Перелік проектів, які розглянуті Експертною групою конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» у 2020 році
№
п/п
1.

№ проекту
1. малий

2.

2. великий

3.

3.великий
19.05.2020
Ко-01-35719

4.

4.малий
02.06.2020
Ко-01-37037

5.

5.великий
04.06.2020
Ко-01-38595

6.

6.малий
04.06.2020
Ко-01-38941

Проект

Вартість

Назва проекту: «Зручний пандус»
Автор: Щуровська Олена Сергіївна
Місце реалізації: смт.Десна, вул.Гагаріна, 2
Короткий опис: влаштування пандусу до приміщення амбулаторії смт.Десна
(облаштування зручного пандусу для доступу людей з інвалідністю та матерів з
дитячими візками до приміщення Амбулаторії загальної практики- сімейної
медицини КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»)
Назва проекту: "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів
медичного містечка на Вишенці"
Автор: Бельц Сергій Євгенович
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька. Внутрішній двір КНП МКЛ№1 та КНП
ЦПМСД №3
Короткий опис: створення комфортної зони очікування та відпочинку поблизу
медичної установи для відвідувачів різної вікової категорії.
Назва проекту: "Оновлення пішохідної та проїзної зони, біля зупинки
Максимовича"
Автор: Ємельянов Родіон Ігорович
Місце реалізації: мікрорайон Слов'янка. Вул. Максимовича-Хмельницьке шосе
(зупинка Максимовича).
Короткий опис: проект спрямований на покращення пішохідної зони та частково
проїзної частини.
Назва проекту: «Вінниця в мистецтві художнього слова»
Автор: Поляруш Ніна Степанівна
Місце реалізації: Вінницька ОТГ
Короткий опис: залучення школярів та студентів до участі у літературномистецькому конкурсі «Вінниця у мистецтві художнього слова» з метою
популяризації рідного міста Вінниці, пожвавлення роботи з краєзнавства,
виховання національно-патріотичних пріоритетів, а також підвищення рівня
літературної і мистецької освіти в Україні.
Назва проекту: «Благоустрій міста»
Автор: Вєтрова Наталя Іванівна
Місце реалізації: Мікрорайон Замостя, вул.Замостянська, 49
Короткий опис: Облаштування території фонтаном, альтанкою та лавками.
Назва проекту: «Сучасне місце збору та сортування сміття»
Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна
Місце реалізації: Мікрорайон Замостя, вул.Довженко буд.28, 33, 35, проспект
Коцюбинського, 48
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200 000
грн

999 435
грн
зміни
303 290
грн

Виконавці по Експертній
оцінці
Департамент житлового
господарства
Департамент охорони
здоров’я

Департамент охорони
здоров’я
Департамент земельних
ресурсів

849 000
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
1 088 000
грн
185 000
грн
зміни
100 000
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

500 000
грн.
зміни
1 034 000
грн
210 000
грн.

Департамент охорони
здоров’я

Департамент культури

Оцінка
ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором
ПОЗИТИВНА

Доопрацювати до 16.09
Погодити з автором
проекту місце реалізації
заходів проекту

Департамент міського
господарства
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання

ПОЗИТИВНА

НЕГАТИВНА
в рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння

Короткий опис: Облаштування сучасної закритої площадки для збору та
сортування сміття. Створення зелених насаджень.

7.

7.великий
05.06.2020
Ко-01-39634

Назва проекту: «Алея здоров’я»
Автор: Палій Наталія Анатоліївна
Місце реалізації: мікрорайон Поділля, паркова зона між вул. Юківка та вулицями
починаючи з вул.Зодчих, 3 до вул.А.Бортняка, 3
Короткий опис: Формування багатофункціонального простору для забезпечення
мешканців різних вікових та соціальних груп можливістю активного заняття
спортом та профілактики захворювань.

1 072 400
грн

8.

8. малий
10.06.2020
Ко-01-41654

249 865
грн

9.

9. великий
11.06.2020
Ко-01-42929

Назва проекту: «Літні читання на пленері»
Автор: Броніцька Віра Іванівна
Місце реалізації: смт Десна Вінницької міської ОТГ
Короткий опис: створення зони для читання та дозвілля на свіжому повітрі. Це
дасть можливість долучитися всім мешканцям смт Десна до облаштування
нового майданчика для читання, креативного відпочинку та творчості,
прикрасить територію в адміністративному центрі містечка.
Назва проекту: «Реконструкція хокейного корту в спортивно ігровий комплекс»
Зміна назви проекту:
«Нове будівництво стріт воркаут майданчика»
Автор: Сергійчук Сергій Петрович
Місце реалізації: мікрорайон ДПЗ
Короткий опис: реконструкція хокейного корту в ігровий комплекс мікрорайону
ДПЗ. Створення зони воркауту , поля для мініфутболу, баскетбольного та
волейбольного полів.
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1 020 000
грн.
зміни
1 074 000
грн

робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)

прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від
28.09.2018 року, яким
затверджено Порядок
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій м. Вінниці.
Даний порядок дає
можливість
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій на умовах
співфінансування.

Департамент комунального
господарства і благоустрою
Комітет з фізичної культури
і спорту
Доопрацювати до 16.09
Погодити з автором
проекту заходи та
кошторис проекту
Департамент культури

ПОЗИТИВНА

Департамент міського
господарства
Департамент житлового
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Департамент капітального
будівництва
Комітет з фізичної культури
і спорту

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

10.

10. малий
11.06.2020
Ко-01-43172

11.

11. малий
11.06.2020
Ко-01-43179

12.

12. великий
11.06.2020
Ко-01-43202

13.

13. великий
11.06.2020
Ко-01-43240

14.

14. малий
ВЕЛИКИЙ
Зміни від
21.07.2020
11.06.2020
Ко-01-43307

15.

