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Протокол  

засідання Експертної групи конкурсу  «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської ТГ»  
 

Місце проведення: м. Вінниця, онлайн-конференція через Zoom з трансляцією в 

Фейсбуці. 

Дата та час проведення: 19.08.2021 року з 10.00 – 12.00 год. 

 

Члени Експертної групи:  
 

1.  Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова Експертної 

групи. 

2.  Лірник Іван Іванович, заступник директора 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. Варламов Михайло Васильович, директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради. 

5.   Вешелені Олександр Миколайович, директор департаменту маркетингу міста 

та туризму міської ради. 

6.  Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної політики 

міської ради. 

7.  Голуб Ігор Дмитрович, директор КП Радіокомпанія «Місто над Бугом» (за 

згодою). 

8. Данілова Олена Миколаївна, голова правління благодійної організації 

«Благодійний фонд «Подільська громада» (за згодою). 

9.  Гузлякова Олена Олександрівна, перший заступник директора департаменту 

адміністративних послуг міської ради. 

10. Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній культурі та 

спорту міської ради. 
11. Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської ради. 

12. Мартьянов Максим Петрович, директор департаменту економіки і інвестицій 

міської ради. 

13. Маховський Яків Олександрович, директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради. 

14. Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах ЗМІ та 

зв’язків з громадськістю міської ради. 

15.  Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики міської 

ради. 

16. Семенюк Юрій Володимирович, заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради. 

17. Мазуренко Денис Анатолійович, працівник за строковим договором 

департаменту капітального будівництва міської ради. 

18. Панчук Наталія Володимирівна, голова Асоціації органів самоорганізації 

населення (за згодою). 

19. Зімбовський Олександр Арнольдович, заступник директора департаменту - 

начальника відділу реформування та розвитку житлово-комунального господарства 

та енергетики департаменту міського господарства міської ради. 
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20. Коваленко Назар Володимирович, заступник директора з інфраструктурних 

питань та просторового розвитку КП «Інститут розвитку міст» (за згодою). 

21. Ковальчук Ганна Петрівна, заступник директора департаменту культури 

міської ради. 

22.  Кедись Павло Геннадійович, начальник відділу поточного утримання будинків 

та прибудинкових територій  департаменту житлового господарства міської ради. 

23. Фляжнікова Інга Іванівна, директор громадської організації «Агенція 

журналістських розслідувань» (за згодою). 

24. Манзюк Наталія Вікторівна, заступник начальника служби у справах дітей 

міської ради. 

25. Корчевна Ольга Іванівна, начальник планово-економічного відділу 

департаменту охорони здоров’я міської ради. 

26.  Хорошев Володимир Ілліч,  заступник начальника інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради. 

27. Мазур Наталія Володимирівна, заступник директора з економічних питань 

департаменту освіти міської ради. 

 

Запрошені працівники виконавчих органів міської ради,  комунальних 

підприємств, старости старостинських округів і автори проєктів: 

1. Старушко Людмила Іванівна, головний спеціаліст відділу молодіжної 

політики міської ради. 

2. Косаковська Вікторія Юріївна, працівник за строковим договором відділу 

культурної спадщини та дизайну департаменту архітектури та 

містобудування міської ради. 

3. Стискал Оксана Анатоліївна, працівник за строковим договором відділу 

охорони довкілля і використання природних ресурсів управління 

департаменту економіки і інвестицій міської ради. 

4. Любич Тетяна Валеріївна, працівник за строковим договором відділу 

охорони довкілля і використання природних ресурсів управління 

департаменту економіки і інвестицій міської ради. 

5. Обливач Галина Миколаївна - староста Деснянського 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. Ільніцька Вікторія Віталіївна, заступник начальника відділу 

реформування та розвитку об'єктів благоустрою департаменту міського 

господарства. 

9. Климчук Богдан Миколайович, інженер відділу технічного нагляду КУП 

«ЕкоВін» департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради. 

10. Юзвак Світлана Петрівна, начальник відділу охорони довкілля і 

використання природних ресурсів управління департаменту економіки і 

інвестицій міської ради. 

11. Бойчук Сергій Петрович, автор проєкту №17 «Благоустрій площі 

Староміська». 
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12. Давискиба Денис Вікторович, автор проєкту  №3 «Облаштування 

спортивного майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні Кумбари». 

13. Якубенко Алла Олександрівна, контактна особа проєкту №3 

«Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в 

мікрорайоні Кумбари». 

14. Прядко Андрій Петрович, автор проєкту №4 «Ігровий дитячий майданчик 

по вул. Дмитра Франишина». 

15. Пилявець Марина Степанівна, авторка проєкту №26 «Здоровий глузд – це 

здорове тіло та довкілля!». 

16. Старинець Марина Олексіївна, авторка проєкту №14  «Комфортний 

простір очікування та відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх 

бажаючих». 

17. Пилипенко Ярослава Русланівна, авторка проєкту №57 «ВОЛОНТЕРИ 

ПРАВОСУДДЯ». 

18. Сокольвак Олена Костянтинівна,  авторка проєкту №48 «Створення 

спортивного осередку мікрорайону «Острівець здоров’я». 

19. Лабуткін Олександр Володимирович, автор проєкту №7 «Дитячий 

майданчик на Грибоєдова». 

20. Лінчук Надія Іванівна, авторка проєкту №50 «Алея міст-побратимів у 

парку «Дружби народів». 

21. Дьомкіна Юлія Вячеславівна, контактна особа проєкту №51 «Урбан-парк 

«Інтеграл» в Тяжилові. Перший етап - футбольне поле.» 

22. Марцинюк Юрій Феліксович, автор проєкту №22 «Дитяча кіностудія 

«Креатив». 

23. Мамчур Оксана Василівна, уповноважена особа автора проєкту №40 

«Бібліоальтанка - комфортний відпочинок». 

24. Залізняк Катерина Анатоліївна, контактна особа проєкту №66 «Очистка 

струмка на К.Коріатовичів». 

25. Василевська Тетяна, «Екологічна стежинка Теренкур», уповноважена 

особа автора проєкту №44 «Екологічна стежинка Теренкур». 

26. Ванжула Анастасія Олександрівна, авторка проєкту №59 «Підвищення 

рівня безпеки дітей під час надзвичайних ситуацій у школах». 

27. Килимник Тетяна Яківна, авторка проєкту №45 «Створення «Скверу 

ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду Вінницької 

територіальної громади» (присутня у Фейсбуці). 

28. Федоринська Зінаїда Вікторівна, авторка проєкту  №60 «Спортивно-

ігровий комплекс «ДРАЙВ» (присутня у Фейсбуці). 

29. Зарічна Валентина Анатоліївна, авторка проєкту №44 «Екологічна 

стежинка Теренкур» (присутня у Фейсбуці). 
 

