
Протокол 
засідання Експертної групи конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці»

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. №  59, зала засідань. 
Дата та час проведення: 22.08.2017 року 15.30 год.

Запрошені:
1- С кальський  Владислав Володимирович, заступник міського голови -  голова 

Експертної групи
2. Ф едчиш ина Лю дмила Анатоліївна, заступник директора департаменту 

правової політики та якості міської ради - заступник голови Експертної групи
3. Баскевич Анна Григорівна, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради -  в.о. секретаря 
Експертної групи

Члени Експертної групи :
4. Яценко О ксана Василівна, директор департаменту освіти міської ради
5. Ф іланчук М аксим  Валерійович, директор департаменту культури міської 

ради
6. Копчук Ірина Володимирівна, директор департаменту адміністративних 

послуг міської ради
7. Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній культурі і

спорту міської ради
8. Фурман Роман Сергійович, в.о. директора департаменту житлового 

господарства міської ради
9- Лесь Антоніма М ихайлівна, заступник директора департаменту фінансів 

міської ради
10. Кравець Ігор Ю химович, директор департаменту капітального будівництва 

міської ради
11. К о н о н ч у к  Н аталія  Леонтіївна, заступник директора департаменту у справах 

ЗМ1 та зв’язків з громадськістю міської ради
12. Диченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст» (за згодою)
13. М ончак Ю лія Вікторівна, начальник відділу у справах молоді та туризму

міської ради
14. Ніценко Володимир М иколайович, директор департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради
15. Островерхова Анастасія Валеріївна, заступник начальника відділу підтримки 

бізнесу департаменту економіки і інвестицій
16. Попова Л ариса Віталіївна, директор департаменту соціальної політики міської 

ради
17. Левченко Сергій Петрович, в.о. директора департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради
18. Пурдик Григорій Н иканорович, директор департаменту міського

господарства
19. М аховський Яків Олександрович, заступник директора, начальник служби 

містобудівного кадастру департаменту архітектури та містобудування міської 
ради

20. Шиш О лександр Володимирович, директор департаменту охорони здоров’я 
міської ради



21. Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційно-аналітичного 
відділу департаменту правової політики та якості міської ради

22. Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей 
міської ради

23. Боцюн Андрій Володимирович, заступник директора департаменту 
комунального майна міської ради, начальник відділу моніторингу та 
формування нерухомого майна

24. Дідик Христина Вікторівна, регіональний представник ГО «Інститут 
«Республіка» у м. Вінниці (за згодою).

25. Данилов Станіслав Васильович, менеджер проектів КП «Інститут розвитку 
міст» (за згодою)

Запрошені:
Ямковенко Сергій Петрович - автор проекту №44 «Сила Сонця (сонячні 

міні-котельні для опалення та приготування гарячої води)»
Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:

1. Вступне слово голови Експертної групи.
2. Розгляд експертної оцінки проектів поданих на конкурс «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» для їх реалізації у 2018 році.
3. Затвердження переліку проектів для голосування, які отримали позитивну 

оцінку.

Слухали. Скальського Владислава Володимировича

З метою реалізації стратегічного пріоритету щодо формування сильної 
місцевої громади Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та впроваджуючи інноваційні 
механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.03.2017р. №549 у Вінниці 
оголошено конкурс проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив 
м. Вінниці», для їх реалізації в 2018 році та затверджений склад Експертної групи 
для здійснення аналізу проектів, які пропонуються до участі в конкурсі.

Скальський Владислав Володимирович запропонував обрати секретарем 
Експертної групи - Баскевич Анну Григорівну, головного спеціаліста 
інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової політики та якості 
міської ради, у зв’язку з відпусткою секретаря Експертної групи - Малецької 
Наталії Анатоліївни, начальника інформаційно-аналітичного відділу департаменту 
правової політики та якості міської ради
Процедура голосування:

Одноголосно підтримали кандидатуру секретаря Експертної групи.

Слухали. Скальського Владислава Володимировича

З 1 квітня по 15 травня 2017 року мешканці Вінниці подавали проекти для 
участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», які будуть



реалізовані в 2018 році. В бюджеті міста на реалізацію проектів -  переможців в 
2018 році передбачено 7 млн. гривень.

