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Протокол  

засідання Експертної групи конкурсу  «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської ТГ»  

 
Місце проведення: м. Вінниця, онлайн Zoom, з трансляцією в Фейсбуці 

Дата та час проведення: 14.09.2021 року з 10.30 – 11.30 год. 

 

Члени Експертної групи:  
 

1. Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи. 

2. Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової 

політики та якості міської ради - заступник голови Експертної групи. 

3. Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради - секретар 

Експертної групи. 

4. Баранович Ірина Анатоліївна, голова громадської організації «Він-

ресурс» (за згодою). 

5. Мазурик Віктор Станіславович, заступник начальника відділу розвитку 

туризму департаменту маркетингу міста та туризму міської ради. 

6. Копчук Ірина Володимирівна, директор департаменту адміністративних 

послуг міської ради. 

7. Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній 

культурі і спорту міської ради. 

8. Маховський Яків Олександрович, директор департаменту архітектури 

та містобудування міської ради. 

9. Місецький Віталій Юліанович, директор департаменту міського 

господарства міської ради. 

10. Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах ЗМІ 

та зв’язків з громадськістю міської ради. 

11. Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики 

міської ради. 

12. Семенюк Юрій Володимирович, директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради. 

13. Откидач Ігор Леонідович, директор департаменту капітального 

будівництва міської ради. 

14. Коваленко Назар Володимирович, заступник директора з 

інфраструктурних питань та просторового розвитку КП «Інститут 

розвитку міст» (за згодою). 

15. Циганков Олексій Олексійович, працівник за трудовим договором 

департаменту культури міської ради. 

16. Фляжнікова Інга Іванівна, директор громадської організації «Агенція 

журналістських розслідувань» (за згодою). 
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17. Хорошев Володимир Ілліч,  заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради. 

18. Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей 

міської ради. 

19. Стефанкова Світлана Василівна, заступник директора департаменту 

охорони здоров’я міської ради. 

20. Мацюк Діана Василівна, заступник директора департаменту - начальник 

відділу моніторингу та формування нерухомого майна департаменту 

комунального майна міської ради. 

21. Перекрестенко Наталія Василівна, начальник відділу виховання та 

позашкільної роботи департаменту освіти міської ради. 

 

 

Запрошені працівники виконавчих органів міської ради,  комунальних 

підприємств, старости старостинських округів і автори проєктів: 

1. Ніколаєнко Людмила Василівна, авторка проєкту №56 «Паркова зона по 

вул.Київська». 

2. Воронюк Ольга Миколаївна, авторка проєкту №18 «Дитячий майданчик 

мікрорайону Бучми (ліс)».  

3. Ковальчук Тарас Вікторович, представник автора проєкту №56 

«Паркова зона по вул.Київська». 

4. Ільніцька Вікторія Віталіївна, заступник начальника відділу 

реформування та розвитку об`єктів благоустрою департаменту міського 

господарства міської ради. 

5. Яклюшин Владислав Володимирович, староста Стадницького 

старостинського округу ВМР. 

6. Кривешко Владислав Сергійович, староста Вінницько-Хутірського 

старостинського округу ВМР. 

7. Притолюк Олеся Павлівна, головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради. 

8. Бабіна Катерина Володимирівна, директор КП «Вінницякартсервіс». 

9. Віняр Маріанна Григорівна, працівник за строковим трудовим 

договором, комітет по фізичній культурі та спорту міської ради. 

10.  Прокопчук Аліна Миколаївна, завідувач сектору обслуговування 

юридичних осіб відділу землеустрою департаменту земельних ресурсів 

міської ради. 
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Порядок денний: 

1. Представлення присутніх. 

2. Вступне слово Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голови Експертної групи. 

3. Розгляд оцінок проєктів, автори яких оскаржили висновок засідання 

Експертної групи конкурсу від 19.08.2021 року. 

4. Розгляд оцінок доопрацьованих проєктів виконавчими органами міської 

ради. 