15. малий
12.06.2020
Ко-01-43606

Назва проекту: «Стоп, наркотик!»
Автор: Корж Ірина Вільянівна
Місце реалізації: мікрорайон Єрусалімка, центр міста
Короткий опис: встановлення системи відеонагляду для профілактики вживання
та продажу наркотиків у мікрорайоні.

153 000
грн

Назва проекту: «Комфортна зона відпочинку та прогулянки для пацієнтів КНП
«ВМКЛ №3»
Автор: Гончарук Костянтин Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто, внутрішній двір КНП «ВМКЛ №3»
Короткий опис: проект спрямований на покращення сервісу для пацієнтів
дорослого віку. Які знаходяться на лікуванні у відділенні «Хоспіс», а також
відвідувачів лікарні.
Назва проекту: «Розбудова тяжилівського стадіону «Інтеграл»»
Автор: Білик Владислав Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: створення комфортних умов для спортивного дозвілля та
спортивних змагань.

223 495
грн

Назва проекту: «Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання»
Автор: Волошина Катерина Михайлівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: створити на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем
проживання» майстерню-простір з 3D – друком, де будуть створюватися
різноманітні технологічні об’єкти в тривимірному зображенні, що будуть задіяні
в інформаційно-технологічному житті міста Вінниця.
Назва проекту: «Майданчик спортивний для діток здорових та активних»
Автор: Кравчук Наталія Іванівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя, Військове містечко, територія КЗ «ДНЗ
№43 ВМР»
Короткий опис: спорудження спортивного майданчика для вихованців КЗ «ДНЗ
№43 ВМР» та учнів початкових класів КЗ «ЗОШ №13 ВМР» з гумовим
покриттям, спортивним обладнанням з метою забезпечення повноцінного
фізичного виховання, належної рухової активності дітей, безпечних умов
фізкультурних занять та уроків, розвитку природних здібностей дітей до спорту.
Назва проекту: «Київський музичний сквер»
Автор: Домбрівська Ольга Сергіївна
Місце реалізації: вул.Київська (буд.50,52,60), вул.Талаліхіна (буд. 3, 5)
Короткий опис: створення простору для зони відпочинку, проведення дозвілля,
інтелектуальних ігор для дітей, дорослих, людей похилого віку.
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Департамент житлового
господарства
Департамент інформаційних
технологій
Департамент охорони
здоров’я

1 105 000
грн

Департамент капітального
будівництва
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів

430 100
грн.
зміни
360 600
грн

Відділ молодіжної політики
Департамент інформаційних
технологій

249 500
грн.
зміни
646 000
грн

Департамент освіти
Комітет з фізичної культури
і спорту

243 000
грн

Департамент житлового
господарства
Департамент архітектури і
містобудування
Департамент комунального
господарства та
благоустрою

Доопрацювати
проект до 16.09.
Погодити з
автором
результати
розгляду проекту
ПОЗИТИВНА

НЕГАТИВНА
В перспективному
плані на території
стадіону
заплановано
будівництво
спортивного
комплексу, триває
пошук інвестора
ПОЗИТИВНА

НЕГАТИВНА
Відповідно до умов
конкурсу не
фінансуються
проекти, які не є
загальнодоступним
и для мешканців
ВМОТГ
НЕГАТИВНА
В рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від

16

16. великий
12.06.2020
Ко-01-43729

17

17. великий
12.06.2020
Ко-01-43978

Назва проекту: «Чистий район – чисте місто»
Автор: Голубович Жанна Леонідівна,
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька
Короткий опис: встановлення композиційного майданчику «Ми і планета Земля»
з облаштуванням металевого макету «Планета Земля», паркових лавок,
тротуарних світильників, мінісмітників та декоративних насаджень.
Назва проекту: «Капітальний ремонт та реконструкція футбольного поля»
Автор: Майструк Олександр Олександрович
Місце реалізації: мікрорайон Замостя. Вул.Шмідта 34, 36 та Короленка 33, 35.
Короткий опис: капітальна реконструкція загальнодоступного майданчика для
гри у футбол. Який користується великою популярністю серед мешканців, проте
морально застаріло. Проект передбачає штучне покриття з розміткою, футбольні
ворота, огорожу, освітлення.
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998 792
грн
зміни
1 100 000
грн
882 000
грн

Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)
Департамент освіти
Департамент архітектури і
містобудування
Департамент земельних
ресурсів
Департамент житлового
господарства
Департамент міського
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які

28.09.2018 року, яким
затверджено Порядок
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій м. Вінниці.
Даний порядок дає
можливість
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій на умовах
співфінансування.

ПОЗИТИВНА

НЕГАТИВНА
В рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від
28.09.2018 року, яким
затверджено Порядок
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій м. Вінниці.
Даний порядок дає
можливість
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та