 

Порядок денний: 

1. Представлення присутніх. 

2. Вступне слово Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови- голови Експертної групи. 

3. Розгляд експертних оцінок проєктів поданих на конкурс «Бюджет 

громадських ініціатив ВМТГ» для їх реалізації у 2022 році.  
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4. Затвердження переліку проєктів для голосування, які отримали 

позитивну оцінку. 

 

1. Представлення присутніх  Малецькою Наталією Анатоліївною, 

начальником інформаційно-аналітичного відділу департаменту 

правової політики та якості міської ради - секретарем Експертної 

групи. 

 

2. Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови 

– голову Експертної групи. 

Зазначив, що цьогоріч, протягом терміну прийому проєктів, з 01 квітня 

по 15 травня (включно) 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.  

Отже, на розгляд Експертної групи виносяться 63 проєкти, з них: на 

території міста Вінниці: 40 – великих і 11 – малих, а на території 

старостинських округів: 8 – великих та 4 – малих.  

З цих 63 ініціатив передбачено:   для реалізації на Правобережній частині 

міста - 20 проєктів, а на Лівобережній частині  - 31 проєкт,  на приєднаних 

територіях -12 проєктів. 

Відповідно до пункту 6 розділу 5 Положення, Експертна група, 

починаючи з останнього дня, визначеного для прийняття проєктів, протягом 

2,5 місяців, здійснює їх оцінку та аналіз на предмет можливості або 

неможливості їх реалізації. Кінцевий термін здійснення детального аналізу та 

оцінки проєктів - 01 серпня 2021 року. За рекомендаціями департаменту 

фінансів міської ради, певні проєкти та їх картки оцінок були доопрацьовані 

протягом 5 робочих днів і передані уповноваженому робочому органу 

конкурсу – департаменту правової політики та якості міської ради для 

підготовки пакету документів з метою проведення засідання Експертної 

групи.   

За підсумками детального аналізу та оцінки по кожному поданому 

проєкту, Експертною групою складається картка оцінки проєкту, форма якої 

затверджена Положенням. Картка містить позитивну чи негативну оцінку 

запропонованого проєкту. В разі негативної оцінки по проєкту, зазначаються 

аргументовані причини відмови. Узагальнює інформацію в картках оцінки 

уповноважений робочий орган конкурсу. 

Від профільних виконавчих органів до департаменту правової політики 

та якості надійшли картки оцінок по проєктах. Інформація узагальнена по 

кожному з проєктів і комплект документації підготовлений на засідання 

Експертної групи. Перелік поданих проєктів на конкурс та узагальнені картки 

оцінок розміщені на гугл-диску, доступ до якого наданий усім членам 

Експертної групи та представникам виконавчих органів міської ради.  

На підсумковому спільному засіданні Експертної групи формуються 

переліки позитивно та негативно оцінених проєктів і визначаються головні 
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виконавці - профільні виконавчі органи міської ради. Трансляція засідання 

Експертної групи здійснюється в мережі Фейсбук на сторінках: «Бюджет 

громадських ініціатив ВМТГ та  «Департамент правової політики та якості 

міської ради».  

Автор або уповноважена ним особа має право оскаржити висновок 

Експертної групи протягом 5 робочих днів після її засідання. Скарга 

надсилається 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.  

Уповноважений робочий орган конкурсу – департамент правової 

політики та якості  повідомляє авторів про результати аналізу та оцінки по 

проєктах.   

Проєкти, які отримали позитивну оцінку, розміщуються на офіційному 

сайті конкурсу  «Бюджет громадських ініціатив» в розділі «Проєкти для 

голосування», а також, на сторінці «Вінниця» Платформи e-DEM. Автори 

проєктів, протягом вересня, самостійно, за власний рахунок, організовують 

інформаційні заходи з роз’ясненням переваг власного проєкту з метою 

отримання якомога більшої підтримки мешканців ВМТГ.  

Автори проєктів, які отримали негативну оцінку, повідомляються про 

відмову в публікації на сайті конкурсу з відповідним обґрунтуванням. 

Відповідно до Положення, голосування за проєкти триватиме протягом  

15 днів з 1 по 15 жовтня. У 2021 році вінничани зможуть підтримати проєкти  

в пунктах голосування (Прозорі офіси та бібліотеки територіальної громади), 

враховуючи карантинні заходи, а  також  через всеукраїнську платформу 

«Громадський бюджет-Вінниця». Бажаючі можуть проголосувати за чотири 

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

право брати участь мешканці ВМТГ віком від 16 років. Мешканцями 

населених пунктів, які входять до складу Вінницької міської об’єднаної 

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. 

Запропонував  членам Експертної групи розглянути та затвердити перелік 

проєктів з позитивною оцінкою. 
 

3. Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості 

міської ради - секретаря Експертної групи. 

Запропонувала обговорити проєкт №9 «Багатство нації – спортивні 

і здорові діти».  

Надала слово Мазур Наталії Володимирівні, заступнику директора з 

економічних питань департаменту освіти міської ради - члену Експертної 

групи, яка повідомила, що на даний час, розроблена проєктно-кошторисна 

документація по зазначеному спортивному майданчику. Відповідні документи 

передані на експертизу. Вартість робіт набагато більша ніж, 1 100 000 грн. 
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Реконструкцію даного майданчика заплановано виконати у 2021 році, так як 

вкрай необхідно зробити капітальний ремонт цього спортивного ядра. Саме 

тому, проєкт отримав негативну оцінку в рамках конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив». 

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи  та Панчук Наталія Володимирівна, голова Асоціації органів 

самоорганізації населення – член Експертної групи, підтримали дану 

пропозицію. 

 

По  11 проєкту «Садовий лабіринт у Центральному міському парку 

Вінниці» Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради - 

секретар Експертної групи, повідомила, що оцінка негативна. Зокрема, 

відкригована сума проєкту перевищуватиме обсяг фінансування великого 

проєкту. Окрім цього,  Центральний парк ім. М. Леонтовича є пам’яткою 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, всі перетворення 

на території такого об'єкта мають відбуватися відповідно до дозвільних 

документів, отриманих на підставі погодженої згідно з чинним 

законодавством науково-проєктної документації.  

Семенюк Юрій Володимирович, заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради – член Експертної 

групи, доповнив, що задля влаштування даної локації з метою мінімальної 

привабливості необхідна орієнтовна площа 25 на 30 метрів – це близько           

700 метрів квадратних,  яка має бути на освітленій сонячній території. Також, 

важко обрати посадочний матеріал (туї, самшит) або інші дерева, кущі, 

рослини, щоб поміститися в обсяги фінансування великого проєкту. Цей 

посадочний матеріал розвивається десятки років і на наступний рік ми не 

матимемо гарного позитивного результату. Також, обов’язковим є 

влаштування автоматичного поливу, який має певну вартість. Вона  

залежатиме від місця розташування об’єкту. Для цього необхідно врахувати  

відстань до мереж водопостачання та каналізації. Окрім того, даний об’єкт 

вимагатиме поточного подальшого утримання. 