5. Включення проєктів, які отримали позитивні оцінки до переліку проєктів 

для загального голосування. 

6. Заключне слово Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голови Експертної групи. 

 

Хід засідання: 

 

1. Представлення присутніх Малецькою Наталією Анатоліївною, 

начальником інформаційно-аналітичного відділу департаменту 

правової політики та якості міської ради - секретарем Експертної 

групи. 

Для ведення засідання надала слово Очеретному Андрію Михайловичу, 

заступнику міського голови - голові Експертної групи. 

 

2. Вступне слово Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голову Експертної групи. 

Повідомив присутнім, що на засіданні заплановано розглянути проєкти, з 

яких виникли питання і які були додатково доопрацьовані виконавчими 

органами міської ради за результатами попереднього засідання Експертної 

групи конкурсу. Сьогодні плануємо  затвердити остаточний перелік проєктів, 

які будуть винесені на голосування конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади», яке відбудеться з 1 по 15 жовтня 

2021 року.  

Також, зазначив, про те, що, цьогоріч, вінничани матимуть можливість 

проголосувати за проєкти онлайн та в паперовому вигляді в бібліотеках і 

Прозорих офісах, а також – за допомогою «Муніципальної картки 

вінничанина». Про нюанси «нового» голосування розповість Бабіна Катерина, 

директорка КП «Вінницякартсервіс». 

Нагадав, що на конкурс «Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської ТГ» подано 73 ініціативи. Під час здійснення аналізу та оцінки: два 

проєкти, спільні за тематикою, об’єднані в один, дев`ять – зняті з участі у 

конкурсі за заявами авторів проєктів.  

На засіданні, яке відбулося 19 серпня 2021 року,  Експертна група 

розглянула оцінки 63 проєктів та за результатами прийняла рішення допустити 

до голосування 47 проєктів, які отримали позитивну оцінку.  
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Зауважив, що відповідно до Положення, автор або уповноважена ним 

особа мали право оскаржити висновок Експертної групи протягом 5 робочих 

днів після її засідання. Скаргу потрібно було надіслати в електронній формі на 

електронну пошту конкурсу. Проєкти, які носять інноваційний характер та 

спрямовані на розвиток ВМТГ, можуть бути захищені їх авторами на засіданні 

Експертної групи. 

Зазначив, що на адресу конкурсу надійшли 2 звернення-скарги від 

авторки  проєкту та контактної особи: 

- контактна особа авторки проєкту № 18 «Дитячий майданчик 

мікрорайону Бучми (ліс)» гр. Шульгіна Оксана Сергіївна просить 

переглянути вартість проєкту та його оцінку, який отримав негативну оцінку; 

-  авторка проєкту № 56 «Паркова зона по вул. Київська» гр. 

Ніколаєнко Людмила Василівна, пропонує переглянути місце реалізації 

проєкту та його оцінку, який попередньо отримав негативну оцінку. 

Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретар Експертної групи, уточнила, що присутня сама авторка 

проєкту – Воронюк Ольга Миколаївна, а скаргу подавала її контактна особа – 

Шульгіна Оксана Сергіївна. 

Повідомив про проєкти, які були доопрацьовані профільними 

департаментами за результатами попереднього засідання Експертної групи, а 

саме: 

- проєкт № 58 «Тротуар та велосипедна доріжка по                                       

вул. А. Шептицького» отримав позитивну оцінку. Слід розглянути 

можливість реалізації в рамках конкурсу в першій або в другій черзі, 

врахувавши дозвіл на проєктування капітального ремонту дороги та тротуару 

по вул. А. Шептицького, який наданий департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради; 

 - проєкт № 71 «Стадіон для всіх – здорове суспільство»  отримав 

негативну оцінку. Департаментам міської ради надано доручення 

доопрацювати проєкт, з можливістю допустити до голосування. 

 

3. Для розгляду оцінок проєктів, автори яких оскаржили висновок 

засідання Експертної групи конкурсу від 19.08.2021 року надано слово 

секретарю Експертної групи Малецькій Наталії.  

