Протокол
засідання Координаційної ради конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»
Місце проведення: м. Вінниця, онлайн засідання за допомогою програми Zoom
Дата та час проведення: 13.10.2022 року, 09.00 год.
Присутні:

2.

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – співголова
Координаційної ради.
Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного
відділу департаменту правової політики та якості міської ради – секретар
Координаційної ради.
Члени Координаційної ради:

3.

Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови.

4.

Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови.

5.

Форманюк Микола Вікторович, заступник міського голови.

6.

Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови.

7.

Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової
політики та якості міської ради.
Мартьянов Максим Петрович, директор департаменту економіки і
інвестицій міської ради.
Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської
ради.
Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
Ярова Світлана Андріївна , голова постійної комісії міської ради з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (за
згодою).
Морнова Валентина Аркадіївна, авторка проєкту «Старість в радість –
залишаймося активними і після 60» - переможця V конкурсу 2019 року (за
згодою).
Сегеда Галина Миколаївна, голова Координаційної ради громадської
спілки Мережа ОГС «Місто змістів», менеджерка з комунікації громадської
організації «Подільська агенція регіонального розвитку».
Солоїд Олена Вікторівна, заступник голови громадської організації
«Освітній простір 2.0» (за згодою).

1.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
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15. Фляжнікова Інга Іванівна, директор громадської організації «Агенція
журналістських розслідувань».
Присутні запрошені:
1. Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної політики
міської ради.
2. Ільніцька Вікторія Віталіївна, начальник відділу розвитку житловокомунального господарства та енергетики
департаменту міського
господарства.
3. Кривешко Владислав Сергійович, староста Вінницько-Хутірського
старостинського округу.
4. Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики міської
ради.
5. Обливач Галина Миколаївна, староста Деснянського старостинського
округу.
6. Семенюк Юрій Володимирович, директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради.
7. Філанчук Максим Валерійович, директор департаменту культури міської
ради.
8. Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради.
9. Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей
міської ради.
10. Яценко Оксана Василівна, директор департаменту освіти міської ради.
Порядок денний:
1. Відкриття засідання.
2. Вступне слово співголови Координаційної ради Очеретного А.М.,
заступника міського голови.
3. Питання щодо перенесення реалізації проєктів-переможців конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив ВМТГ» 2020 та 2021 років на 2023 рік.
Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, директора департаменту
правової політики та якості міської ради – члена Координаційної ради.
Відкрила засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської територіальної громади».
Нагадала про повноваження та завдання Координаційної ради конкурсу
відповідно до рішення міської ради від 25.12.2015р. №13 «Про Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» (зі змінами від
25.02.2022 року №868).
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Зокрема, що Координаційна рада конкурсу – постійно діючий консультативнодорадчий орган, який утворений з метою координації робіт, пов’язаних з
впровадженням проєктів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
Вінницької міської територіальної громади. Одним з основних завдань Ради є
прийняття рішення щодо продовження реалізації проєктів-переможців у
наступному році. А також, що у відповідності до пункту 8. Розділу 8. Положення,
у зв`язку з неможливістю реалізувати проєкт протягом бюджетного року,
Координаційна рада конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» може прийняти
рішення щодо продовження реалізації проєкту-переможця в наступному році.
Вартість проєкту може бути збільшена враховуючи коефіцієнт інфляції за рік, в
якому проєкт з об`єктивних причин не було реалізовано.
Зазначила, що цьогоріч, враховуючи запроваджений на території України
воєнний стан, у зв’язку з нападом збройних сил Російської Федерації на територію
України, рішенням виконавчого комітету від 07.04.2022 року № 675 затверджене
рішення «Про не проведення в 2022 році конкурсу «Бюджет громадських ініціатив
Вінницької міської територіальної громади». Разом з тим, склад Координаційної
ради конкурсу не оновлювався та залишається чинним у відповідності до рішення
виконавчого комітету від 25.03.2021 р. № 743 «Про проведення конкурсу проєктів
у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної
громади», для їх реалізації у 2022 році».
Запросила Малецьку Наталію Анатоліївну – начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради,
секретаря Координаційної ради конкурсу, для представлення членів
Координаційної ради. Після чого, до слова був запрошений Очеретний Андрій
Михайлович, заступник міського голови – співголова Координаційної ради.
Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови співголову Координаційної ради.
Привітав усіх присутніх і нагадав про заходи безпеки у разі оголошення
повітряної тривоги.
Наголосив на тому, що 2022 рік є відмінний від інших саме тим, що
призупинено дію конкурсу «Бюджет громадських ініціатив ВМТГ» та реалізацію
проєктів-переможців 2021 року, за які проголосували мешканці громади. Це
відбулося в квітні 2022 року, тобто рішенням виконавчого комітету міської ради
від 07.04.2022р. №675 вирішено не проводити в 2022 році конкурс проєктів у
рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної
громади». Це було пов’язано з активними бойовими діями по всій території
України та обмеженням фінансування Державною казначейською службою
України. Враховуючи усі ці виклики, було вирішено кошти перенаправити на
підтримку критичної інфраструктури, на потреби Збройних Сил України та
внутрішньо переміщених осіб.
Нагадав, що в минулому році жителі Вінницької громади були найактивніші
та проголосували за проєкти у кількості 59 892 голоси. Зокрема, за великі проєкти
– 39 031 голос та за малі – 20 861 голос. В електронному вигляді – 25 328 (42,3%),
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в офлайн режимі – 34 564 (57,7%). Крім того, вперше, під час голосування була
використана «Муніципальна картка вінничанина», за допомогою якої отримано
3252 голоси. Координаційна рада на своєму засіданні від 27.10.2021 року
затвердила підсумки голосування та визначила для реалізації у 2022 році 23
проєкти-переможці на загальну суму 10 млн. грн, а саме: 8 великих на загальну
суму 6 312 320,00 грн і 9 малих проєктів на загальну суму 1 595 120,00 грн для
реалізації на території міста; 1 великий на суму 910 000,00 грн та 5 малих проєктів
на загальну суму 1 182 560,00 грн – на території сіл та селища Вінницької міської
територіальної громади. Також, на зазначеному засіданні прийнято рішення про
перенесення реалізації проєкта-переможця 2020 року №54 «Безкоштовна
стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ» на
поточний 2022 рік. Відповідні видатки були передбачені в бюджеті ВМТГ на
2022 рік – 248 000,00 грн.
Потім нагадав перелік проєктів-переможців 2021 року, реалізація котрих
була передбачена цьогоріч, згідно з додатком до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.11.2021 року №2672:
Перелік проєктів-переможців
конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської
територіальної громади», які будуть реалізовані в 2022 році,
їх вартість та виконавці проєктів
Великі проєкти
м. Вінниця
№
з/п
1.

