
                                                   

 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 24.06.2016 № 304                            9 сесія 7 скликання 
 м. Вінниця         

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.12.2015 року № 13  

«Про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» 
 

 

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», а саме у пункті 2.1. рішення слово 

«проекту» замінити словом «конкурсу». 

2. Внести зміни до додатку до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№13 «Про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» «Положення про Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» (далі - Положення), а саме: 

2.1. У Розділі 1. Положення визначення терміну «Автор проекту» 

викласти в новій редакції : 

«Автор проекту – фізична особа, дієздатна (або з неповною цивільною 

дієздатністю) віком від 16 років, яка є громадянином України та зареєстрована 

і проживає на території міста Вінниці.» 

2.2. Пункт 2 Розділу 2. Положення викласти в новій редакції: 

       «2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці на 

наступний бюджетний рік затверджується рішенням міської ради про міський 

бюджет на поточний бюджетний рік. При цьому його обсяг не може 

перевищувати 1 відсотка обсягу власних і закріплених доходів загального 

фонду, затвердженого рішенням міської ради про міський бюджет на 

поточний бюджетний рік. 

Затверджений загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 

розподіляється у співвідношенні 85 відсотків загального обсягу – на великі 

проекти та 15 відсотків – на малі проекти.» 

2.3. Пункт 5 Розділу 4. Положення доповнити абзацами наступного 

змісту: 

- передбачають  будівництво нової будівлі; 



- передбачають запуск виробництв або носять комерційний характер; 

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, 

закладів, установ, організацій; 

- передбачають виконання робіт з облаштування  прибудинкових 

територій, територій в секторі індивідуальної житлової садибної 

забудови, в тому числі  дитячих і спортивних майданчиків, 

асфальтування вулиць, проведення водопровідних робіт, робіт з 

каналізування, які проводяться у місті Вінниці першочергово на 

умовах співфінансування (частково з міського бюджету та частково 

за кошти мешканців); 

- передбачають виконання робіт на територіях, які  не належать до 

комунальної власності територіальної громади. 

2.4.  Розділ 4. Положення доповнити пунктом 11 наступного змісту: 

        «11. Проекти, які були допущені до голосування в попередньому етапі 

реалізації «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», які не стали 

переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку 

встановленому цим Положенням.» 

        2.5.  У абзаці 5 пункту 3 Розділу 5. Положення слово «проекту» замінити 

словом «конкурсу». 

        2.6.  Розділ 5. Положення доповнити пунктом 14 наступного змісту: 

        «14. Автори проектів, поданих в електронному вигляді, повідомляються 

про результат опрацювання проекту на електронну адресу зазначену в 

проекті.» 

        2.7.  Пункт 5 Розділу 6. Положення доповнити реченням наступного 

змісту: 

        «Для голосування мешканці міста мають право також скористатись 

бланком для голосування, що розміщується на офіційному сайті Вінницької 

міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив Вінниці», 

роздрукувавши його на папері у форматі А.4.» 

        2.8.  Пункт 6 Розділу 6. Положення доповнити реченням наступного 

змісту: 

        «Мешканці міста, які внаслідок фізичних вад не мають можливості 

самостійно заповнити бланк для голосування та (або) особисто проголосувати 

в пунктах для голосування, мають право скористатись допомогою своїх 

рідних, близьких та інших осіб, доручивши  їм подати заповнений бланк для 

голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути 

пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати 

бланк для голосування.» 

        2.9.  Пункт 12 Розділу 6. Положення викласти в наступній редакції : 

         «12. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання 

Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні 

членів Координаційної Ради та підлягають затвердженню рішенням 

виконавчого комітету.» 

        2.10.  Внести зміни в Додаток 3 до Положення виклавши його в новій 

редакції згідно з додатком до даного рішення. 



        3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

 

 

Міський голова                                                               С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Додаток   

 до рішення міської ради   

 від 24.06.2016 № 304 
  

                                                                                                 Додаток 3 

                                                                                   до Положення про Бюджет  

                                                                                   громадських ініціатив                

                                                                                   м.Вінниці 

 

 

 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці 
 

Прізвище      

Ім’я 

По-батькові 

 

Дата народження                           

 

серія, № паспорта                  

 

Адреса реєстрації* :                    

 

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Вінниця, то необхідно вказати інший номер 

документу, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. 

Вінниці) 

 

Документ що підтверджує 

проживання (перебування)  

в м. Вінниці 

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший 

документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування) 

● Згода на обробку персональних даних: 

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку 

моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської ради та її виконавчих 

органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 

01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 

згоди.  

__________                                                                                                   __________________ 

          дата                                                                                                                                                                                      (підпис) 

 

                 

                 

                 

        

        

                 

                 

                 

                 



 

 

Проголосувати можна за 1 великий та 1 малий проект. Зазначте в графі номер та 

назву проекту*. 

 № проекту Назва проекту 

Великий 

проект 

  

Малий 

проект 

  

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню 

позитивну оцінку Експертної групи, погоджені Координаційною радою конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці» та допущені до голосування. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

---- 

Заповнюється працівником Вінницької міської ради 

Отримав      ___________  ______________________  _____________  _____ 
   (підпис)  (Ім`я, Прізвище)  (дата)  (час) 

 

      

 

 

 

Міський голова                                                               С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент правової політики та якості 

Хорошев Володимир Ілліч 

Начальник інформаційно-аналітичного відділу 

 