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретаря Експертної групи. 

Повідомила, що на електронну адресу конкурсу гр. Шульгіна Оксана 

Сергіївна, уповноважена (контактна) особа авторки проєкту № 18 «Дитячий 

майданчик мікрорайону Бучми (ліс)», надіслала звернення  з проханням 

переглянути негативну оцінку проєкту.  
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Тож, проєкт більш детально доопрацьований департаментами міського 

господарства, земельних ресурсів, комунального господарства та благоустрою 

міської ради. Встановлено, що територія, запропонована проєктом належить, 

до земель «Держлісу», зокрема, державному підприємству «Вінницьке лісове 

господарство» та є поза межами ВМТГ, що суперечить «Положенню про 

Бюджет громадських ініціатив ВМТГ», зокрема: підпункту 6.10 пункту 6 

розділу 4 Положення, у рамках конкурсу не фінансуються проєкти, які 

передбачають  виконання робіт на територіях, які не належать до комунальної 

власності територіальної громади. 

Запросила до слова представників профільних департаментів, які 

опрацьовували дане звернення. 

Слухали: Прокопчук Аліну Миколаївну, завідувача сектору 

обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 

Повідомила присутнім, що межа території, яка була запропонована 

авторкою для реалізації проєкту була умовною та входила до території 

м.Вінниці. З 2013 року знаходиться у державній формі власності. Під час 

проведення фотографування місцевості та визначення геолокації 

підтверджується дана інформація. 

Слухали: Місецького Віталія Юліановича, директора департаменту 

міського господарства міської ради – члена Експертної групи. 

Зауважив, що територія, яка пропонується для реалізація проєкту 

«Дитячий майданчик мікрорайону Бучми (ліс)» знаходиться в лісовій зоні. Для 

того, щоб адаптувати вказану ділянку під зону дозвілля для дітей, а саме: 

збудувати дитячий майданчик, необхідно виконати комплекс робіт з 

благоустрою (видалення та підрізка зелених насаджень, влаштування 

пішохідних доріжок, зовнішній благоустрій, будівництво мережі зовнішнього 

освітлення, відеоспостереження тощо), це значно  збільшує вартість реалізації 

проєкту. Також, у зв’язку з тим, що ця територія не є територією міста, 

перераховані роботи провести неможливо. 

На запитання Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голови Експертної групи щодо вартості даного проєкту, повідомив, 

що для реалізації даного проєкту  необхідно близько 1 100 000 грн – великий 

проєкт. 

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голову Експертної групи.  

Звернувся до авторки проєкту Воронюк Ольги Миколаївни із 

пропозицією змінити місце локації. 

Воронюк Ольга Миколаївна, повідомила, що такого місця на території 

приватного сектору, наразі, не знайшли. Разом з тим, попросила, щоб 

працівники міської ради спільно із мешканцями знайшли вільну земельну 

ділянку, де можна було б встановити дитячий майданчик. 
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Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голову Експертної групи. 

Підсумував, що враховуючи вищезазначене, цей проєкт неможливо 

реалізувати в рамках конкурсу.  

Разом з тим, надав доручення профільним департаментам віднайти вільну 

земельну ділянку на території мікрорайону Бучми (масиву «Підлісне») та 

розглянути можливість влаштування дитячого майданчику в рамках інших 

проєктів або програм Вінницької міської ради. Відповідальні виконавчі органи 

міської ради: департамент міського господарства та земельних ресурсів. 

Наголосив, щоб протягом опрацювання доручення, представники 

виконавчих органів міської ради залучали до співпраці авторку проєкту 

Воронюк Ольгу Миколаївну. 

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретаря Експертної групи. 