Маховський Яків Олександрович, директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради – член Експертної групи,  підтвердив, що проєкт 

не можливо реалізувати в рамках конкурсу, тому що слід оформити відповідні 

правовстановлючі документи та кадастровий номер земельної ділянки. 

Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради - секретар 

Експертної групи, зауважила, що проєкт № 18 «Дитячий майданчик 

мікрорайону Бучми (ліс)» отримав негативну оцінку, так як земельна ділянка, 

на якій пропонується виконання робіт 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, 
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відеоспостереження тощо), що значно  збільшить вартість реалізації проєкту. 

Орієнтовна вартість понад 1 500 000 грн, що перевищуватиме граничний обсяг 

фінансування великих проєктів, передбачений пунктом 3 розділу 4 

«Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади». 

Кривешко Владислав Сергійович - староста Вінницько-Хутірського 

старостинського округу ВМР, підтверив, що дана локація вимагає дуже 

клопіткої роботи та авторка не дооцінила усі необхідні дії та роботи, необхідні 

при реалізації цієї ініціативи. 

 

 По проєкту №19 «Пирогово «Волейбол» Малецька Наталія 

Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту 

правової політики та якості міської ради - секретар Експертної групи 

запропонувала обговорити його, так як є зауваження. Зокрема, зазначена 

локація безпосередньо межує з територією футбольного поля, існує відвал 

ґрунту та відсутнє вертикальне планування. Зазначений проєкт можливо 

реалізувати після завершення робіт з реконструкції футбольного поля. В 

іншому випадку, витрати з реалізації проєкту можуть значно зрости з 

врахуванням усіх підготовчих робіт по плануванню території, які необхідно 

буде виконати, щоб впорядкувати земельну ділянку під волейбольний 

майданчик.   

Семенюк Юрій Володимирович, заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради – член Експертної 

групи, повідомив, що необхідно завершити запланований обсяг робіт з 

реконструкції футбольного поля, але справа у додатковому фінансуванні – це 

орієнтовно 1 млн 900 грн. 

Зімбовський Олександр Арнольдович, заступник директора 

департаменту - начальника відділу реформування та розвитку житлово-

комунального господарства та енергетики департаменту міського 

господарства міської ради – член Експертної групи, підтвердив, що доцільно 

завершити футбольне поле, а також зазначив, що автор був повідомлений про 

цю ситуацію. 

Панчук Наталія Володимирівна, голова Асоціації органів 

самоорганізації населення – член Експертної групи, підтримала пропозицію 

щодо завершення реконструкції футбольного поля, а потім реалізації  іншого 

проєкту. 

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, підсумував, що, дійсно, цьогоріч, бюджет сформований і 

депутатами проголосований і прийнятий, тому додаткове фінансування щодо 

завершення футбольноого поля під питанням. Запропонував реалізувати 

проєкт через рік, зокрема, щоб автор подав цю ініціативу на конкурс у 

наступному році. 
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Щодо  проєкту № 38 «Еко-хутір «Зелений двір» Малецька Наталія 

Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту 

правової політики та якості міської ради - секретар Експертної групи, 

зазначила, що  необхідно визначитися з обсягом фінансування, зокрема: чи 

залишити його у  «малих», чи перевести у «великі». Адже, пропозиція 

департаменту культури міської ради, щоб вартість проєкту становила 

204 010,00 грн, а департамент комунального господарства та благоустрою 

міської ради пропонує її збільшити – до 399 300,00 грн. 

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, уточнив,  у разі перемоги проєкту,  який департамент буде 

виконавцем? 

Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради - секретар 

Експертної групи, відповіла, що так як розгладається територія біля 

бібліотеки, то виконавцем буде - департамент культури міської ради. 

Семенюк Юрій Володимирович, заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради – член Експертної 

групи, зазначив, що є певні конструктивні елементи, які коштують саме 

стільки, як відкриговано працівниками його департаменту. 

Ковальчук Ганна Петрівна, заступник директора департаменту культури 

міської ради – член Експертної групи,  зауважила, що дані роботи були 

прораховані одним із підрядників, який зазначив, що за запропоновану суму 

можливо реалізувати проєкт. 

Отже, Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – 

голова Експертної групи, врахувавши те, що виконавцем стане департамент 

культури міської ради - запропонував залишити вартість малого проєкту                    

204 010,00 грн. 

 

Проєкт № 39  «Прокачай мозок та тіло» члени Експерної групи 

обговорили в частині відповідності проведення безкоштовних занять із 

загальної фізичної підготовки та спортивних змагань до статутних 

повноважень бібліотек-філій.  

Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради – член Експертної групи, уточнила, чи в Статуті бібілотеки зазначений 

даний напрямок розвитку та  запропонувала внести відповідні зміни.  

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, надав окреме  доручення департаменту культури міської 

ради здійснити впорядкування Статутів закладів «Централізованої 

бібілотечної системи», зокрема: у разі перемоги даного проєкту - по 

бібілотеці-філії №6. 

 

Проєкт № 40  «Бібліоальтанка - комфортний відпочинок» теж було 

обговорено щодо його кошторисної складової. Члени Експертної групи 

вирішили залишити його «малим» з вартістю  - 249 865,00 грн,  з виконавцем 

- депаратментом культури міської ради. 
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Проєкт 45 «Створення «Скверу ім. О. Кобилянської» поліпшення 

естетичного вигляду Вінницької територіальної громади» отримав 

позитивну оцінку. Маховський Яків Олександрович, директор департаменту 

архітектури та містобудування міської ради – член Експертної групи,  

зауважив, що їх департамент надав негативну оцінку, враховуючи те, що по 

цій ділянці є дозвіл на розроблення детального плану території та оголошені 

громадські обговорення. Наразі  проводяться архіологічні дослідження - там є 

захоронення – була пропозиція зняти проєкт.  

Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради - секретар 

Експертної групи, зауважила, що автором внесені зміни, виключено 

встановлення монументу, який було попередньо передбачено проєктом.   

Маховський Яків Олександрович, директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради – член Експертної групи, знову зазначив, що є 

детальний план території, на якому зображено велике будівництво, після його 

завершення та проходження всієї процедури громадських слухань по 

детальному плану території. Можливий такий нюанс, що дане будівництво 

займатиме вказану територію, а саме: цей сквер і його буде пошкоджено. За 

результатами проведення громадських слухань із негативним висновком, буде 

скасовано розробку детального плану і не буде передбачено масштабне 

будівництво, тоді можливо повернутися до влаштування цього скверу.  