До Експертної групи надійшло 74 проекти, з них: великих - 41, малих - 33. 
Відповідно до п. 4 розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив 
м. Вінниці, проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив м. Вінниці розподіляються на:

- великі - з обсягом фінансування від 200 тис.грн. до 1000 тис.грн.;
- малі -  з обсягом фінансування до 200 тис.грн.

Вимоги до проектів, які беруть участь в конкурсі, зазначені в пунктах 5 та 6 
розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці.

З 15 травня до 1 серпня 2017 року профільні виконавчі органи міської ради 
здійснили попередню експертну оцінку цих проектів. Членам Експертної групи 
пропонується ознайомитися з результатами узагальненої експертної оцінки та 
рекомендувати Координаційній раді конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 
м.Вінниці» винести перелік проектів на загальноміське голосування, які отримали 
позитивну оцінку. Голосування планується провести з 1 по 10 жовтня поточного 
року. Експертній групі конкурсу розданий перелік поданих проектів з попередньою 
експертною оцінкою.

Запропонував приділити більше уваги тим проектам, які отримали негативну 
попередню експертну оцінку, а ті проекти, які отримали позитивну експертну 
оцінку розглядати в скороченому вигляді.

Слухали: Федчишипу Людмилу Анатоліївну
Запропонувала членам Експертної групи розглянути попередню експертну 

оцінку проектів поданих для участі у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив м. 
Вінниці», які будуть реалізовані в 2018 році.

Слухали: ( 'кальського Владислава Володимировича
Необхідно надати декілька коментарів відносно деяких проектів, які 

отримали негативну відповідь. А саме:
Проект №16 «Вода з артезіанської свердловини для мешканців Старого 

міста на території школи №22». Питання чистої питної води є актуальним для 
міста Вінниці і дуже важливим для виконавчого комітету міської ради, зараз 
докладається максимум зусиль для того, щоб стратегічно вирішити запропоноване 
питання.

Виконання такого проекту не є доцільним в рамках конкурсу «Бюджет 
громадських ініціатив м. Вінниці», проте знаючи про таку ініціативу, на разі, 
відповідні виконавчі органи Вінницької міської ради опрацьовують пілотний 
проект, в рамках якого планується побудувати декілька свердловин в різних 
районах міста, з врахуванням усіх факторів для забезпечення жителів міста якісною 
питною водою.

Проект №1 «Первинне сортування сміття у домогосподарствах» - дуже 
гарний проект-.

Саме зараз, завдяки підприємству «ЕкоВін», маємо можливість 
відсортовувати сміття. Як відомо, вже довгий час ми співпрацюємо із 
Швейцарським офісом і запланована окрема комерційна кампанія щодо посилення



сталого плану енергоефективності в місті, а також, окрема увага буде приділятися 
сортуванню сміття в момент його появи.

З огляду на масштаби цього проекту дуже важко реалізувати його за кошти 
«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці».

Проект №6 «Благоустрій набережної на ділянці між центральним та 
київським мостами (дамби)». Існує такий проект «Соппесііопз», в рамках цієї 
школи виховується нове покоління урбаністів. В якості дипломної роботи у перших 
випускників-вінничан була розробка концепції цієї набережної, яку зараз ми 
розглядаємо як підгрунтя для планування майбутнього проекту. Плануємо не 
обмежуватись лише цим відрізком набережної, а як мінімум, продовжити до 
Староміського мосту, а надалі і усієї набережної.

Слухали: Маховського Якова Олександровича
Проект №49 «Золоті ворота Вінниці. Від старої «Росії» до України у 

майбутньому» опрацьовувався департаментом архітектури та містобудування 
міської ради. Зауважив, що будівля кінотеатру «Росія» - це надто складний 
архітектурний об’єкт і потребує дуже великих планових архітектурних рішень, які 
не можуть бути реалізовані в рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 
м. Вінниці».

Слухали: Філанчука М аксима Валерійовича
На даний час, на території кінотеатру «Росія» проводяться з ’їзди, зустрічі 

громадських організацій, до речі, зараз проходить зустріч культурної резиденції 
«Над Бугом», до якої з ’їхались багато людей з усієї України, в тому числі з 
окупованого Донецька, Луганська, які перебувають на території нашого міста вже 
другий тиждень.