18

18. великий
12.06.2020
Ко-01-44001

19

19. великий
12.06.2020
Ко-01-44044

20

20. великий
15.06.2020
Ко-01-44459

21

21. малий
15.06.2020
Ко-01-44502

22

22. великий
15.06.2020
Ко-01-44522

Назва проекту: «Очистка озера Староміське»
Автор: Бойчук Сергій Петрович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто, вул.Покришкіна, 8В
Короткий опис: очистка озера Староміське, поглиблення дна озера, інженерні
споруди для регулювання рівня води, в тому числі з метою використання озера, як
природнього пожежного резервуару в густонаселеному мікрорайоні з дитсадком.
Назва проекту: «Студія звукозапису»
Автор: Солодка-Мельник Алла Сергіївна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя, вул. Чайковського, 15-А
Короткий опис: створити сучасну творчу студію звукозапису на базі КЗ «Центр
підліткових клубів за місцем проживання». Залучити широке коло людей до
створення якісного українського контенту. Можливість створювати на базі студії
пісенні композиції, запис гри на різних музичних інструментах, озвучення
інтерактивних презентацій, улюблених мультфільмів та кінострічок.
Назва проекту: «Дитячий майданчик на Можайці»
Автор: Завід Олександра Сергіївна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: проект спрямований на підвищення безпеки дозвілля дітей та
поліпшення комфорту проживання мешканців будинків, шляхом встановлення
дитячого майданчика на території відповідних будинків.
Назва проекту: «3D-моделювання і його використання для протезування
кінцівок»
Автор: Семенець Дмитро Анатолійович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: проект передбачає популяризацію математичного і
комп’ютерного моделювання; вивчення світового досвіду психологічної і
реабілітаційної допомоги людям, які втратили кінцівки; безкоштовне створення
протезів для трьох мешканців міста. Основні переваги таких протезів: вартість,
швидкість, універсальність, комфорт. Реалізація проекту сприятиме досягненню
освітніх, інноваційних і соціальних цілей.
Назва проекту: «Математичний сквер «Платонові тіла»
Автор: Тютюн Любов Андріївна
Місце реалізації: Перехрестя вулиць Олександра Довженка і Острозького
Короткий опис: математичний сквер «Платонові тіла» - унікальний арт-об’єкт
математичного спрямування, що гармонійно поєднує в собі архітектурний
комплекс з п’яти правильних многогранників, насичений різними креативними
елементами публічного простору, з розміщеними спеціальними QR-кодами, що
дозволить мешканцям і гостям міста за допомогою цифрових технологій

5

проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)
Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент земельних
ресурсів

об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій на умовах
співфінансування

387 900
грн
зміни
425 000
грн

Відділ молодіжної політики
Департамент культури

ПОЗИТИВНА

800 000
грн
пропозиці
я ЕГ –
968 000
грн
130 000
грн
зміни
200 000
грн

Департамент міського
господарства
Департамент житлового
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Департамент охорони
здоров’я
Департамент інформаційних
технологій
Департамент соціальної
політики

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису

925 750
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент земельних
ресурсів
Департамент архітектури
та містобудування
Департамент культури

Земельна ділянка, на
якій передбачається
реалізація проекту
перебуває в
постійному
користуванні
Вінницького
державного

999 956
грн
зміни
1 000 000
грн

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА
Відповідно до чинних
нормативних
документів вироби
медичного
призначення повинні
мати відповідні
сертифікати якості
та відповідати
Технічному
регламенту виробів
медичного
призначення.

візуалізувати інформацію про цей об’єкт кількома мовами; із зеленими
насадженнями і унікальним кольоровим підсвічуванням.

Доопрацювати до 16.09.
Погодити з автором місце
реалізації проекту

педагогічного
університету імені
М. Коцюбинського і є
землями державної
форми власності.

НЕГАТИВНА
Відповідно до умов
конкурсу не
фінансуються
проекти, які
передбачають
будівництво,
створення окремих
установ,
організацій,
потребують
постійного
утримання за
рахунок коштів
бюджету або
носять комерційний
характер
ПОЗИТИВНА
Проект був поданий
у 2019 році
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23. великий
15.06.2020
Ко-01-44775

Назва проекту: «Дім КОТЕ»
Автор: Бедраківська Валентина Анатоліївна
Місце реалізації: м.Вінниця
Короткий опис: Дім КОТЕ – це креативний комплекс розваг для тих хто любить
кішок. Відвідувачі зможуть поспілкуватись з кішками в ігровій кімнаті,
створювати їх образ за бажанням на різних майстер класах, пригостити свого
чотирилапого друга і самим скуштувати гарячі напої та тістечка в невеличкому
кафе, а також відчути лікувальну силу кішок в кабінеті фелінотерапії.

1 000 000
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
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24. великий
15.06.2020
Ко-01-44792

737 000
грн
зміни
1 071 000
грн

Департамент освіти
Департамент комунального
господарства та
благоустрою
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25. великий
15.06.2020
Ко-01-44799

Назва проекту: «Еко – сад для здоров’я та розвитку малят»
Автор: Палій Леся Петрівна
Місце реалізації: Центральний район міста, вул. Міліційна, 8. Комунальний
заклад «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради»
Короткий опис: Створення структурно-функціональної екосистеми, як
дослідницького та культурно-просвітницького осередку, для активізації та
масового залучення дітей, педагогів та батьківської громадськості до
ознайомлення з різноманіттям флори, конкретних природоохоронних справ,
формування
еколого-ергономічної
компетенції,
екологічної
культури
підростаючого покоління, дотримання правил доцільного природокористування,
захисту природничого довкілля та формування потреби у здоровому способі
життя.
Назва проекту: «Театрально-культурний простір під небом»
Автор: Головащенко Владислав Леонідович
Місце реалізації: парк Дружби народів
Короткий опис: проект передбачає облаштування в парку Дружби народів
спеціально відведеного місця, для творчого простору, який об’єднує в собі
мистецтво, культуру та громадську активність. Діти, молодь та дорослі матимуть
можливість розважатись, вчитись, розвиватись та з користю проводити час в
інтерактивному просторі.

959 500
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент культури

Назва проекту: «Мальовничий берег Південного Бугу (облаштування зони
відпочинку на березі річки»
Автор: Тимощук Максим Анатолійович

1 000 000
грн
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26. великий
15.06.2020
Ко-01-44806

6

Доопрацювати до 16.09.
Погодити з автором
кошторис та місце
реалізації проекту
Департамент комунального
господарства та
благоустрою

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

Місце реалізації: мікрорайон Старе місто
Короткий опис: облаштування паркової та пляжної зони на березі річки
Південний Буг
Назва проекту: «Сімейний простір»
Автор: Заїченко Дар’я Ігорівна
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька
Короткий опис: Сімейний простір – це місце де батьки з дітьми можуть
зустрічатися, разом проводити час, обмінюватись досвідом, відвідувати лекції та
майстер-класи. Це коворкінг для батьків, де батьки можуть працювати або
навчатись онлайн, в той час, як їх діти грають у сусідній кімнаті під наглядом
вихователя.
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27. великий
15.06.2020
Ко-01-44827