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, надав доручення, щоб у разі перемоги проєкту, при  наданні 

забудовнику містобудівних умов та обмежень на даній території,  врахувати 

зазначений проєкт – влаштування зазначеного скверу. 

 

По проєкту № 50 «Алея міст-побратимів у парку «Дружби народів», 
Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, у разі перемоги проєкту, врахувати відповідні зміни до 

детального плану території та відповідно відкоригувати роботи в рамках 

проєкту. 

 

Члени Експертної групи обговорили оцінку по проєкту №54  

«Благоустрій дитячого майданчику та зони активного відпочинку на 

Старому місті».  Зокрема, Вешелені Олександр Миколайович, директор 

департаменту маркетингу міста та туризму міської ради – член Експертної 

групи,  повідомив, що автора було  проінформовано про перевищення вартості 

великого проєкту. Автор мав зняти ініціативу, змін до проєкту не надійшло, 

тому вбачає за необхідність зняти проєкт з подальшої участі в конкурсі.  

Зімбовський Олександр Арнольдович, заступник директора департаменту - 

начальника відділу реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства та енергетики департаменту міського господарства міської ради 

– член Експертної групи, зазначив, що виїздом на місце встановлено, що 

вартість проєкту перевищуватиме обсяг фінансування великого проєкту. 
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Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, підсумував, що враховуючи вищезазначене, слід зняти 

проєкт з подальшої участі та залишити негативну оцінку. 

 

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи, по проєкту № 56 «Паркова зона по вул.Київська», надав 

доручення департаменту комунального господарства та благоустрою  міської 

ради повідомити автора про негативну оцінку, так як цієї інформації не 

зазначено в картці оцінки. 

 

Проєкт №58 «Тротуар та велосипедна доріжка по                                                                       

вул. А. Шептицького» також обговорили члени Екпертної групи. Семенюк 

Юрій Володимирович, заступник директора департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради – член Експертної групи, 

повідомив, що по даній території на стадії завершення проєктно-кошторисна 

документація з комплексним підходом до вул. А. Шептицького, в якій вже 

враховується і пішохідна частина, і велосипедна доріжка з можливістю 

реалізації в 2022 році. 

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи,  надав доручення доопрацювати проєкт, щоб у разі його 

перемоги, можливо реалізувати в рамках конкурсу в першій або в другій черзі, 

врахувавши дозвіл на проєктування капітального ремонту дороги та тротуару 

по вул. А. Шептицького.  

 

По проєкту 68 «Алея здоров'я», члени Експертної групи вирішили, щоб 

виконавцем був департамент комунального господарства та благоустрою 

міської ради. 

 

Членами  Експертної групи по проєкту 71 «Стадіон для всіх – здорове 

суспільство», після його обговорення, вирішено доопрацювати більш 

детально, з метою надання позитивної оцінки і допущення до голосування. 

 

4. Затвердження переліку проєктів для голосування, які отримали 

позитивну оцінку. 

 

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови 

– голову Експертної групи. 

 

Запропонував членам Експертної групи проголосувати за озвучені оцінки 

по проєктах в чаті або зі слова. 

Процедура голосування: підтримано одноголосно. 
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Попередній перелік проєктів конкурсу 

 «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ТГ»  

2021 року для участі в голосуванні   

 

ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ 
№п

/п 

№ проєкту Проєкт Вартість Виконавець-

департамент/від

діл ВМР 

1.  1. великий 

12.04.2021 

Ко-01-66831 

Назва проєкту: «Спорт для  тебе і для всіх!» 

Автор: Хмарук Ольга Миколаївна  

Контактна особа: Хмарук Олена Володимирівна, 

Місце реалізації: смт. Десна, вул. Гагаріна, 1 (49.285600, 

28.533600) 

Короткий опис: Встановлення спортивного майданчика 

для занять різними видами спорту (міні-футбол, 

баскетбол, волейбол, воркаут) 

1 100 000 грн. 

 

1 099 600 грн 

Зміни 

16.06.2021 

Департамент 

міського  
 

2.  3.великий 

14.04.2021 

Ко-01-67668 

Назва проєкту: «Облаштування спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні 

Кумбари» 

Автор:   Давискиба Денис Вікторович 

Контактні особи: Якубенко Алла Олександрівна 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Кумбари, вул. 

Оводова, 2 (територія КЗ ЗШ І-ІІІ ст. №3). 

Короткий опис: Капітальний ремонт спортивного 

майданчика із облаштуванням штучного покриття, 

огородження, освітлення для занять ігровими видами 

спорту мешканців мікрорайону та учнів навчального 

закладу. 

1 100 000 грн. Департамент 

освіти 

 

3.  4.великий 

20.04.2021 

Ко-01-69037 

Назва проєкту: «Ігровий дитячий майданчик по вул. 

Дмитра Франишина» 

Автор: Прядко Андрій Петрович, тел. (063)802-08-70, 

mendeleev.ua@gmail.com 

Контактні особи: Стахов Григорій Адамович, тел. 

(098)272-82-20, gragworiy@gmail.com 

Місце реалізації: с. Стадниця, вул. Дмитра Франишина, 

2 (біля будинку культури) 

Короткий опис: Створення сучасного спортивно-

ігрового майданчику для дітей шкільної та дошкільної 

групи. 

592 760 грн. 

 

Зміни 

17.06.2021 

902000 грн 

 

Департамент 

міського 

господарства 

 

4.  10. великий 

 

06.05.2021 

Ко-01-74394 

Назва проєкту: «Реконструкція частини вулиці 

О.Довженка до пр. М.Коцюбинського» 

Автор:  Гудзевич Людмила Сергіївна 

Контактні особи: Шаповал Ярослав Юрійович 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. О.Довженка, пр. 

М.Коцюбинського  

Короткий опис: Реконструкція та благоустрій частини 

вул. О.Довженка до перехрестя з пр. М.Коцюбинського 

на якому знаходяться пологовий будинок №2, 

Вінницький об'єднаний міський військовий комісаріат, 

ДНЗ № 27, ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Передбачає 

створення безпечних умов руху пішоходів для 

відвідування закладів що тут знаходяться, руху та 

паркування автотранспорту, привабливості прилеглих 

територій, сучасного озеленення. 

 

832 000 грн 

 

1 100 000 

Зміни від 

29.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  
 

 

5.  13. великий 

 

07.05.2021 

Ко-01-75220 

Назва проєкту: «Облаштування скейт - парку в 

Центральному парку ім. М.Леонтовича» 

Автор: Жданова Наталія Олександрівна 

Контактні особи: Дьомкіна Юлія Вячеславівна 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Хлібна,1, 

Центральний парк ім. М.Леонтовича 

923 141 грн 

 

 

Зміни від 

22.06.2021 

Департамент 

культури  
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Короткий опис: Оновлення діючого скейт-парку, зі 

створенням сучасного багатофункціонального 

майданчика, на якому діти та дорослі займатимуться 

рухливими видами спорту, за допомогою скейтбордів, 

стрітбордів, велосипедів ВМХ, самокатів, велосипедів 

МТВ. 