Даний проект розглядався департаментом культури, як проект «Івент», тобто 
організація масових заходів, але щоб їх проводити - слід вдихнути життя в дану 
будівлю.

Слухали: Скальського Владислава Володимировича
Основна частина проекту - проведення інтерактивних соціально-культурних 

заходів. Запропонував винести цей проект і його складову на голосування 
Експертної групи.

Процедура голосування: 

З а - 15 
Проти 4 
Утримались  -  6 

Вирішили: Підтримати проект №49 та допустити до загальноміського 
голосування.

Слухали: Федчишину Людмилу Анатоліївну



Запросила автора проекту №44 «Сила Сонця (сонячні міні-котельні для 
опалення та приготування гарячої води)» для презентації.

Слухали: Ямковенка Сергія Петровича 
Презентував проект №44

Слухали: Ш ита Олександра Володимировича
Зазначив, що така система не потрібна для МКЛ №3 «Центру матері і 

дитини», в проекті вказано, що генерується 10 т. води, а лікарні споживають -5  т.

Слухали: Маховського Якова Олександровича
Повідомив, що дах лікарні не витримає такого навантаження. Представлена 

система підігріває воду. Як бути у зимовий період, коли інсталяція світла менша, 
ніж влітку і восени? Ця система не буде функціонувати взимку?

Слухали: Ямковенка Сергія Петровича
Зауважив, що система має плоске рухоме дзеркало, яке рухається за сонцем, 

як наслідок, взимку вона нагріває воду. Також, є можливість монтувати таку 
систему на земельній ділянці біля лікарні. Є можливість підняти цю конструкцію 
на 1.5-2 метри над рівнем фунту. Для забезпечення охорони, по периметру ми 
встановимо камери спостереження. Проект, насправді, є значно дорожчим. Ми 
його готові зробити тільки за мільйон задля реклами нашої продукції. Адже 
аналогів в Україні немає. Аналогічні системи встановленні у Європі.

Слухали: Скальського Владислава Володимировича
Запитав, чи готовий автор проекту здійснювати безкоштовний ремонт та 

технічний нагляд за системою протягом 5 років?

Слухали: Ямковенка Сергія Петровича
Так, я думаю ми знайдемо таку можливість.

Слухали: ( 'кальського Владислава Володимировича
Запропонував до 5 вересня доопрацювати проект №44, здійснити розрахунок 

кошторису з врахуванням того, що систему потрібно монтувати на землі, а не на 
даху, як планувалось. У разі усунення зауважень, проект №44 буде допущено до 
загальноміського голосування.

Слухали: Ямковенка Сергія Петровича
Погодився доопрацювати проект до 05 вересня 2017 року та надати 

відповідне письмове підтвердження.

Слухали: Скальського Владислава Володимировича
Запропонував розглянути проект №73 «Венеціанська гондола на 

набережній «Рошен». Ідея проекту збільшує туристичний простір міста, місце 
реалізації є вдалим, адже на набережній «Рошен» відпочивають як мешканці міста, 
так і гості з інших міст та країн.



Тому, членам Експертної групи, слід проголосувати за даний проект, який 
підпадає під пункт 6 розділу 4 Положення про бюджет громадських ініціатив 
м. Вінниці: «не фінансуються проекти, які передбачають запуск виробництв або 
носять комерційний характер».
Процедура голосування:

З а - З  
Проти - ІЗ 
Утримались  -  9
Вирішили: Проект не мож е бути винесений на загальноміське голосування.

Слухали: Федчиишиу Людмилу Анатоліївну
Запросила членів Експертної групи конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» проголосувати за перелік проектів, які отримали позитивну оцінку та 
будуть винесені на загальноміське голосування.

Процедура голосування:

Одноголосно підтримали перелік проектів, які отримали поліпшену оцінку. 

Вирішили:

1. Затвердити Перелік проектів, які отримали позитивну експертну оцінку, для 
винесення на загальноміське голосування в кількості -  40 (з урахуванням 
доопрацювання проекту №44), а саме: великі проекти - 21, малі проекти -  19 
(перелік додається).