28

28. малий
15.06.2020
Ко-01-44832
ВЕЛИКИЙ

Назва проекту: «Розчистка та благоустрій озера на Старому місті»
Автор: Тимощук Максим Анатолійович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто (пров.Костя Широцького)
Короткий опис: виконання проекту дасть змогу зберегти створене природою
водоймище, яке існує майже від часу заснування міста та надати йому
привабливого вигляду, провести благоустрій території біля нього.
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29. малий
15.06.2020
Ко-01-44833

Назва проекту: «Sportland мікрорайону нашого!»
Автор: Добжанська Ірина Юріївна
Місце реалізації: центр міста, вул. Міліційна, 8 (КЗ «Дошкільний навчальний
заклад №21 ВМР»)
Короткий опис: ідея проекту спрямована на модернізацію, осучаснення дитячого
спортивного майданчика, що розташований поблизу новобудов району.
Оновлення спортивного майданчика передбачає встановлення штучного
покриття, спеціальної огорожі, комплексу спортивних конструкцій та споруд,
місць для сидіння.
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30. великий
15.06.2020
Ко-01-44853

Назва проекту: «Джерельна вода – здорові мешканці». Спорудження
громадського бювету загального користування.
Автор: Понайотова Юлія Віталіївна

7

Департамент земельних
ресурсів
317 500
грн

Відділ молодіжної політики

НЕГАТИВНА
Потребує змін
кошторису.
Автор не виходить
на зв’язок
Автор проекту не
вийшов на зв’язок
задля обговорення
змін у кошторисі
ПОЗИТИВНА
Потребує
збільшення
кошторисних
витрат

250 000
грн
зміна
кошторис
ЕГ
1100000
грн
250 000
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
790 000
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент земельних
ресурсів
Департамент освіти
Департамент капітального
будівництва
Комітет з фізичної культури
і спорту

НЕГАТИВНА
Відповідно до умов
конкурсу не
фінансуються
проекти, які
передбачають
виключно придбання
обладнання,
виконання робіт з
реконструкції,
перепланування,
переобладнання,
капітального та
поточного
ремонтів в
комунальних
закладах, установах
та підприємствах
ВМОТГ;
- не є
загальнодоступним
и для мешканців
ВМОТГ

890 820
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

НЕГАТИВНА
Артезіанська
свердловина

Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: спорудження бювету загального користування, що допоможе
вирішити проблему місцевого населення з водою.
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31. великий
15.06.2020
Ко-01-44855

Назва проекту: «Життя – це рух»
Автор: Лопатюк Дмитро Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Слов’янка, вул. Данила Галицького
Короткий опис: проведення реконструкції території, яка прилягає до вулиці
Данила Галицького. Створення зони активного відпочинку дозволить створити
безпечні умови для зайняття спортом і фізкультурою більш ніж 5 тисячам жителів
мікрорайону.

Для реалізації проекту
необхідно отримати дозвіл на
спеціальне водокористування,
так і спеціальний дозвіл на
користування ділянкою надр.

915 000
грн

Департамент житлового
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з

8

потребує
періодичного
обслуговування,
контролю якості
води, споживання
електроенергії для
подачі води з
оплатою по
лічильнику та
обслуговування
охоронної зони,
відповідно тягне за
собою постійні
витрати з
бюджету, або має
бути враховано в
вартості води, що
суперечить п.5
розділу 4
Положення про
Бюджет
громадських
ініціатив.

НЕГАТИВНА
в рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від
28.09.2018 року,
яким затверджено
Порядок проведення
капітального
ремонту
багатоквартирних
житлових будинків
та об’єктів
благоустрою
прибудинкових
територій м.
Вінниці. Даний
порядок дає
можливість

бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)
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32. малий
15.06.2020
Ко-01-44873

Назва проекту: «Спортивний майданчик для Street Workout»
Автор: Федоришина Наталя Олександрівна
Короткий опис: будівництво спортивного майданчика біля підліткового клубу
«Гараж 77» створить нові можливості для розвитку спорту на Старому місті.

250 000
грн
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33. великий
15.06.2020
Ко-01-44878

Назва проекту: «Сквер на площі Шкільний»
Автор: Федоришина Наталя Олександрівна
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто
Короткий опис: реконструкція площі Шкільної. Проект умовно ділить площу на
зону активного відпочинку та релакс-зону з лавочками і зеленими насадженнями,
родзинкою якого є декоративний напис «Я люблю Старе місто».

1 000 000
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
1100000
грн

9

Департамент міського
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Відділ молодіжної політики
Департамент житлового
господарства
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)
Департамент комунального
господарства та
благоустрою

проведення
капітального
ремонту
багатоквартирних
житлових будинків
та об’єктів
благоустрою
прибудинкових
територій на
умовах
співфінансування.
НЕГАТИВНА
Не відповідає
вимогам конкурсу,
доцільно змінити
місце
розташування.

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором

34

34. великий
15.06.2020
Ко-01-44937

Назва проекту: «Box&Fit»Wellness студія»
Автор: Головащенко Роман Олександрович
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька
Короткий опис: проведення тренувань за унікальною в Україні,
запатентованою, оздоровчою, авторською методикою RG«Box&Fit», залучення
психологів, волонтерів, громадських організацій з метою патріотичного
виховання молоді, промоції здорового способу життя, мотивації та соціалізації
шляхом проведення мотиваційних семінарів, відкритих майстер-класів для дітей
віком 6-18 років із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та інших соціальнонезахищених категорій.

525 160
грн

ПОЗИТИВНА

Департамент культури
Департамент інформаційних
технологій
Департамент енергетики
транспорту і зв’язку
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають залучення
додаткової чисельності
працівників до штату
бюджетної установи та
постійного утримання за
рахунок коштів бюджету.
Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент земельних
ресурсів
Департамент житлового
господарства
Департамент освіти
Комітет з фізичної культури
і спорту

НЕГАТИВНА
Реальний кошторис
проекту більший від
заявленого,
подальші витрати
на обслуговування
об’єкту, в частині
оплати за
електричну енергію,
амортизація
обладнання та
прокладених мереж.