Номер та назва проєкту
(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)
№39. Прокачай мозок та тіло

Вартість
проєкту,
грн.

676 000

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Замостя», вулиця О. Антонова, буд.50.
Поштовий індекс: 21034.
Короткий опис: Облаштування фітнес-залу в бібліотеці-філії №6 для проведення
безкоштовних занять із загальної фізичної підготовки, проведення спортивних
змагань.
Загальна кількість голосів підтримки: 2675.
Рейтинг проєкту: 3,9571.

2.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради.
№33. Культурно-освітній простір просто неба
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», вул. В. Порика, буд. 20
(територія КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської
ради»)
Поштовий індекс: 21021.
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 3247.
Рейтинг проєкту: 3,0413.
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1 067 620

№
з/п

3.

Номер та назва проєкту
(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)
Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
№48. Створення спортивного осередку мікрорайону

Вартість
проєкту,
грн.

878 700

«Острівець здоров’я»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Замостя», вул. Богдана Ступки, буд. 18
(територія КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Вінницької міської
ради»)
Поштовий індекс: 21032.
Короткий опис: Проєкт спрямований на вирішення проблеми зайнятості наших
дітей, формування свідомості здорового способу життя дітей та підлітків
мікрорайону. Він дасть змогу дітям та дорослим мешканцям мікрорайону, а
також учням школи №5, їх батькам долучитися до занять фізичною культурою
та з користю проводити час.
Загальна кількість голосів підтримки: 2650.
Рейтинг проєкту: 3,0158.

4.

Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
№63. «Битва районів»: турнір з вуличних видів спорту для

495 000

молоді міста
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», вулиця Северина
Наливайка, буд. 17 (територія КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19
Вінницької міської ради»)
Поштовий індекс: 21003.
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 1405.
Рейтинг проєкту: 2,8384.

5.

Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
№53. Затишна шкільна площа в Тяжилові (лаунж-зона

989 000

екосвідомих громадян)
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», вул. Ватутіна, 42 (територія
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради»).
Поштовий індекс: 21011.
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 2691.
Рейтинг проєкту: 2,7210.

6.

Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
№20. Сабарів. Дитячий світ

1 085 800

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Сабарів», вул. Карбишева, буд. 30А.
Поштовий індекс: 21037.
Короткий опис: Дитячий ігровий спортивний майданчик.
Загальна кількість голосів підтримки: 2903.
Рейтинг проєкту: 2,6736.

7.

Виконавець проєкту: департамент міського господарства міської ради.
№45. Створення «Скверу ім. О. Кобилянської» поліпшення

естетичного вигляду Вінницької територіальної громади
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «П’ятничани», вул. О. Кобилянської,
буд.1-5.
Поштовий індекс: 21010.
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660 000

№
з/п

Номер та назва проєкту
(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)

Вартість
проєкту,
грн.

Короткий опис: Створення скверу пам'яті - це візитна картка мікрорайону
П'ятничан. Сквер з іменною табличкою О. Кобилянської: лавки, доріжки,
світильники, різноманітні зелені насадження.
Загальна кількість голосів підтримки: 1711.
Рейтинг проєкту: 2,5924.

8.

Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради.
№43. Студія звукозапису

460 200

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», вул. Д. Нечая, буд. 77а.
Поштовий індекс: 21012.
Короткий опис: Створення сучасної студії звукозапису на базі КЗ «Центр
підліткових клубів за місцем проживання». Залучення широкого кола людей до
створення якісного українського контенту.
Загальна кількість голосів підтримки: 1067.
Рейтинг проєкту: 2,3186.

Виконавець проєкту: виконавчий комітет міської ради, відділ молодіжної
політики міської ради.
ВСЬОГО: 6 312 320

Малі проєкти
м. Вінниця

№
з/п

1.

Номер та назва проєкту
(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)
№38. Еко-хутір «Зелений двір»

Вартість
проєкту,
грн.

204 010

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Малі Хутори», вулиця А. Бучми, 96.
Поштовий індекс: 21023.
Короткий опис: Облаштування на прилеглій території міської бібліотеки №16
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 2842.
Рейтинг проєкту: 13,9307.

2.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради.
№57. Волонтери правосуддя
Місце реалізації: Вінницька міська територіальна громада.
Поштовий індекс: відсутній.
Короткий опис: Правопросвітницький проєкт «Волонтери правосуддя»
спрямований на створення цілісної системи правового, соціального та інклюзивного
супроводу дитини, що опинилася у складних життєвих обставинах. Проведення
юридичного форуму, навчальних семінарів та видання методичного посібника
сприятиме ефективному правовому захисту дитини та в цілому допоможе
покращити механізми надання дітям правової допомоги.
Загальна кількість голосів підтримки: 2129.
Рейтинг проєкту: 13.3063.
Виконавець проєкту: виконавчий комітет міської ради, департамент правової
політики та якості міської ради.
6

160 000

№
з/п

3.

Номер та назва проєкту
(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)
№29. Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного

Вартість
проєкту,
грн.

187 350

майданчика по вул. Волошковій
Місце реалізації: м. Вінниці, мікрорайон «Олійножировий комбінат»,
вул.Волошкова, б/н.
Поштовий індекс: 21034.
Короткий опис: Встановлення глядацьких трибун із навісом на 20 посадкових місць
при волейбольному майданчику.
Загальна кількість голосів підтримки: 2252.
Рейтинг проєкту: 12.0203.

4.

Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради.
№6. Мобільна група творчого натхнення

45 760

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).

Поштовий індекс: відсутній..
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 486.
Рейтинг проєкту: 10.6206.

5.

Виконавець проєкту: департамент соціальної політики міської ради.
№12. В гостях у Вінницьких майстрів

47 000

Місце реалізації: м. Вінниця, с. Вінницькі Хутори, с. Щітки, с. Писарівка,
с. Стадниця.
Поштовий індекс: відсутній.
Короткий опис: Розширення знань та популяризація культурно-мистецьких
надбань Вінниччини серед громадян похилого віку.
Загальна кількість голосів підтримки: 487.
Рейтинг проєкту: 10.3617.