2. Доручити уповноваженому органу (департаменту правової політики та якості 
міської ради) письмово повідомити авторів проектів про результати 
експертної оцінки їхніх проектів та рішення Експертної групи.

Секретар Експертної групи

Голова Експертної групи

Заступник голови Експертної групи



Перелік ВЕЛИКИХ проектів для голосування

№

проекту Проект
В артість ,

гри.

3. Надія Вінниці
Автор: Ворохоб Віталій

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Замостянська, 16. Центральний міський стадіон

Короткий опис: встановлення анти вандал ь ного гімнастичного майданчика для 
вуличної гімнастики (Стріт Воркаут) доступного для усіх верств населення, в тому 
числі для людей з обмеженими фізичними можливостями

999 499 

(відкориг.)

5. Електричні станції швидкої зарядки для електромобілів
Автор: Горейко Василь

Місце реалізації: м. Вінниця, просп. Космонавтів. 30 (ЦАП Прозорий офіс №2 
«Вишенька»)

Короткий опис: встановлення станції швидкої зарядки для електромобілів на 
публічному паркувальному майданчику

272 000 

(відкориг.)

7. Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя 
Автор: Станкевич Микола Григорович

Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до 
проїжджої частини прибудинкові території по вул. Гоголя 1 5 -2 0

Короткий опис: створення безпечних умов переходу вул. Гоголя для жителів 
мікрорайону.

1 000 000

10. Забезпечення контейнерами для ПЕТ-иляшок мешканців 
приватного сектору з метою сортування сміття
Автор: Корольова Алла Назарівна

Місце реалізації: м Вінниця, вулиця Буч ми

Короткий опис: встановлення прозорих контейнерів для ПЕТ-иляшок

233 000 

(відкориг.)

11. Бібліотека здатна дивувати
Автор: Козловська Світлана Миколаївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», просп. Космонавтів, 63. 
Центральна бібліотека для дітей та юнацтва

Короткий опис: створення міні -  «Музею-іграшки», лялькового театру «Сонячний 
зайчик» та бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!» в приміщенні бібліотеки, 
встановлення зеленої каркасної скульптури «Книжка» на газоні біля входу до 
бібліотеки

507 821

14. Безпечні пішохідні переходи Вінниці 
Автор: Говор Дмитро Ігорович 

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: найбільш небезпечні місця на дорогах Вінниці обладнати 
комплексами підвищення безпеки, які включають: автономну систему освітлення, 
світлодіодні дорожні знаки, шумові смуги, з ’їзди для велосипедів та інвалідних 
візків, огородження

825 810 

(відкориг.)



17. «Веселка»-зона комфорту для вихованців КЗ «ДНЗ №52 
ВМР», учнів НВК: 30111 1-І 11 ст.-гімназії№23, ЗОНІ І-ІІІ ст. 
№33 та жителів мікрорайону
Автор: Ш ундровська Катерина Володимирівна. Цабак Людмила Петрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон вулиці Василя Порика. будинки 13-25

Короткий опис: проведення комплекс) робіт з благоустрою та реконструкції 
частини прилеглої території КЗ ДНЗ №52 ВМР для створення зони комфорту, зі 
встановленням відеонагляду

881 000 

(відкориг.)

23. Вікно у Світ -  онлайи-комуиікація із жителями місг- 
побратимів
Автор: Бригадир Сергій

Місце реалізації: м. Вінниця, Майдан Незалежності/Площа «Європейська» - Міста 
-побратими

Короткий опис: встановлення мультимедійних арт-об’єктів, які в реальному часі 
через Інтернет будуть з ’єднувати місто Вінницю із містами-побратимами, де всі 
охочі зможуть переглядати, що відбувається з «тієї сторони вікна» та спілкуватися 
із жителями міста

972 000

25. Популяризація велосипедного руху у м. Вінниця
Автор: Коваленко Назар, Добиш Микола

Місце реалізації: м.Вінниця: хол міської ради, прозорі офіси, комунальні заклади 
міста, громадський транспорт