6.  14. великий 

 

07.05.2021 

Ко-01-75706 

Назва проєкту: «Комфортний простір очікування та 

відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх 

бажаючих» 

Автор: Старинець Марина Олексіївна 

Контактні особи: Паламар Лариса Федорівна 

Місце реалізації: м.Вінниця вул. Замостянська 49, 

внутрішній двір ЦПМСД № 5 

Короткий опис: Проєкт спрямований на покращення 

умов очікування та перебування пацієнтів чи їх 

супроводжуючих, які знаходяться на амбулаторному 

лікуванні чи на консультації. Сучасна зона відпочинку  

дозволить комфортно проводити час між очікуванням на 

прийом до лікаря, залишити свої візочки в спеціально 

відведеному  місці, та не хвилюватися за  їх безпеку. 

 

896 460 грн 
Департамент 

охорони 

здоров'я 

 

7.  20. великий 

 

12.05.2021 

Ко-01-76418 

Назва проєкту: «Сабарів. Дитячий світ» 

Автор: Григорук Григорій Ілліч  

Контактні особи: Мельник Валентина Володимирівна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Сабарів» 

Короткий опис: Дитячий ігровий спортивний 

майданчик. 

 

1 085 800 грн 
Департамент 

міського 

господарства 

  

 

8.  21.великий 

12.05.2021 

Ко-01-76589 

Назва проєкту: «Благоустрій території зі спортивним 

осередком»  

Автор: Каштелян Олена Миколаївна  

Контактні особи: Гаврилюк Роман Віталійович  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Старе місто», 

вул. Покришкіна, біля ЖК «Клубний дім» 

Короткий опис: Реконструкція ділянки загального 

користування. Проєкт умовно ділить ділянку на зону 

активного відпочинку, релакс-зону з лавочками та 

зеленими насадженнями, а також зону паркінгу. 

990 000 грн 

 

1 100 000 грн 

Зміни 

21.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  

  

9.  22. великий 

 

12.05.2021 

Ко-01-76856

  

Назва проєкту: «Дитяча кіностудія  «Креатив» 

Автор: Марцинюк Юрій Феліксович  

Контактні особи: Качанюк Наталя Василівна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Вишенька» 

Короткий опис: Дитяча кіностудія «Креатив пікчерс» - 

це можливість якісної зйомки відео-роликів, концертних 

номерів, вистав, відеокліпів для учнів та викладачів 

школи. 

285 950 грн 

 

998 500 грн 

Зміни 

24.06.2021 

Департамент 

культури 

 

10.  25.великий 

  

13.05.2021 

Ко-01-77067 

Назва проєкту: «Будівництво універсального 

майданчика для гри у волейбол і баскетбол» 

Автор: Ткачук Наталія Олексіївна  

Контактні особи: Ткачук Олександр Петрович  

Місце реалізації: с.Малі Крушлинці, вул. Приозерна, 14 

Короткий опис: враховуючи відсутність спортивної 

інфраструктури в населеному пункті, проєкт 

направлений на будівництво сучасного універсального 

майданчика для гри уволейбол і баскетбол та 

забезпечення належних умов для розвитку спортивних 

інтересів населення. Також даний майданчик може 

використовуватись як тенісний корт.   

161 275 грн 

 

1 100 000 грн 

Зміни 

17.06.2021 

Департамент 

освіти. 

 

11.   

28.великий 

 

13.05.2021 

Ко-01-77741 

Назва проєкту: «Алея відпочинку на Можайці» 

Автор: Мира Дмитро Вікторович  

Контактні особи: Дембовська Таїсія Дмитрівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Можайка. 

Короткий опис: Проєкт спрямований на покращення 

рівня благоустрою території міста й проведення 

капітального ремонту тротуару у мікрорайоні Можайка, 

 

600 000 грн 

 

Зміни від 

22.07.2021 

665500 грн. 

Департамент 

комунального 

господарства 

та благоустрою 
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для забезпечення легкого, безперешкодного та 

безпечного пересування всіх груп населення району та 

міста в цілому, включаючи людей з інвалідністю, матерів 

з дітьми, людей похилого віку, дітей та молоді. 

12.  32.великий 

 14.05.2021 

Ко-01-77905 

Назва проєкту: «Ремонт існуючого спортмайданчика на 

вулиці Станіславського» 

Автор: Михальчук Вікторія Володимирівна  

Контактні особи: Друзь Лідія Володимирівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул. Станіславського, б/н 

Короткий опис: Ремонт покриття спортмайданчика, 

фарбування металевого обгородження, асфальтування 

доріжки по периметру спортмайданчика. 

776 500 грн 

 

1 068 900 грн 

Зміни 

16.06.2021 

 

 

Департамент 

міського 

господарства  
 

 

13.  33.великий 

  

14.05.2021 

Ко-01-77909 

Назва проєкту: «Культурно-освітній простір просто 

неба» 

Автор: Заєць Лідія Євгенівна  

Контактні особи: Козаченко Оксана Дмитрівна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Вишенька». 

Територія між будинками 18 та 20 вул. В.Порика 

Короткий опис: Проєкт спрямований на облаштування 

озелененої території локаціями, яка буде майданчиком 

для втілення громадських культурних проєктів, 

просвітницьких та навчальних закладів. Сприятиме 

розвитку та популяризації культурного дозвілля на 

свіжому повітрі для вінничан та гостей міста.  

Територія ЗОШ№33. 

1 057 360 грн 

 

1 067 620 грн 

зміни 

13.07.2021 

Департамент 

освіти  

  

14.  35.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78080 

Назва проєкту: «Авалон Парк у Стадниці - сімейний 

відпочинок біля озера» 

Автор: Десяк Сергій Вікторович 

Контактні особи: Десяк Вікторія Павлівна  

Місце реалізації: с.Стадниця, територія біля озера «Яр» 

Короткий опис: Авалон Парк – тематичний парк, 

заснований на європейських лицарських легендах стане 

улюбленим місцем дозвілля місцевих мешканців, 

історичних фестивалів та новим туристичним магнітом 

Вінницької ОТГ. Парк поєднає два озера, екологічну 

стежку біля озер, інсталяцію-мурал «Авалон», педжент та 

гойдалку «Гігантські кроки». 

 

596 500 грн 

 

 

 

1 086 250 грн 

Зміни 

14.07.2021 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  

 

  

15.  36.великий 

 

14.05.2021 

Ко-01-78226 

Назва проєкту: «Прогулянкова алея у «Долині» 

Автор: Вікулов Роман Васильович  

Контактні особи: Вікулова Ніна Валеріївна  

Місце реалізації: с.Вінницькі Хутори, вул. Сагайдачного 

Короткий опис: Створення прогулянкової алеї у 

«Долині» передбачає створення рекреаційної зони для 

відпочинку жителів. 