6.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради.
№47. Ігрова зона для дітей в Тяжилові: наземний батут

240 000

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», поряд з Родинним озером.
Поштовий індекс: 21011.
Короткий опис: Облаштування ігрової зони для дітей у мікрорайоні «Тяжилів».
Улаштування наземного батуту з безпечним покриттям по контуру.
Загальна кількість голосів підтримки: 2267.
Рейтинг проєкту: 9.4458.
Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради

7.

№15. Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок та котів

248 000

на території Вінницької МТГ
Місце реалізації: Вінницької міської територіальна громада.
Поштовий індекс: відсутній.
Короткий опис: З метою попередження неконтрольованого росту популяції
безпритульних тварин на території ВМТГ, провести стерилізацію безпритульних
кішок та котів і провести їх вакцинацію від сказу.
Загальна кількість голосів підтримки: 1518.
Рейтинг проєкту: 6.1210.

8.

Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради.
№44. Екологічна стежинка Теренкур
7

250 000

Номер та назва проєкту

№

(місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів
підтримки, рейтинг та виконавець проєкту)

з/п

Вартість
проєкту,
грн.

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Вишенька, вул. Келецька, буд.62.
(територія КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської
ради»)
Поштовий індекс: 21021.
Короткий опис: Пропонується відкриття тематичних локацій для проведення
майстер класів, квестів, ігрових та розважально-пізнавальних заходів для громади
та учасників освітнього процесу.
Загальна кількість голосів підтримки: 1337.
Рейтинг проєкту: 5.3480.

Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
9.

Сучасний
чотирилапих»
№8.

міні

стадіон

«Дружній

простір

для

213 000

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Андрія Первозванного, «Парк дружби народів».
Поштовий індекс: 21030.
Короткий опис: Модернізація майданчика для вигулу собак з розширеним
функціоналом.
Загальна кількість голосів підтримки: 359.
Рейтинг проєкту: 1.6854.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради.
ВСЬОГО: 1 595 120

Великі проєкти
Старостинські округи
Вінницької міської територіальної громади

№
проєкту

1.

Назва проєкту
(місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки,
коефіцієнт для населеного пункту, рейтинг та виконавець проєкту)

№60. Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ»

Вартість
проєкту,
грн.

910 000

Місце реалізації: с. Великі Крушлинці, територія КЗ «Великокрушлинецька
гімназія».
Короткий опис: Створення спортивно-ігрового майданчика для занять на
свіжому повітрі, який виховуватиме здоровий дух та покращуватиме фізичноемоційний та психофізіологічний розвиток дітей, підлітків, дорослих та осіб з
особливими потребами.
Загальна кількість голосів підтримки: 884.
Коефіцієнт: 11,5.
Рейтинг проєкту: 11.1714.

Виконавець проєкту: департамент освіти міської ради.
ВСЬОГО:

8

910 000

Малі проєкти
Старостинські округи
Вінницької міської територіальної громади
№
проєкту

10.

Назва проєкту
(місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки, рейтинг,
коефіцієнт для населеного пункту та виконавець проєкту)
№41. Бібліотека згуртовує громаду

Вартість
проєкту,
грн.

222 800

Місце реалізації: с. Стадниця, с. Вінницькі Хутори, с. Щітки, с. Малі Крушлинці,
с. Великі Крушлинці, с. Гавришівка.
Короткий опис: Проєкт 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..
Загальна кількість голосів підтримки: 3706. Коефіцієнт: 11,5.
Рейтинг проєкту: 101.4659.

11.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради.
№40. Бібліоальтанка - комфортний відпочинок

249 865

Місце реалізації: смт. Десна, вул. Гагаріна, буд. №2.
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.
Загальна кількість голосів підтримки: 1354.
Коефіцієнт: 7,0.
Рейтинг проєкту: 37.9325.

12.

Виконавець проєкту: департамент культури міської ради
№37. Створення зони відпочинку на ставку «ТАРАСИШИН»

250 000

Місце реалізації: с. Щітки, вул. Б. Хмельницького
Короткий опис: Ставок «Тарасишин» - один з найбільш доступних місць
відпочинку жителів сіл Писарівка та Щітки. Проєктом передбачений
благоустрій берегової лінії, облаштування зон культурного відпочинку на
території старостинського округу і відкриє мешканцям можливості для
комфортного відпочинку.
Загальна кількість голосів підтримки: 733. Коефіцієнт: 6,1.
Рейтинг проєкту: 17.8852.

Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради.
13.

