування.
Водночас інформуємо Вас, що усі такі проекти, подані в рамках Бюджету гро

мадських ініціатив, внесено до окремого переліку та за умови надходження фактич
ного співфінансування мешканцями, будуть включені до плану виконання робіт із 
виділенням коштів з міського бюджету.

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

З повагою,
директор департаменту /  / ґ  О.Лісовська
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Шановна Г анно Юріївно!

Ваш проект «Безпечна школа» від 05.02.2016р. опрацьований Експертною 
групою в рамках реалізації Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці у 2016 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 квітня 2016 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) шляхом заповнення друкованої версії анкети.

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

http://www.vmr.gov.ua