 

1 100 000 грн 

 

Пропозиція 

Експертної 

групи  

967 200 грн 

 Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 
 

 

16.  39.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78269 

Назва проєкту: «Прокачай мозок та тіло» 

Автор: Богданюк Лариса Андріївна 

Контактні особи: Верещак Тетяна Анатоліївна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Замостя», 

район військового містечка 

Короткий опис: Облаштування фітнес-залу в бібліотеці-

філії №6 для проведення безкоштовних занять із 

загальної фізичної підготовки, проведення спортивних 

змагань. У сучасному світі, коли прогрес, передові 

технології, екологічні проблеми, і весь спосіб життя 

часто мають негативний вплив на здоров’я людей, 

виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного 

розвитку підростаючого покоління, для пропаганди 

здорового способу життя, занять спортом.  

 

676 000 грн 
Департамент 

культури 

 

17.  43.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78302 

Назва проєкту: «Студія звукозапису» 

Автор: Солодка-Мельник Алла Сергіївна  

Контактні особи: Бабійчук Олена Миколаївна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Старе місто. 

457 200 грн 

 

460 200 грн 

Зміни від 

09.06.2021 

Відділ 

молодіжної 

політики 
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Короткий опис: Створення сучасної студії звукозапису 

на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання». Залучення широкого кола людей до 

створення якісного українського контенту.  

18.  45.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78339 

Назва проєкту: «Створення «Скверу 

ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду 

Вінницької територіальної громади» 

Автор: Килимник Тетяна Яківна  

Контактні особи: Данілевич Неоніла Данилівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон П’ятничани 

Короткий опис: Створення скверу пам’яті це візитна 

картка мікрорайону П’ятничан. По вулиці 

О.Кобилянської створення зеленого парку з монументом 

О.Кобилянської. Лавки, доріжки, світильники, 

різноманітні зелені насадження. 

500 000 грн 

 

660 000 грн 

Зміни 

25.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства і 

благоустрою 
  

19.  48.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78366 

Назва проєкту: «Створення спортивного осередку 

мікрорайону «Острівець здоров’я» 

Автор: Сокольвак Олена Костянтинівна 

Контактні особи: Вовковинська Юлія Сергіївна 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Замостя 

Короткий опис: Проєкт спортивного майданчику 

«Острівець здоров’я» по вулиці Б.Ступки, 18 для 

користування мешканцями прилеглих будинків та учнів 

школи №5. Він дасть змогу дітям та дорослим 

мешканцям мікрорайону, а також учням, їх батькам 

долучитися до занять фізичною культурою та з користю 

проводити час. Проєкт спрямований на вирішення 

проблеми зайнятості наших дітей, формування 

свідомості здорового способу життя дітей та підлітків 

мікрорайону. 

990 000 грн 

 

 

878 700 грн 

зміни від 

16.06.2021р 

 Департамент 

освіти 

 

20.  50.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78376 

Назва проєкту: «Алея міст-побратимів у парку «Дружби 

народів» 

Автор: Лінчук Надія Іванівна 

Контактні особи: Єнгоян Гоар Манвелівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Вишенька, 

парк «Дружби Народів» 

Короткий опис: Створення нової туристичної пам’ятки 

у парку «Дружби народів» - «Алеї міст-побратимів 

Вінниці». 

1 085 850 грн Департамент 

культури  
 

  

21.  52.великий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78384 

Назва проєкту: «Спортивна громада - успішна 

громада!»   

Автор: Скиба Ростислав Леонідович  

Контактні особи: Гаврищук Максим Анатолійович  

Місце реалізації: с.Малі Крушлинці, Центральний парк 

відпочинку 

Короткий опис: Будівництво універсального 

спортивного майданчика розміром 36м х 18м з штучним 

покриттям для заняття різними видами спорту (футбол, 

баскетбол, волейбол). 

1 095 860 грн 

 

978 000 грн 

Зміни 

30.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства і 

благоустрою   
 

22.  53.великий 

 14.05.2021 

Ко-01-78390 

Назва проєкту: «Затишна шкільна площа в Тяжилові 

(лаунж-зона екосвідомих громадян).» 

Автор: Полозук Наталія Юріївна  

Контактні особи: Дишкант Лілія Олександрівна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Тяжилів 

(Загальнодоступна площа поруч вул. Ватутіна, 42) 

Короткий опис: Облаштування екологічного осередку 

мікрорайону Тяжилів як своєрідного куточка живої 

природи з метою емоційного розвантаження мешканців 

міста, відновлення їх емоційних ресурсів та зняття 

психологічного напруження шляхом проведення 

родинних свят та фестивалів. 

797 700 грн 

 

989 000 грн 

Зміни 

16.06.2021 

Департамент 

освіти  
 

 

23.  58.великий  

 

Назва проєкту: «Тротуар та велосипедна доріжка по 

вул. А. Шептицького» 

1 100 000 грн. Департамент 

комунального 



15 
 

17.05.2021 

Ко-01-78718 

Автор: Біліченко Людмила Анатоліївна 

Контактні особи: Біліченко Сергій Федорович 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул. А.Шептицького 

Короткий опис: Розширення тротуару та облаштування 

велосипедної доріжки, належне освітлення та 

відгородження від проїжджої частини.  

господарства і 

благоустрою   
 

24.  60.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78726 

Назва проєкту: «Спортивно-ігровий комплекс 

«ДРАЙВ» 

Автор: Федоринська Зінаїда Вікторівна 

Контактні особи: Громова Світлана Володимирівна 

Місце реалізації: с. Великі Крушлинці ВМТГ, територія 

КЗ «Великокрушлинецька гімназія» 

Короткий опис: Спортивно-ігровий майданчик, 

загальноступний для дошкільнят та школярів, 

облаштований тренажерами для підлітків та дорослих.  

500 000 грн. 

 

910 000 грн 

Зміни 

18.06.2021 

 Департамент 

освіти 
 

25.  61.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78729 

Назва проєкту: «Навчальний екологічний інноваційний 

простір «VINGREEN» 

Автор: Леванчук Марія Сергіївна, тел. (097) 422-30-50, 

levanchuk.mariya@gmail.com 

Контактні особи: Ошовська Марія Андріївна, тел. (093) 

446-35-98, annamozart216@gmail.com 

Місце реалізації: м.Вінниця,   

Короткий опис: Створення навчального сортувального 

центру на території колишнього заводу «Кристал». 

847 070 грн. 