зміни
526 600
грн

35

35. великий
15.06.2020
Ко-01-44963

Назва проекту: «Відкритий кінозал»
Автор: Семко Олег Іванович
Місце реалізації: Центр міста
Короткий опис: створення унікального кіно-музичного майданчика під
відкритим небом.

1 100 000
грн

36

36. великий
15.06.2020
Ко-01-44965

Назва проекту: «Облаштування зони відпочинку в м-ні Академічний»
Автор: Чайковський Павло Миколайович
Місце реалізації: мікрорайон Академічний
Короткий опис: створення зони відпочинку з фонтаном, який має ілюмінацію у
вечірній час. Створення локації для культурного проведення часу вінничан та
гостей міста.

1 100 000
грн

37

37. малий
ВЕЛИКИЙ
зміни від
17.08.2020
15.06.2020
Ко-01-44974

250 000
грн
зміни
1 100 000
грн

38

38. малий
15.06.2020
Ко-01-44983

Назва проекту: «Молодіжний вуличний спорт – запорука здорової громади!»
Автор: Дручинський Андрій Михайлович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто, ЗОШ №19
Короткий опис: залучення учнівської та студентської молоді, мешканців
територіальної громади до здорового способу життя шляхом популяризації
вуличних видів спорту та проведення турніру із стрітболу та воркауту серед
молоді міста.
Назва проекту: «Подільський центр прав дитини»
Автор: Кронівець Тетяна Миколаївна
Місце реалізації: Вінницька ОТГ
Короткий опис: метою проекту є підвищення правової обізнаності дітей та
молоді через впровадження прикладних пізнавальних тренінгів.

10

Комітет з фізичної культури
і спорту
Відділ молодіжної політики

190 000
грн
зміни
165000
грн

Департамент освіти

ПОЗИТИВНА
З автором
погоджені зміни і
кошторис проекту

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

Назва проекту: «Подорож Подільським краєм: з глибин віків до сучасності»
Автор: Дручинський Андрій Михайлович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто
Короткий опис: проведення семінару для фахівців з природничих наук на тему
«Природничо-географічні екскурсії – визначальний чинник формування
природничо-екологічної компетентності здобувачів освіти» на базі парку-музею
Подільського каменю «Перлина Східного Поділля», доповнення навчального та
креативногопростору парку-музею новими унікальними локаціями та
ландшафтними композиціями.
Назва проекту: «Улаштування наземного батуту біля дитячих гірок, на вулиці
Волошковій»
Автор: Коваль Лариса Олександрівна
Місце реалізації: мікрорайон Олійно-жирового комбінату
Короткий опис: улаштування наземного батуту з безпечним покриттям по
контуру.

1 100 000
грн

ЗНЯТИЙ З УЧАСТІ ЗА
ЗАЯВОЮ АВТОРА

225 710
грн

41. великий
15.06.2020
Ко-01-45007

Назва проекту: «Улаштування ігрового комплексу, по вул. С.Ценського».
Автор: Ясюк Максим Анатолійович
Місце реалізації: мікрорайон Олійно-жирового комбінату
Короткий опис: улаштування ігрового комплексу, встановлення канатних
конструкцій та гумових фігур.

802 975
грн
зміни
1 008 684
грн

42. великий
15.06.2020
Ко-01-45036

Назва проекту: «3д: діти, дозвілля, драйв»
Автор: Богданюк Лариса Андріївна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя (військове містечко)
Короткий опис: облаштування майданчиків з елементами ігрового та
спортивного комплексів та фітнес-залу в бібліотеці-філії №6.

1 055 200
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент архітектури і
містобудування
Департамент міського
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент міського
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Доопрацювати до 16.09.
Спільно з автором
доопрацювати кошторис
проекту
Департамент культури
Департамент житлового
господарства
Комітет по фізичній культурі
і спорту
Департамент культури
Департамент земельних
ресурсів

39

39. великий
15.06.2020
Ко-01-44985
ЗНЯТИЙ З
УЧАСТІ

40

40. малий
15.06.2020
Ко-01-44989

41

42

За інформацією
департаменту житлового
господарства територія, на
якій пропонується частково
реалізувати проект, є
прибудинковою територією.
Відповідно до абзацу 9 пункту

11

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА
Проект можливо
реалізувати в
частині
влаштування
фітнес-залу в
приміщенні
бібліотеки-філії №6
та проведенні
заходів з
відвідувачами.
Доопрацювати до
16.09.
Спільно з автором
доопрацювати

43

43. великий
15.06.2020
Ко-01-45039

Назва проекту: «Реставрація скверу Панорама»
Автор: Бєлов Володимир Сергійович
Місце реалізації: центр міста, вул.Миколи Оводова, 1 – пляж Кумбари.
Короткий опис: реставрація (від.латинського restavratio – відновлення)
інфраструктури скверу Панорама – повернення до автентичного вигляду сходів,
пішохідних доріжок, лавок та освітлення.

12

967 320
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
1000000
грн

7 Розділу 4 «Положення про
Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської
об’єднаної територіальної
громади», затвердженого
рішенням міської ради від
25.12.2015 року №13 (зі
змінами, внесеними рішенням
міської ради від 28.02.2020 №
2168), даний проект не
фінансується в рамках
Бюджету громадських
ініціатив.
Відповідно до п. 7.4 розділу 4
«положення про бюджет
громадських ініціатив
ВМОТГ» не фінансуються
проекти, які передбачають
виключно придбання
обладнання, виконання робіт
з реконструкції,
перепланування,
переобладнання, капітального
та поточного ремонтів в
комунальних закладах,
установах та підприємствах
ВМОТГ.
Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент архітектури
та містобудування
Департамент культури
Департамент маркетингу та
туризму

заходи та
кошторис проекту

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором
Проект можливо
реалізувати після
розробки проектнокошторисної
документації і
отримання
погодження та
дозволу у головного
архітектора
міста, органу
охорони культурної
спадщини
Вінницької обласної

44

44. малий
15.06.2020
Ко-01-45053

Назва проекту: «Спорт для всіх на свіжому повітрі»
Автор: Скиба Сергій
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька, парк Дружби народів
Короткий опис: проект спрямований на популяризацію здорового способу
життя та спорту для усіх відвідувачів парку.