 Повідомила, що на попередньому засіданні Експертної групи, проєкт      

№ 56 «Паркова зона по вул. Київська» отримав негативну оцінку в зв’язку з 

тим, що його реалізація передбачалася на земельній ділянці, яка частково 

віддана в довгострокову оренду для комерційного використання. Однак, 

авторкою проєкту гр. Ніколаєнко Людмилою Василівною були надані зміни, 

де запропоновано зменшити площу земельної ділянки для реалізації проєкту 

та змінено локацію під благоустрій території. Дані зміни не були враховані на 

попередньому засіданні. Департаментом комунального господарства та 

благоустрою міської ради спільно з департаментом земельних ресурсів міської 

ради детально опрацьовані зміни. Проєкту надана позитивна оцінка. 

Для прийняття рішення щодо заключної оцінки запропонувала заслухати 

директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради. 

Слухали: Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради – члена 

Експертної групи. 

Підтвердив, що зміщення локації для реалізації проєкту на 200 метрів на 

північ, дасть змогу провести там запропоновані роботи з благоустрою, в разі 

перемоги проєкту за результатами голосування. 

Слухали: Прокопчук Аліну Миколаївну, завідувача сектору 

обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою департаменту 

земельних ресурсів міської ради. 

Зауважила, що дана земельна ділянка знаходиться в комунальній 

власності.  

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретаря Експертної групи. 
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Зазначила, що під час надання змін до проєкту автором не було вказано 

точне місце реалізації проєкту, а саме: вул. Київська, 140. Попередня локація 

за адресою: вул. Київська, 134. 

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретаря Експертної групи. 

Повідомила присутнім про те, що попередня оцінка проєкту                            

№ 58 «Тротуар та велосипедна доріжка по вул. А. Шептицького» - позитивна. 

Після доопрацювання змінена картку оцінки, щоб у разі перемоги проєкту 

можна було його реалізувати в першій або в другій черзі, з врахуванням 

дозволу на проєктування капітального ремонту дороги та тротуару по            

вул. А. Шептицького. До кошторису не ввійшла пропозиція влаштування 

освітлення. Передбачено розширення лише частини тротуару та влаштування 

частини велодоріжки. З авторкою, в телефонному режимі, проговорено таку 

можливість та складений відповідний акт. Авторка зауважила, що дані роботи 

краще виконувати одразу з врахуванням всієї протяжності тротуару. 

Оцінка проєкту надана позитивна. 

Слухали: Семенюка Юрія Володимировича, директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради – члена 

Експертної групи. 

Роз’яснив, що фактично для виконання проєкту можливо реалізувати 

проєкт протяжність близько 200 м. 

 

4. Розгляд оцінок доопрацьованих проєктів виконавчими органами 

міської ради. 

 

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретаря Експертної групи. 

Повідомила, що проєкт № 71 «Стадіон для всіх – здорове суспільство» 

детально доопрацьований представниками департаментів освіти та міського 

господарства міської ради. Оцінка проєкту залишається негативною. За 

результатами додаткового опрацювання, орієнтовна вартість будівництва 

стадіону для гри у футбол по  вул. М. Шимка, 3, складає – 7 070 000 грн, що 

значно перевищуватиме обсяг фінансування великих проєктів. 

Запропонувала заслухати представника департаменту освіти міської ради. 

Також, зауважила, що проєкт за даною адресою був винесений на голосування 

минулого року та набрав значну кількість голосів.  

Слухали: Перекрестенко Наталію Василівну, начальника відділу 

виховання та позашкільної роботи департаменту освіти міської ради. 

Підтвердила зазначну вартість запропонованого проєкту. Та, зокрема, 

повідомила, що на цій території департаментом освіти міської ради 

заплановано створити спортивний комплекс для потреб школи, який, в тому 

числі, буде включати і футбольне поле. Також нагадала, що в поточному році 
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на території комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

Вінницької міської ради» влаштована мульти-фітнес-станція за проєктом, 

який в 2020 р. отримав позитивну оцінку Експертної групи та був винесений 

на голосування, однак за його результатами не став переможцем конкурсу.  

 

5. Включення проєктів, які отримали позитивні оцінки до переліку 

проєктів для загального голосування. 

 

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови – голову Експертної групи. 