 

789 000 грн 

Зміни 

18.06.2021 

Департамент 

економіки і 

інвестицій  

 

 

26.  63.великий 

 

17.05.2021 

Ко-01-78754 

Назва проєкту: «Битва районів»: турнір з вуличних 

видів спорту для молоді міста»  

Автор: Остапчук Андрій Анатолійович 

Контактні особи: Гончарук Борис Станіславович 

Місце реалізації: Мікрорайон «Старе місто» 

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. Створення спортивної зони з 

майданчиком для проведення турніру із вуличних видів 

спорту для мешканців Вінницької міської ТГ. 

475 000 грн. 

 

495 000 грн 

Зміни 

22.06.2021 

Департамент 

освіти  

 

 

 

 

27.  65.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78777 

Назва проєкту: «Декретна відпустка - час для 

самореалізації»  

Автор: Моргун Анна Сергіївна 

Контактні особи: Дмитрієва Світлана Олександрівна 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Брацлавська, б. 85, оф. 

404 

Короткий опис: Проєкт, метою якого є сприяння 

підвищенню самореалізації та самозайнятості жінок, які 

перебувають у декретній відпустці шляхом проведення 

навчання професійного спрямування на базі Центру 

навчання та освіти дорослих (ЦНОД) Вінницької 

громади (організація навчальних курсів для жінок та 

організація дозвілля їх дітей). 

547 200 грн. 

 

501 300 грн 

Зміни  30.06. 

2021 

Департамент 

соціальної 

політики 

28.  66.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78901 

Назва проєкту: «Очистка струмка на К.Коріатовичів» 

 «Рекреаційна зона вздовж струмка на К.Коріатовичів»  

Автор: Піжевський Андрій Анатолійович 

Контактні особи: Залізняк Катерина Анатоліївна 

Місце реалізації: Масив «Князів Коріатовичів»  

Короткий опис: Проєкт передбачає сталу інтеграцію 

струмка у міський простір, створення синьо-зеленого 

коридору та рекреаційної зони посеред житлового 

масиву, забудованого багатоповерхівками.  

984 660 грн. 

 

1 100 000 грн 

Зміни  

16.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства і 

благоустрою   
 

29.  68.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78912 

Назва проєкту: «Алея здоров'я»  

Автор: Палій Наталія Анатоліївна 

Контактні особи: Білошицький Сергій Петрович 

Місце реалізації: м. Вінниця, паркова зона між вул. 

Юківка та вул. А. Бортняка. 

1 073 000 грн.  Департамент 

комунального  
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Короткий опис: Проєкт спрямований на формування 

багатофункціонального простору та заохочення 

мешканців різних вікових і соціальних груп до активного 

заняття спортом та профілактики захворювань.  

30.  69.великий   

 

17.05.2021 

Ко-01-78920 

Назва проєкту: «Спортивний майданчик на 

Стрілецькій»  

Автор: Мира Дмитро Вікторович 

Контактні особи: Воронюк Анна Вячеславівна 

Місце реалізації: м. Вінниця, між будівлями № 83 та № 

103 по вул. Стрілецька.  

Короткий опис: Проєкт облаштування території між 

будівлями із створенням спортивного і дитячого 

майданчика та футбольного поля з огорожею та 

лавочками. Пропозиція розпочати із будівництва 

сучасного спортивного майданчика із елементами 

воркаута.   

700 000 грн. 

 

 

978 000 грн 

Пропозиція 

Експертної 

групи 

Департамент 

міського 

господарства 
 

 

31.  72.великий  

 

17.05.2021 

Ко-01-78943 

Назва проєкту: «Сквер на площі Шкільній» 

Автор: Бялковська Марія Андріївна 

Контактні особи: Гурін Денис Сергійович 

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Старе місто  

Короткий опис: Реконструкція площі Шкільної на 

Старому місті. Проєкт умовно ділить площу на зону 

активного відпочинку та релакс-зону з лавочками і 

зеленими насадженнями. Зона активного відпочинку вже 

частково реалізована спортивним майданчиком для Street 

workout. Зона буде прикрашена декоративним надписом 

«Я люблю Старе місто». 

500 000 грн. 

 

1 000 000 грн 

Зміни в 

кошторисі 

24.06.21 

 

Департамент 

комунального 

господарства і 

благоустрою 
 

 

 

 

 

 

МАЛІ ПРОЄКТИ 

 

№п

/п 

    № проєкту                              Проєкт Вартість Виконавець-

департамент/ 

відділ ВМР 

1. 6.малий 

21.04.2021 

Ко-01-69233 

Назва проєкту: «Мобільна група творчого натхнення» 

Автор: Добряк Дарія Вікторівна 

Контактні особи: Іванченко Алла Володимирівна 

Місце реалізації: Вінницька міська територіальна 

громада (м. Вінниці, с.Вінницькі Хутори, с.Писарівка, 

с.Щітки, с.Стадниця, с.Великі Крушлинці, с.Малі 

Крушлинці, с.Гавришівка та смт. Десна) Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Вінниці 

Короткий опис: Проєкт націлений на розвиток та 

підтримку когнітивних функцій у людей поважного віку 

через набуття творчих навичок в процесі майстер-класу 

та результату, котрий учасники отримають після 

реалізації ідеї. 

45 760 грн. Департамент 

соціальної 

політики 

 

2 8. малий 

 

26.04.2021 

Ко-01-70999 

Назва проєкту: «Сучасний міні стадіон «Дружній 

простір для чотирилапих» 

Автор: Сірик Владислав Сергійович 

Контактні особи: Комісарчук Артем Едуардович 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 

«Парк дружби народів». 

Короткий опис: Модернізація майданчика для вигулу 

собак з розширеним функціоналом сьогодні є 

необхідністю. Проблема вигулу собак існує давно. 

Власники тварин змушені гуляти зі своїми улюбленцями 

в парках, скверах, на вулицях. Але в таких місцях собаку 

з повідка не спустиш, бо перехожі реагують негативно. 

80 000 грн 

 

213 000 грн 

пропозиція 

Експертної 

групи 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 
 

https://budget.e-dem.ua/0510100000/project/17812?compid=2374
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також, пес може вибігти на дорогу, і потрапити під 

машину. 

3 12. малий 

 

06.05.2021 

Ко-01-75047 

Назва проєкту: «В гостях у Вінницьких майстрів» 

Автор: Іванченко Алла Володимирівна 

Контактні особи: Плотницька Ганна Володимирівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, с. Вінницькі Хутори, с. 

Щітки, с. Писарівка, с. Стадниця 

Короткий опис: Розширення знань та популяризація 

культурно-мистецьких надбань Вінниччини серед 

громадян похилого віку.  

47 000 грн Департамент 

культури 
 

4 15. малий 

 

11.05.2021 

Ко-01-76284 

Назва проєкту: «Безкоштовна стерилізація 

безпритульних кішок та котів на території Вінницької 

МТГ» 

Автор: Кучер Владислав Володимирович 

Контактні особи: Діхтярук Наталя Сергіївна 

Місце реалізації: територія Вінницької міської 

територіальної громади  

Короткий опис: З метою попередження 

неконтрольованого росту популяції безпритульних 

тварин на території ВМТГ, провести стерилізацію 

безпритульних кішок та котів та провести їх вакцінацію 

від сказу. 

