
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 16.11.2017 р. № 2572 

м. Вінниця 

 

Про результати проведення конкурсу  

проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації  в 2018 році 

   

         Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», зі змінами, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09.03.2017р. №549 «Про проведення конкурсу проектів в 

рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації  в 2018 році» 

та протоколу засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці» від 26.10.2017 року, керуючись частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці», які будуть реалізовані в 2018 році, їх орієнтовну вартість 

та виконавців проектів, згідно з додатком. 

2. Доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проектів надати 

пропозиції департаменту фінансів міської ради щодо включення до проекту 

міського бюджету на 2018 рік видатків на реалізацію проектів-переможців 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Скальського.  

 

                      

 

   

Секретар міської ради           П. Яблонський 

 

 



 

  

 

Перелік проектів-переможців 

 конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», 

 які будуть реалізовані в 2018 році,  їх орієнтовна вартість 

 та виконавці проектів 

 

Великі проекти: 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 16.11.2017 р. № 2572 

№ 

проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн. 

38. «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій» 

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

Короткий опис: облаштування зони відпочинку з установленням лавочок та урн для 

сміття, прокладенням пішохідних доріжок, освітленням, установленням біля стадіону 

глядацьких трибун, озелененням і обгородженням. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1669 

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради. 

984 500 

37. «Створення Вінницького молодіжного центру» 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1528 

Виконавець проекту: Відділ у справах молоді та туризму міської 

ради. 

1 000 000 

11.  «Бібліотека здатна дивувати» 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1459 

Виконавець проекту: Департамент культури міської ради. 

507 821  

7. «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці 

Гоголя» 

Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до проїжджої 

частини прибудинкові території по вул. Гоголя, 15 – 20. 

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

мікрорайону.  

Загальна кількість голосів підтримки: 1319 

Виконавець проекту:   Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради. 

1 000 000 



Малі проекти:   

32. «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, перехрестя вулиць Чехова та 

Ватутіна. 

Короткий 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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 755 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради. 

1 000 000 

52. «Чужих дітей не буває!» 

Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації «Українська спілка інвалідів - УСІ». 

Короткий опис: створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та 

навчання батьків, використовуючи в роботі сучасні АВА (прикладний аналіз поведінки) 

та сенсорної інтеграції. 

Загальна кількість голосів підтримки: 702 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради. 

800 000 

 Всього: 5 292 321 грн.  

№ 

проекту 
Назва проекту 

 (місце реалізації, короткий опис, кількість голосів підтримки та 

виконавець проекту) 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн. 

34. «Читай, улюблене місто!» 

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Короткий опис: популяризація культури читання, виготовлення та розміщення 

«читаючих лавок». 

Загальна кількість голосів підтримки: 1421 

Виконавець проекту: Департамент культури міської ради. 

192 500  

13. «Створення ресурсного центру інформаційно-

комунікативних технологій для реабілітації дітей з 

порушенням зору на базі ДНЗ» 

Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного університету, вул. 

Тімірязева, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР». 

Короткий опис: підвищення якості рівня реабілітаційних послуг для дітей з 

порушеннями зору шляхом придбання та оновлення спеціального комп’ютерного 

обладнання. Здійснення консультативно-просвітницької діяльності Центру для батьків, 

що виховують дітей з вадами зору, та педагогічних фахівців. 

Загальна кількість голосів підтримки: 965 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

200 000  

39. «Благоустрій природного джерела питної води на вул. 

Сергєєва-Ценського» 

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

Ценського. 

Короткий опис: облаштування шляху підходу до природного джерела питної води з 

улаштуванням доріжки з твердим покриттям та поручнем, встановлення лавочки, 

улаштування накриття над джерелом. 

Загальна кількість голосів підтримки: 888 

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради 

146 000 



 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                       С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. 

Гладкова» 

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

(берег озера). 

Короткий опис: облаштування зони відпочинку зі встановленням лавочок, урн для 

сміття, пляжних «грибків», освітлення. 

Загальна кількість голосів підтримки: 826 

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради. 

195 000 

68. «Відродження літнього театру в Тяжилові» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, в дворі будинків вул. Ватутіна 34, 36, 

44 та вул. Москаленка, 40. 

Короткий опис: відновлення роботи літнього театру, де будуть проходити спектаклі, 

концерти, майстер-класи, виставки, презентації, фестивалі та літературні читання. 

Загальна кількість голосів підтримки: 775 

Виконавець проекту:   Департамент  житлового господарства 

міської ради, консультант - департамент культури міської ради. 

200 000  

65. «SMILE CITY» Вінниця-місто усміхнених дітей» 

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Короткий опис: створення команди волонтерів для допомоги дітям з обмеженими 

можливостями, дітям-сиротам, онкохворим, дітям з аутизмом. 

Загальна кількість голосів підтримки: 684 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики міської 

ради. 

188 300 

33. «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак)  

міста Вінниця» 

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Короткий опис: провести стерилізацію бродячих собак, здійснити  ідентифікацію 

тварин методом біркування вушної раковини. 

Загальна кількість голосів підтримки: 678 

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради. 

199 750 

 Всього: 1 321 550 грн.  



 

 

Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 