Короткий опис: популяризація та промоція велосипедного руху у місті Вінниця

790 750

27. Інтелектуальне дозвілля
Автор: Гнидюк Наталя

Місце реалізації: м. Вінниця, парк «Дружби народів»

Короткий опис: встановлення шахової дошки 25 м.кв. для гри в великі шахи та 
шашки, а також виготовлення шахових фігур та шашок, встановлення літнього 
козирка, виготовлення та встановлення шахових столів, лавок під козирком

533 000

32. Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)
Автор: М ельник Ганна, Андронійчук Роман. М ацера Віктор

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, перехрестя вулиць Ч еховата 
Ватутіна

К ороткий опис: облаштування місць для відпочинку: лавки, смітники, прокладання 
тротуарної доріжки, встановлення освітлення, облаштування місць для вигулу 
тварин, а також облаштування місць для відпочинку столами, лавочками та місцями 
для проведення заходів

1 000 000 

(відкориг.)

37. Створення Вінницького молодіжного центру
Автор: Ярова Світлана Андріївна

Місце реалізації: Центральна частина міста Вінниці

Короткий опис: створення Вінницького молодіжного центру для ефективної 
взаємодії молоді, бізнесу, громади і влади. Подієвий майданчик з технічним
забезпеченням, котрий включає 6 напрямів діяльності. Відкритий простір для 
генерування ідей та реалізації їх в життя

1 000 000



38. Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій
Автор: Б ілод ід  Іри н а

Місце реалізації: м. В інниця, м ікрорайон  « О л ій н о -ж и р о в и й  ком бінат» , 
вул. В олош кова

Короткий опис: Облаштування зони відпочинку з установленням лавочок та урн 
для сміття, прокладенням пішохідних доріжок, освітленням, установленням біля 
стадіону глядацьких трибун, озелененням і обгородженням

984 500

41. Відкрита сцена Артинова
А втор: Постернак В ячеслав Костянтинович. Хорошева Катерина Олександрівна, 
Василюк Ольга Дмитрівна

М ісце реалізації: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 21. заклад «Вінницька 
дитяча музична школа №1»

К ороткий  опис: створення «Відкритої сцени на Артинова» на ганку закладу 
«Вінницька дитяча музична школа №1» для проведення культурно-мистецьких 
заходів учнями школи, зокрема людьми з обмеженими можливостями

910 000

44. Сила Сонця (сонячні міні-котельні для опалення та 
приготування гарячої води)
Автор: Я м ко вен ко  С ергій  П етрович

Місце реалізації: один  із л ікувальн и х  заклад ів  м іста

Короткий опис: використан ня сон ячн ої котельні для п ри готуван н я гарячої
води та о п ал ен н я  в л ікарнях , пологови х  будинках  та  інш их зак л ад ах  о х о р о н и  
з д о р о в ’я м іста В інниці.

998 000 

(3
доопрацюва 

нням до 5 
вересня 

2017 року)

45. Благоустрій рекреаційної зони в мікрорайоні Старе місто
А втор: Голубівська Юлія

М ісце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, озеро по провулку Костя 
Ш ироцького (Щ орса)

К ороткий опис: надання привабливого вигляду водоймищу, благоустрій території
навколо озера, його розчищення

1 000 000 

(відкориг.)

49. Золоті Ворота Вінниці. Від старої "Росії" до України у
м а й б у тн ь о м у

А втор: ІІГемет Олександр Михайлович 

М ісце реалізації: м. Вінниця вул. Соборна 4

К ороткий  опис: створення та проведення креативних інноваційних проектів з 
соціально-туристичними пріоритетами в різних секторах культурного розвитку 
міста та пристосування до них постійно діючого майданчика громадського простору

1 000 000

52. Чужих дітей пе буває!
А втор: Самойленко Олеся

М ісце реалізації: м. Вінниця. Вінницький обласний осередок Всеукраїнської 
громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ»

К ороткий опис: створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та 
навчання батьків, використовуючи в роботі сучасні АВА (прикладний аналіз 
поведінки) та сенсорної інтеграції

800 000 

(відкориг.)