45

45. великий
15.06.2020
Ко-01-45249

Назва проекту: «Центр пляжного волейболу Вінниці»
Автор: Саричев Євгеній Валерійович,
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька пляж «Хімік» за адресою вул. Рєпіна, 15
Короткий опис: проект спрямований на створення сучасного Центру пляжного
волейболу Вінниці на території пляжу «Хімік» за адресою вул. Рєпіна, 15

46

46. малий
15.06.2020
Ко-01-45271

Назва проекту: «Воркаут майданчик у м-ні Військове містечко»
Зміна назви проекту:
«Воркаут- майданчик у м-ні «Військове містечко» (поруч 12 школи)»
Автор: Лепетун Людмила Василівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: створення сучасного воркаут майданчика для розвитку фізичної
культури та спорту, популяризації здорового способу життя для мешканців
мікрорайону Військове містечко, жителів прилеглих мікрорайонів (Тяжилів,
Масложир) та міста Вінниці.
Назва проекту: «Реконструкція пішохідної зони та частково проїзної частини
перехрестя (вул.Довженка – вул.Стеценка)»
Автор: Чуб Андрій Дмитрович
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: проект спрямований на покращення пішохідної зони та частково
проїзної частини перехрестя вул.Стеценка – Довженка. Створення умов для
зручного та безпечного руху пішоходів на зазначеній локальній місцевості.
Назва проекту: «Тест-смужки – основа безпеки і якості життя людей із діабетом»
Автор: Микитюк Ілона Юріївна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: проект передбачає закупівлю 4 230 упаковок тест-смужок до
глюкометрів, які місцеві ендокринологи безкоштовно отримають від виробника.

47

47. великий
15.06.2020
Ко-01-45292

48

48. великий
15.06.2020
Ко-01-45298

13

238 000
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
465 000
грн
1 100 000
грн
зміни
1053600
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Комітет по фізичній культурі
і спорту
Департамент архітектури
та містобудування
Департамент комунального
господарства і благоустрою
Комітет по фізичній культурі
і спорту
Департамент архітектури
та містобудування

224 315
грн

Департамент освіти
Департамент міського
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів

зміни
245 000
грн

485 425
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
1083800
грн
1 099 800
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

Департамент охорони
здоров’я

державної
адміністрації.
ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором
ПОЗИТИВНА
Автором проекту
за погодженням
департаменту
міського
господарства
міської ради
скореговано
кошторис проекту
та змінено місце
реалізації проекту з
парку «Дружби
народів» на пляж
«Хімік» за адресою
вул. Рєпіна, 15.
ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором

НЕГАТИВНА
Відповідно до пункту
7 розділу 4 Положення
про Бюджет
громадських ініціатив

Вінницької міської
ОТГ не фінансуються
в рамках конкурсу не
фінансуються
проекти, які:
- конкретно визначені
чи зазначені в
програмах, що
затверджені
Вінницькою міською
радою та будуть
реалізовані протягом
2 років (поточного та
наступного);
- передбачають
виключно придбання
обладнання, виконання
робіт з реконструкції,
перепланування,
переобладнання,
капітального та
поточного ремонтів в
комунальних закладах,
установах та
підприємствах
ВМОТГ;
- не є
загальнодоступними
для мешканців
ВМОТГ.

49

49. великий
15.06.2020
Ко-01-45325

Назва проекту: «Благоустрій парку Інтеграл (2 етап) (м-н Тяжилів)»
Автор: Завальний Артем Миколайович
Місце реалізації: перехрестя вулиць Чехова і Ватутіна
Короткий опис: продовження благоустрою відпочинкової зони парку «Інтеграл»:
облаштування лавок, смітників, тротуарної доріжки, освітлення, місць для вигулу
тварин, місць для заняття спортом та гри з дітьми.

50

50. малий
15.06.2020
Ко-01-45351

Назва проекту: «Площа для відпочинку в парку «Інтеграл»
Автор: Завальний Артем Миколайович
Місце реалізації: перехрестя вулиць Чехова та Ватутіна
Короткий опис: продовження благоустрою відпочинкової зони парку
«Інтеграл». Пропонується облаштувати вхід у парк у вигляді арки та клумбу з
квітами.

14

802 942
грн
зміни
863 889
грн
зміни
Кошторис
ЕГ –
1099710
грн
249 508
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
968 000
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент земельних
ресурсів
Департамент архітектури і
містобудування

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором

51

51. великий
15.06.2020
Ко-01-45364

52

52. малиий
15.06.2020
Ко-01-45373

53

53. малий
16.06.2020
Ко-01-45736

54

54. малий
16.06.2020
Ко-01-45898

55

55. малий
16.06.2020
Ко-01-45935

Назва проекту: «Сучасне спортивне поле в м-ні Військове містечко»
Автор: Кулеша Володимир Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: реконструкція існуючого спортивного майданчика із
облаштуванням штучного покриття, огородження, освітлення для занять ігровими
видами спорту (футбол, баскетбол, волейбол) мешканців мікрорайону Військове
містечко та прилеглих мікрорайонів.
Назва проекту: «Правильний вибір! – курси для дітей учасників бойових дій та
загиблих учасників АТО/ООС»
Автор: Заслоцька Наталія Володимирівна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: задля ефективного відновлення психологічного здоров’я дітей
учасників бойових дій та загиблих учасників АТО/ООС необхідно розробляти і
впроваджувати психосоціальні заходи, спрямовані на подолання психологічних
наслідків травматичних подій. Проект спрямований на вирішення завдань по
психоемоційному розвантаженню вказаної території.
Назва проекту: «Розвиток велоспорту «Спеціальної Олімпіади України» у
Вінниці»
Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: для розвитку велоспорту у Вінниці для дітей, молоді, дорослих
без обмежень будуть закуплені спортивні велосипеди. Буде розроблено та видано
методичний матеріал покрокового навчання дітей з інтелектуальними
порушеннями їздити на велосипеді.
Назва проекту: «Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на
території Вінницької ОТГ»
Автор: Вовчук Павло Олегович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: з метою попередження неконтрольованого росту популяції
безпритульних тварин на території міста Вінниця, провести стерилізацію
безпритульних кішок та котів та провести їх вакцинацію від сказу.