№34. Пікнік-майданчик біля озера – сімейний відпочинок у

передмісті Вінниці
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
міської ТГ та туристів.
Загальна кількість голосів підтримки: 305.
Коефіцієнт: 6,5
Рейтинг проєкту: 8.4362.

Виконавець проєкту: департамент комунального господарства та
благоустрою міської ради.
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235 000

Вартість
проєкту,
грн.

Назва проєкту

№
проєкту

14.

(місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки, рейтинг,
коефіцієнт для населеного пункту та виконавець проєкту)
№70. Комфортний простір очікування та відпочинку

224 895

пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки
Місце реалізації: с. Писарівка, вул. Покровська, буд. 108.
Короткий опис: Проєкт спрямований на покращення умов очікування та
відпочинку для пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки. Сучасний
простір дозволить відвідувачам амбулаторії у комфортних умовах проводити час
між очікуванням на прийом до лікарів.
Загальна кількість голосів підтримки: 148.
Коефіцієнт: 6,0
Рейтинг проєкту: 3.5901.

Виконавець проєкту: департамент охорони здоров’я міської ради.
ВСЬОГО:

1 182 560

У зв’язку з впровадженим воєнним станом в Україні та враховуючи
постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. № 590 (зі змінами) «Про
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», реалізація 23-х проєктівпереможців конкурсу 2021 року в поточному році практично не здійснювалася:
роботи з 6 проєктів призупинені на стадії виготовлення проєктно-кошторисної
документації, 16 інших - робота не розпочиналася, згідно таблиці, яка попередньо
була надіслана членам Координаційної ради та запрошеним директорам
департаментів і відділів міської ради – виконавцям проєктів:

Проєкти, які планувалися для реалізації у 2022 році
№
з/п

1.

2.

Назва проєкту

Капітальний ремонт елементів благоустрою
по вул. О. Кобилянської (№45. Створення
«Скверу ім. О. Кобилянської» поліпшення
естетичного
вигляду
Вінницької
територіальної громади) в м. Вінниці
Виконавець
проєкту:
департамент
комунального
господарства
та
благоустрою міської ради
Капітальний ремонт спортивного майданчика
по вул. Волошкова (№29. Встановлення
глядацьких трибун біля волейбольного
майданчика по вул. Волошковій) в м.
Вінниці
10

Вартість
проекту,
грн

Касові
видатки
станом на
01.10.2022р.

Залишок
коштів

660 000

16 970,38

643 029,62

187 350

12 615,36

174 734,64

3.

4.

5.

6

Капітальний ремонт дитячого майданчика по
вул. Ватутіна, біля буд. №58 (№47. Ігрова
зона для дітей в Тяжилові: наземний батут)
в м.Вінниці
Виконавець
проєкту:
департамент
комунального
господарства
та
благоустрою міської ради
Капітальний ремонт елементів благоустрою
по вул. Б. Хмельницького (№37. Створення
зони
відпочинку
на
ставку
«ТАРАСИШИН») в
с. Щітки
Вінницької міської територіальної громади
Виконавець
проєкту:
департамент
комунального
господарства
та
благоустрою міської ради
Капітальний ремонт елементів благоустрою
біля вул. Молодіжна (№34. Пікнікмайданчик біля озера - сімейний
відпочинок у передмісті Вінниці) в с.
Стадниця Вінницької міської територіальної
громади
Виконавець
проєкту:
департамент
комунального
господарства
та
благоустрою міської ради
№43. Студія звукозапису
Виконавець проєкту: виконавчий комітет
міської ради, відділ молодіжної політики
міської ради.

№54.
Безкоштовна
стерилізація
безпритульних кішок і котів на території
Вінницької МТГ» (переможець 2020 року)
Підрядник: За результатами 8 проведених
відкритих торгів надавача послуг не
визначено.
Виконавець
проєкту:
департамент
комунального
господарства
та
благоустрою міської ради