53. Розвиток здоров’я збережу вальної компетентності вчителя 
фізичної культури освітня основа збереження здоров'я дітей

310 080



та розкриття їх творчого потенціалу («Компетентний вчитель 
- здорові діти»)
Автор: Фсдорець Василь М иколайович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Мури, 4. методичний кабінет департаменту' 
освіти Вінницької міської ради

Короткий опис: організація практично орієнтованої школи «компетентний 
вчитель-здорові діти». В рамках вказаної школи планується навчання педагогів за 
програмою проблемно-орієнтованого курсу «Розвиток здоров'язбережувальної 
компетентності вчителя фізичної культури»

56. Вінниця -  місто здорових людей. Школа громадського 
здоров’я
Автор: Черешнюк Галина Семенівна, Харковенко Руслана Володимирівна 

Місце реалізації: комунальні заклади охорони здоров'я м. Вінниці 

Короткий опис: якісні медичні послуги європейського рівня в м. Вінниця

620 800

74. Соціальна інтеграція людей на візках за допомогою танцю
Автор: Ж уковська Сюзанна

Місце реалізації: м. Вінниця (Замостя)

Короткий опис: створення умов для танцетерапії людей на візках для забезпечення 
їх рухової активності та культурного розвитку, проведення концерту, гастролів для 
танцівників на візках

614 000

П ерелік  М А Л И Х  проектів для голосування
№

проекту Проект
Вартість,

грн.

2. Книга «Легенди Вінниці» - це історичні події, які відбулися у 
Вінниці і стали легендами
А втор: Пащенко М ихайло Миколайович

М ісце реалізації: по бібліотеках м. Вінниці

К ороткий  опис: у книзі зібрані маловідомі історичні факти, призабуті історії 
м. Вінниці, котрі стали легендами

90 000

13. Створення ресурсного центру інформаційно-комунікативних 
технологій для реабілітації дітей з порушенням зору на базі 
ДНЗ
А втор: Рублевська Тетяна Андріївна

М ісце реалізац ії: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного
університету, вул. Тімірязєва, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР»

К ороткий  опис: підвищення рівня якості реабілітаційних послуг для дітей з 
порушеннями зору шляхом придбання та оновлення спеціального комп'ю терного 
обладнання. Здійснення консультативно-просвітницької діяльності Центру для 
батьків, що виховують дітей з вадами зору, та педагогічних фахівців

200 000



18. Встановлення вуличних тенісних столів, стійких Д О  Н О І  О Д Н И Х  

умов та «вандалів» зі строком експлуатації не менше 20 років 
Автор: Коваль Олег

Місце реалізації: мікрорайони «Вишенька». «Слов янка», «Замостя» м. Вінниці

Коротким опис: виготовлення та встановлення тенісних столів із залізобетонних 
конструкцій з ігровою поверхнею із полімерних матеріалів

200 000

19. «Місто дружнє до собак» (Встановлення собачих вбиралень 
для прибирання за собаками на території парку «Дружби 
народів»)
Автор: Баранович Ірина

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. А. Первозванпого. мікрорайон Вишенька.

Короткий опис: встановлення собачих вбиралень для прибирання за собаками, які 
будуть складатися з інформаційного стенда, диспансера з безкоштовними 
біопакетами та сміттєвого баку

38 300

22. У К -У іпи уІх іа-в іртуальн і ек ск у р с ії  В інницею  

Автор: Левченко Юрій 

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: створення контенту, а саме проведення зйомки різних локацій та 
об'єктів міста в форматі 360" з можливістю перегляду їх в окулярах віртуальної 
реальності із розміщенням усіх матеріалів на «Порталі геопросторових даних міста 
Вінниці» та популяризації їх в соціальних мережах

152 000

33. Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак) 
міста Вінниця
Автор: Осіпов Денис Миколайович

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: провести стерилізацію бродячих собак, здійснити ідентифікацію 
тварин методом біркування вушної раковини

199 750

34. Читай, улюблене місто!
Автор: Верещак Тетяна Анатоліївна 

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: популяризація культури читання, виготовлення та розміщення 
«читаючих лавок»

192 500 

(відкориг.)