Повідомив про включення розглянутих на засіданні проєктів, які 

отримали позитивні оцінки, до загального переліку проєктів, які братимуть 

участь у голосуванні. Запропонував проголосувати за включення проєкту        

№ 56 до переліку проєктів, які отримали позитивну оцінку. 
 

Процедура голосування членами Експертної групи за перелік проєктів з   

позитивною оцінкою: підтримано одноголосно. 

 

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови - голову Експертної групи. 

Підсумував, що з урахуванням розглянутих проєктів, на голосування  

виноситься 48 проєктів: 32 великих та 16 малих. На території міста Вінниці: 

25 великих та 11 малих, а на території старостинських округів: 7 – великих 

та 5 – малих.  

Нагадав, що відповідно до Положення, голосування за проєкти триватиме 

протягом  15 днів – з 01 по 15 жовтня. Також, протягом вересня, автори 

самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи з 

роз’ясненням переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої 

підтримки мешканців ВМТГ під час голосування. 

У 2021 році вінничани зможуть підтримати проєкти в пунктах 

голосування (Прозорих офісах і бібліотеках територіальної громади), з 

врахуванням карантинних заходів, а  також через всеукраїнську платформу     

е-DEM «Громадський бюджет-Вінниця». Бажаючі можуть проголосувати за 

чотири різні проєкти - два великих та два малих. У голосуванні за проєкти 

мають право брати участь жителі ВМТГ віком від 16 років. Жителями 

населених пунктів, які входять до складу Вінницької міської територіальної 

громади, є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово 

проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території міста, 

приєднаних територій, здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою 

податків до бюджету ВМТГ. 

Для збільшення кількості жителів, які бажають взяти участь в 

голосуванні, департаментом інформаційних технологій міської ради спільно з 

КП «Вінницякартсервіс» розроблена процедура голосування за проєкти за 

допомогою персоніфікованої Муніципальної картки вінничанина.  



3aupocun Anfl oguafiouteHH-fl 3 AaHoro nporleAyporc Ar{peKropKy
KII <Binnkru{Kaprcepnic> Ba6iuy Karepzny BoloAur,lzpinuy, xra noni4oMrrrra, rqo
Bxe 3Har{na xirur<icrb xr,rreris \,rarcrb rrepcoHiSiroeauy MyuiqrlilaJrbHy KaprKy
eiHHI4.IaHzHa. Bci noraqii 6y4yrr sa6egneqeHi nocr-repMiuaralru, Ao .rrKHX

neo6xi4no 6y4e npocro ni4Hecru KaprKy i roroc sa roft 'Ju iunuir npoeKr 6ya"
3apaxoBauuit. Hapasi, nxe poapo6neHe rrporpaMHe sa6esue.{eHHr, 3aBA.sKr4 rKoMy
Bct in$opuaqix rpo ronocyBaHHq 6ya" HaAXoAr{rr4 B 3aranbHy o{creMy
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6e:nocepeAHbo Ha4aBurvMyrb KoHcynbraqii nia qao npoqeAypr4 ronocyBaHHr.
Xzreri, qKi Marorb nepconi$ironany Myniqr,rnaJrbHy KaprKy niuuuuauzHa,
3MOXyTb npOCTO Ta TXBTTAKO rrpOfOnOCyBaTV.

Cnyxanu: OaepemHo?o Andpin Muxuit,torttltct, 3acmynHu*fi rwicuxozo
zonoru - zonory Excnepmnoi zpynu.

llpzniran anropin, npoeKTH flKvrx orpr4MaJrr,r rro3r4THBHy oqinxy ra ni:rvyrr
yr{acrb y rporleAypi ronocyBaHHr.

llo4xxynan yciru upzcyruivr, ari B3s;wr yqacrb y saci4auHi Excnepruoi rpynz.

Cercperap Erccnepruoi rpyru Haraniq Mareusrca

forosa ErccneprHoi rpyull AHapifi O.reperHufi