 

 

248 000 грн 
Департамент 

комунального 

господарства 

та благоустрою 
 

5 17. малий 

 

11.05.2021 

Ко-01-76301 

Назва проєкту: «Благоустрій площі Староміська» 

Автор: Бойчук Сергій Петрович 

Контактні особи: Бойчук Олена Володимирівна 

Місце реалізації: м.Вінниця, вул. Покришкіна, 8а, 

«Європейський квартал»  

Короткий опис: Благоустрій площі, що знаходиться в 

Староміському районі на перехресті вулиць Покришкіна 

та Кривоноса поряд з Європейським кварталом. 

Встановлення сучасного освітлення, облаштування 

тротуарів, встановлення лавок для відпочинку, 

озеленення. 

 

249 973 грн 

 

250 000 грн 

пропозиція 

Експертної 

групи 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 
 

 

6 29.малий 

 

13.05.2021 

Ко-01-77752 

Назва проєкту: «Встановлення глядацьких трибун біля 

волейбольного майданчика по вул.Волошковій» 

Автор: Муржак Ольга Миколаївна  

Контактні особи: Ясюк Ірина Дмитрівна  

Місце реалізації: Мікрорайон «Олійножировий 

комбінат» 

Короткий опис: Встановлення глядацьких трибун із 

навісом на 20 посадкових місць при волейбольному 

майданчику.  

 

112 500 грн 

 

187 350 грн 

Зміни від 

30.06.2021 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  

 

7 34.малий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78075 

Назва проєкту: «Пікнік-майданчик біля озера - 

сімейний відпочинок у передмісті Вінниці» 

Автор: Десяк Сергій Вікторович 

Контактні особи: Десяк Вікторія Павлівна 

Місце реалізації: с.Стадниця, територія біля озера «Яр» 

Короткий опис: Облаштування пікнік-майданчику біля 

мальовничого озера «Яр» з потужними джерелами води, 

зеленими насадженнями та унікальним рельєфом. За 

рахунок заміни аварійного місточка буде покращено 

доступ до озера людей з інвалідністю. Місце стане 

привабливим місцем відпочинку жителів Вінницької 

ОТГ та туристів. 

 

234 000 грн 

 

 

235 000 грн 

Зміни  

24.06.2021 

 

 

 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  

 

 

8 37.малий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78257 

Назва проєкту: « Створення зони відпочинку на ставку 

«ТАРАСИШИН» 

Автор: Науменко Ольга Василівна  

Контактні особи: Савчук Людмила Вікторівна  

Місце реалізації: с.Щітки, с.Писарівка 

Короткий опис: Ставок «Тарасишин» - один з найбільш 

доступних місць відпочинку жителів сіл Писарівка та 

Щітки. Проєктом передбачено благоустрій берегової 

244 500 грн 

 

250 000 грн 

 

Зміни від 

07.07.2021 

 

   Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою  
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лінії, облаштування зон культурного відпочинку на 

території старостинського округу і відкриє мешканцям 

можливості для комфортного відпочинку. 

9 38.малий 

14.05.2021 

Ко-01-78264 

Назва проєкту: «Еко-хутір «Зелений двір» 

Автор: Титаренко Світлана Іванівна 

Контактні особи: Слободянюк Ніна Іванівна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Малі Хутори» 

Короткий опис: Облаштування на прилеглій території 

міської бібліотеки №16 (вул. Бучми, 96) території з 

екологічним спрямуванням. Еко-хутір – це територія, що 

об’єднує в собі хутір майстрів, еко-туризм, а також 

майданчики для проведення семінарів, квестів і 

активного відпочинку на природі. 

 

204 010 грн 

 

 

Департамент 

культури  
 

10 40.малий 

14.05.2021 

Ко-01-78271 

Назва проєкту: «Бібліоальтанка - комфортний 

відпочинок» 

Автор: Броніцька Віра Іванівна  

Контактні особи: Плотнікова Світлана Василівна 

Місце реалізації: смт. Десна Вінницької міської ТГ  

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. 

 

249 865 грн  

 

 

Департамент 

культури 
 

  

11 41.малий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78276 

Назва проєкту: «Бібліотека згуртовує громаду» 

Автор: Репетій Михайло Анатолійович 

Контактні особи: Левицька Людмила Сергіївна 

Місце реалізації: с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, 

с.Щітки, с.Малі Крушлинці, с.Великі Крушлинці, 

с.Гавришівка 

Короткий опис: Проєкт «Бібліотека згуртовує громаду» 

спрямований на облаштування комфортної, затишної 

території біля бібліотек. Це дасть можливість долучитися 

всім мешканцям до облаштування нового майданчика 

для креативного відпочинку та творчості, прикрасить 

територію в адміністративному центрі населених пунктів 

с.Стадниця, с.Вінницькі Хутори, с.Щітки, с.Малі 

Крушлинці, с.Великі Крушлинці, с.Гавришівка. 

 

222 800 грн 
Департамент 

культури  
 

12 42.малий  

 

14.05.2021 

Ко-44.01-

78287 

Назва проєкту: «Тротуар на вул. Г.Успенського» 

зміни  

Автор: Хорошева Олександра Володимирівна  

Контактні особи:  
Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Cтаре місто, 

вул.Г.Успенського, 89. (49.227679, 28.477292) 

Короткий опис: Прокладання тротуарної плітки на 

фрагменті тротуару біля будинку №91 з влаштуванням 

пішохідного переходу на вул. Г. Успенського напроти 

буд. №89. 

120 000 грн 

 

241 000 грн 

Зміни від 

24.06.2021 

 

Департамент 

комунального 

господарства і 

благоустрою 
 

 

13 44.малий  

 

14.05.2021 

Ко-01-78335 

Назва проєкту: «Екологічна стежинка Теренкур» 

Автор: Зарічна Валентина Анатоліївна  

Контактні особи: Калініченко Тетяна Сергіївна  

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон Вишенька  

Короткий опис: Пропонується відкриття тематичних 

локацій для розвитку громадської свідомості, активізації 

життєвої позиції, навичок до пізнання природи та 

відповідального до неї ставлення, усвідомлення 

необхідності збереження навколишнього середовища, 

підвищення рівня екологічної культури школярів та 

мешканців мікрорайону. 

250 000 грн 

 

 

Зміни від 

18.06 

Департамент 

освіти  
 

 

14 47.малий  

 

Назва проєкту: «Ігрова зона для дітей в Тяжилові: 

наземний батут» 

Автор: Київська Ольга Василівна  

188 966 грн 

 

240 000 грн 

Департамент 

комунального 
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