35. Т ур н ір  з ф у т б о л у  « Ф у т б о л ь н а  Б итва  Р айонів»

Автор: Крешенко Ігор Петрович 

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: змагання між аматорськими футбольними колективами міста

197 000

39. Благоустрій природного джерела питної води на вул. 
Сергєєва-Ценського
Автор: Ємельянова Елеонора Володимирівна. Грищенко Світлана Йосипівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. 
Сергєєва-Ценського

146 000



К оротким опис: облаштування шляху підходу до природного джерела питної води 
з улаштуванням доріжки з твердим покриттям та поручнем, встановлення лавочки, 
улаштування накриття над джерелом

40. Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. Гладкова
Автор: Яцуляк Світлана Андріївна

М ісце реалізац ії: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», 
вул. Гладкова (берег озера)

К оротки й  опис: облаштування зони відпочинку зі встановленням лавочок, урн для 
сміття, пляжних «грибків», освітлення

195 000

46. Мальовничий берег Південного Бугу (облаштування 
рекреаційної зони па березі річки)
Автор: М укогоренко М арина

М ісце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», берег р. Південний Буг, 
вхід від ЖК «Нагірне»

К ороткий  опис: створення рекреаційної зони для різних категорій населення та 
вікових груп. Облаштування паркової та пляжної зони на березі річки Південний 
Буг

200 000

50. Дружня і ойдалка
А втор: Гненюк Олег Ю рійович, Васін Юрій Олександрович, Ж аханович Андрій
Олексійович

М ісце реалізації: м. Вінниця, галявина навпроти автовокзалу, парк «Дружби 
народів»

К ороткий  опис: розважально-спортивний атракціон

200 000

51. Здорова дитина -  щаслива родина!
А втор: Зіньківський Леонід 

М ісце реалізації: м. Вінниця

К оротким  опис: проведення тренувань та змагань для дітей з особливими
потребами

194 000

54. Музей просто неба «Голокост на Вінниччині»
А втор: Єгурнова Ліля

М ісце реалізації: м. Вінниця вул. Толобухіна, 25а (цвинтар на Старому місті)

К ороткий  опис: створити доступну інформацію про Голокост у Вінниці та області, 
а саме: на місці розстрілів у 194 і - 1942 роках

200 000

59. Тяжнлівський скейт-гіарк -  для дітей та молоді
А втор: Грабчук Галина Сергіївна, Онофрійчук Володимир Влодимирович, 
Терновой Олексій Андрійович

М ісце реалізації: м. Вінниця, вул. Ватутіна. 42, територія школи № 27 ВМР

К ороткий  опис: облаштування «Екстрим майданчику» для підлітків та молоді зі 
встановленням фігур скейт-парку

199 300



60. АіїЛУаІІ у Тяжилові (мистецька стіна)
Автор: Іщенко Созонг Валерійович, Онофрійчук Володимир Володимирович. 
Сапсай Андрій Вікторович

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, вул. М оскаленка, 65, 
приміщення «Вінницяміськтеплоенсрго»

Короткий опис: створення мистецької зони на стінах будинку для вуличної 
творчості дітей та молоді

80 000

65. «8МІЬЕ СІТУ» Віннмця-місто усміхнених дітей
Автор: Харковенко Руслана Володимирівна, Майстрова Регіна Юрівна.
Чумаченко Вікторія Ігорівна

Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: створення команди волонтерів для допомоги дітям з обмеженими 
можливостями, дітям-сиротам, онкохворим, дітям з аутизмом

188 300

66. Афоризми повсякденної мудрості
Автор: Крилов Андрій Юрійович, Нагальчук Олександр Володимирович

Місце реалізації: м. Вінниця, зупинки громадського транспорту

Короткий опис: художні зображення на бокових панелях зупинок громадського 
транспорту, які містять афористичні вислови

32 000

68. Відродження літнього театру в Тяжилові
Автор: Пізняк Ірина Сергіївна, Онофрійчук Володимир Володимирович. 
М ихайлова Ірина Володимирівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів. в дворі будинків вул. Ватутіна 
34, 36, 44 та вул. М оскаленка, 40

Короткий опис: відновлення роботи літнього театру, де будуть проходити 
спектаклі, концерти, майстер-класи, виставки, презентації, фестивалі та літературні 
читання

200 000