240 000

12 766,46

227 233,54

250 000

12 733,51

237 266,49

235 000

12 733,51

222 266,49

460 200

24 000

436200,00

91819,22

1940730,78

-

248 000,00

248 000

Також відзначив, що один проєкт все ж таки втілений в життя. Враховуючи
те, що під час війни, Вінницька міська територіальна громада прийняла велику
кількість внутрішньо переміщених осіб, з метою підняття бойового духу та
створення ще комфортніших умов перебування для даних осіб, було прийняте
рішення із врахуванням законодавчих норм, реалізувати лише один великий
проєкт №20 «Сабарів. Дитячий світ». У мікрорайоні Сабарів по вул. Скіфська
(колишня Карбишева) напроти будинку №30 здійснений «Капітальний ремонт
елементів благоустрою майданчика». Зокрема: розміщено дитяче та спортивне
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обладнання,
лави та урни; встановлена огорожа; майданчик вимощений
тротуарною плиткою ФЕМ та гумовим покриттям; облаштовано зовнішнє
освітлення.
Висловив сподівання, що наступного 2023 року нам буде трішки простіше й
ми зможемо спрямовувати видатки на розвиток нашої громади. В тому числі,
будемо продовжувати втілювати в життя проєкти-переможці 2021 року.
Задля реалізації цих проєктів та планування відповідних видатків в бюджеті
ВМТГ на 2023 рік, Координаційній раді конкурсу запропонував прийняти рішення
щодо продовження реалізації 22 проєктів-переможців 2021 року у наступному
бюджетному році. А також, проєкта-переможця 2020 року №54 «Безкоштовна
стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ» вартістю
248 000 грн. Враховуючи те, що уже змінилися ціни та вартість проєктів зросла,
необхідно буде актуалізувати їх кошторисну частину.
Запропонував з цього приводу членам Координаційної ради проголосувати
та доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проєктів, надати
пропозиції до департаменту фінансів міської ради для формування бюджету на
2023 рік.
Для прийняття остаточного рішення надав можливіть присутнім на засіданні
висловити власні думки чи пропозиції.
Слухали: Луценко Наталію Дмитріївну, директора департаменту
фінансів – члена Координаційної ради.
Зауважила, що дійсно Координаційна рада конкурсу працює керуючись
«Положенням про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської
територіальної громади», яке затверджене рішенням міської ради. Проте, що
стосується перенесення реалізації проєкту-переможця на наступний рік, то у пункті
8. Розділу 8. Положення зазначено, що: «У зв`язку з неможливістю реалізувати
проєкт протягом бюджетного року, Координаційна рада конкурсу «Бюджет
громадських ініціатив» може прийняти рішення щодо продовження реалізації
проєкту-переможця в наступному році. Вартість проєкту може бути збільшена
враховуючи коефіцієнт інфляції за рік, в якому проєкт з об`єктивних причин не
було реалізовано». Разом з тим, говорячи про проєкт-переможець 2020 року,
вартість якого складає 248 000, 000грн і реалізація якого передбачалася у 2021 році
та вже був перенесений на 2022 рік, то в Положенні не зазначено, що можливе
продовження реалізації в наступних роках або протягом наступних двох, або трьох
років.
Враховуючи це, надала пропозицію відкоригувати пункт 8. Розділу 8.
Положення таким чином, щоб можна було працювати у правовому полі.
Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови співголову Координаційної ради.
Запропонував прокоментувати дану пропозицію Григорук Людмилі
Анатоліївні, директору департаменту правової політики та якості міської ради.
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Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, директора департаменту
правової політики та якості міської ради.
Погодилася із пропозицією щодо внесення зміни до пункту 8. Розділу 8.
Положення в найкоротші терміни.

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови співголову Координаційної ради.
Після уточнення у всіх присутніх членів Координаційної ради та запрошених
директорів департаментів і відділів міської ради щодо наявності чи відсутності
зауважень та пропозицій, запропонував членам Координаційної ради
проголосувати за продовження реалізації вказаних проектів протягом наступного
бюджетного 2023 року.

Процедура голосування (онлайн в маті) га з голосу.
Підтримано одноголосно.
ВИРІШЕНО:
1. Продовжити реалізацію 22 проєктів-переможців 2021 року на загальну суму
8 822 380,78 грн і проєкту-переможця 2020 року №54 «Безкоштовна
стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ»
вартістю 248 000 грн та перенести відповідні видатки на наступний 2023 рік.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради підготувати зміни до
«Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської
територіальної громади» та за результатами засідання підготувати
відповідний протокол засідання Координаційної ради конкурсу.

3. Доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проектів, надати
департаменту фінансів міської ради пропозиції щодо включення до проекту
бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік відповідних
видатків для реалізації зазначених проектів конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської територіальної громади».

ОЧЕРЕТНИЙ

Співголова Координаційної ради

Наталія МАЛЕЦЬКА

Секретар Координаційної ради

із