1 031 440
грн
зміни
1 098 440
грн

Назва проекту: «Зона відпочинку» (дитячий майданчик, вуличні тренажери)
Автор: Наставна Світлана Іванівна
Місце реалізації: мікрорайон Слов’янка
Короткий опис: створення зони відпочинку, майданчика для дітей, мешканців
будинків по вул.Л.Ратушна та Павлова.
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236 000
грн
зміни
141 415
грн

Департамент освіти
Департамент міського
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів
Департамент соціальної
політики
Департамент охорони
здоров’я
Доопрацювати до 16.09.
Спільно з автором
доопрацювати заходи та
кошторис проекту

ПОЗИТИВНА

ПОЗИТИВНА

225 000
грн

Департамент соціальної
політики
Комітет з фізичної
культури і спорту
Вінницький міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

ПОЗИТИВНА
Доопрацювати до
16.09.
Визначити
виконавця проекту

248 000
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

ПОЗИТИВНА
ОБ’ЄДНАНИЙ З
ПРОЕКТОМ №60

216 700
грн

Департамент міського
господарства
Департамент житлового
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової

в рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від
28.09.2018 року,
яким затверджено
Порядок проведення
капітального
ремонту

НЕГАТИВНА

садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з
каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)

56

57

56. малий
16.06.2020
Ко-01-45959

57. великий
16.06.2020
Ко-01-45973

Назва проекту: «Територія чистої води – запорука здоров’я вінничан»
Автор: Зубань Зоряна Олегівна
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька, пр. Космонавтів 35 та 39
Короткий опис: розробка проекту благоустрою бювету, що розташований між
будинками пр.Космонавтів 35 та 39. Існуючу колонку буде переобладнано в
сучасний бювет із зоною відпочинку та квітковими композиціями; облаштовано
доріжки до бювету, що підвищить доступність питної води для мешканців
мікрорайону Вишенька.

Назва проекту: «Інклюзивний фітнес клуб «Спеціальної Олімпіади України»
Автор: Зіньківський Леонід Леонідович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
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213 600
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент енергетики,
транспорту і зв’язку
У дворі будинків по
вул.Космонавтів,35-39 відсутня
зливова каналізація, тому немає
технічної можливості
влаштувати організоване
відведення поверхневої води від
криниці для виключенням
проникання її в криницю
повторно.
Криниці загального користування
розташовані на території
Вінницької ОТГ знаходяться на
балансі департаменту
комунального господарства та
благоустрою міської ради.
Бюджетом міста щорічно
передбачаються видатки на їх
утримування та ремонт.

1 087 000
грн

Департамент охорони
здоров’я
Комітет з фізичної культури
і спорту

багатоквартирних
житлових будинків
та об’єктів
благоустрою
прибудинкових
територій м.
Вінниці. Даний
порядок дає
можливість
проведення
капітального
ремонту
багатоквартирних
житлових будинків
та об’єктів
благоустрою
прибудинкових
територій на
умовах
співфінансування.

НЕГАТИВНА
Рівень води в криниці
на глибині 4м від
поверхні, що не може
виключити попадання
в криницю поверхневих
вод, відповідно
неможливо
гарантувати якість
води в криниці яка б
за показниками
епідемічної безпеки та
контрольними
санітарно-хімічними
показниками
безпечності
відповідала вимогам
ДСанПІН 2.2.4.-171-10
«Гігієнічні вимоги до
води питної,
призначеної для
споживання
людиною».

ПОЗИТИВНА

58

58. великий
16.06.2020
Ко-01-45986

59

59. малий
16.06.2020
Ко-01-46015

60

60. малий
16.06.2020
Ко-01-46020
ЗНЯТИЙ З
УЧАСТІ

61

61. великий
16.06.2020
Ко-01-46043

Короткий опис: закупівля силових тренажерів та інвентаря для фізичного
розвитку спортсменів Спеціальної Олімпіади України в інклюзивному
середовищі.
Назва проекту: «Набережна Рошен для всіх»
Автор: Нецкіна Людмила Вікторівна
Місце реалізації: набережна фонтану Рошен
Короткий опис: облаштування набережної Рошен нормативним пандусом для
забезпечення безперешкодного доступу усіх категорій населення.

Назва проекту: «Не будь байдужим – навчись рятувати життя ближнього!»
Автор: Малецька Наталія Анатоліївна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: проведення тренінгів про надання першої домедичної допомоги
для різних вікових категорій із залученням відповідних спеціалістів швидкої
екстренної допомоги.
Назва проекту: «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (кішок) на
території міста Вінниця»
Автор: Осіпов Денис Миколайович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана територіальна громада
Короткий опис: з метою зменшення чисельності безпритульних тварин, шляхом
стерилізації на основі гуманного та відповідального ставлення до них. Проведення
візуальної ідентифікації тварин.
Назва проекту: «Дитяча зона відпочинку «Kids Joy World»
Автор: Григор'єва Вікторія Дмитрівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя (вул.Київська, 136)
Короткий опис: облаштування дитячого майданчику для безпечного та фізичного
і розумового розвитку дітей в процесі ігрової активності.
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685 000
грн

Вінницький міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
Департамент комунального
господарства та
благоустрою

214 000
грн

Департамент охорони
здоров’я

250 000
грн

ЗНЯТИЙ З РОЗГЛЯДУ ЗА
ЗАЯВОЮ АВТОРА
ПРОЕКТУ

1 027 050
грн

Департамент житлового
господарства
Департамент міського
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Відповідно до умов конкурсу
не фінансуються проекти, які
передбачають виконання
робіт з облаштування
прибудинкових територій,
територій в секторі
індивідуальної житлової
садибної забудови, в тому
числі дитячих і спортивних
майданчиків, асфальтування
вулиць, проведення
водопровідних робіт, робіт з

ПОЗИТИВНА
Доопрацювати до
16.09.
Спільно з автором
доопрацювати
місце
розташування
пандусу та
кошторис проекту
ПОЗИТИВНА

ОБ’ЄДНАНИЙ З
ПРОЕКТОМ №54

НЕГАТИВНА
в рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської
ради №1350 від
28.09.2018 року, яким
затверджено Порядок
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій м. Вінниці.
Даний порядок дає
можливість
проведення

каналізування, які
проводяться у ВМОТГ
першочергово на умовах
співфінансування (частково з
бюджету ВМОТГ та
частково за кошти
мешканців)
Департамент комунального
господарства та
благоустрою

капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій на умовах
співфінансування.

62. малий
ВЕЛИКИЙ
зміни від
17.08.2020
16.06.2020
Ко-01-46045

Назва проекту: «Тяжилівський скейт-парк – для дітей та молоді»
Автор: Полозук Наталія Юріївна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів, вул. Ватутіна, 42 (біля школи №27) або
вул. Ватутіна, 56
Короткий опис: проект спрямований на підтримання та розвиток фізичного
здоров’я дітей та молоді.

246 650
грн
зміни
690 150
грн

63

63. малий
16.06.2020
Ко-01-46144

Назва проекту: «Затишний сквер у Тяжилові»
Автор: Козяр Ольга Миколаївна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: благоустрій загальнодоступної прохідної ділянки з
улаштуванням брукованої доріжки, лавочок, смітників, освітлення, встановлення
огородження.

195 048
грн
зміни
кошторис
ЕГ 340 390
грн

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Департамент архітектури і
містобудування
Департамент земельних
ресурсів

ПОЗИТИВНА
Доопрацювати до
16.09.
Спільно з автором
доопрацювати
кошторис проекту

64

64. великий
16.06.2020
Ко-01-46148

Назва проекту: «Сучасне футбольно-баскетбольне поле в Тяжилові»
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: створення майданчика для гри у футбол та баскетбол передбачає
встановлення штучного покриття з розміткою, 2 баскетбольних стійки зі щитом, 2
баскетбольних кошика з сіткою, ремонтом існуючої огорожі, 2 міні-трибуни,
освітлення, тренажери.

978 624
грн
зміни
1 034 200
грн

Департамент міського
господарства
Департамент житлового
господарства
Комітет з фізичної культури
і спорту
Департамент земельних
ресурсів

НЕГАТИВНА
Орієнтовна
вартість
зазначеного
проекту буде
перевищувати обсяг
фінансування,
передбачений для
великих проектів
Положенням про
Бюджет
громадських
ініціатив Вінницької
об’єднаної
територіальної
громади.

62

Департамент земельних
ресурсів

Автором не враховано те, що
в межах існуючого
спортивного майданчику
проходить значна кількість
інженерних мережканалізація, водопровід, газ,
кабельні мережі тощо
65

65. малий
16.06.2020
Ко-01-46159

Назва проекту: «Благоустрій території біля літнього театру в Тяжилові»
Автор: Семенова Наталія Миколаївна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: облаштування клумби, елементів дитячого майданчика зі
спеціальним покриттям, освітлення, камери.
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205 368
грн

ПОЗИТИВНА

Департамент житлового
господарства
Департамент земельних
ресурсів
Департамент міського
господарства

НЕГАТИВНА
в рамках
Меморандуму про
співпрацю та
взаєморозуміння
прийняте рішення
Вінницької міської

Департамент комунального
господарства та
благоустрою
Доопрацювати до 16.09.
Спільно з автором
доопрацювати заходи,
кошторис проекту
розглянути можливість
реалізації в рамках
Бюджету громадських
ініціатив

66

67

66. великий
16.06.2020
Ко-01-46191

67. малий
16.06.2020
Ко-01-46194

Назва проекту: «Сучасний спортивний майданчик на Можайці»
Автор: Педорук Аліна Володимирівна
Місце реалізації: мікрорайон Можайка
Короткий опис: проект передбачає обладнання мультифункціонального
спортивного майданчика для занять вуличною гімнастикою воркаут (WorkOut).
Планується вирівняти територію майданчика, встановлення синтетичного
покриття, різного спортивного спорядження, облаштування глядацьких трибун.
Назва проекту: «Затишний міні-сквер у Тяжилові»
Автор: Соловіцька Валентина Петрівна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: облаштування затишного міні-скверу передбачає встановлення
4 лавочок, 4 смітників, брукованої доріжки, огородження та освітлення.
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825 600
грн

195 048
грн
зміни
239 000
грн
зміни
кошторис
ЕГ –
250 000
грн

ради №1350 від
28.09.2018 року, яким
затверджено Порядок
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій м. Вінниці.
Даний порядок дає
можливість
проведення
капітального ремонту
багатоквартирних
житлових будинків та
об’єктів благоустрою
прибудинкових
територій на умовах
співфінансування.

ЗНЯТИЙ З РОЗГЛЯДУ ЗА
ЗАЯВОЮ АВТОРА
ПРОЕКТУ

Департамент комунального
господарства та
благоустрою

ПОЗИТИВНА
За умови
доопрацювання
кошторису з
автором

