
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

     Від 21.11.2019 р. №2888 

           м. Вінниця 

Про результати проведення конкурсу  

проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної  

територіальної громади»,  

для їх реалізації  в 2020 році 

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

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

комітету міської ради від 21.03.2019 р. №738 «Про проведення конкурсу проектів в 

рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», для їх реалізації  в 2020 році» та протоколу засідання 

Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» від 07.11.2019 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 Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», які будуть 

реалізовані в 2020 році, їх вартість та виконавців проектів, згідно з додатком. 

2. Виконавцям проектів-переможців врахувати в проектно-кошторисній 

документації вартість виготовлення інформаційного стенду (інформаційної 

таблички) з логотипом конкурсу на місцях реалізації проектів.  

3. Доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проектів, надати 

пропозиції департаменту фінансів міської ради щодо включення до проекту 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

видатків на реалізацію проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. заступника міського 

голови  А. Очеретного.  

 

                        

   Міський голова                                                                                С. Моргунов 

 



 

  

 

Перелік проектів-переможців 

 конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», які будуть реалізовані в 2020 році,  

їх  вартість та виконавці проектів 

 

Великі проекти: 

№ 

проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

37. 

 «Улаштування сцени з амфітеатром біля озера на вулиці 

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

вул.Волошкова б/н.         Поштовий індекс: 21034. 

Короткий опис: Благоустрій території з влаштуванням сцени та амфітеатру. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2015.            Рейтинг проекту: 2,318. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

869 000 

 

15 . 

 

 «Фонтанна площа у Тяжилові» 
Місце реалізації: м. Вінниця, «Родинне озеро», б/н.     Поштовий індекс: 21011. 

Короткий опис: улаштування  фонтанної площі в мікрорайоні «Тяжилів» на 

«Родинному озері». 

Загальна кількість голосів підтримки: 2072.           Рейтинг проекту: 2,072. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1 000 000 

 

41. 

 

«Волейбольний майданчик біля центрального міського 

стадіону» 
Місце реалізації: м. Вінниця, волейбольний майданчик біля центрального 

міського стадіону, вул. Замостянська , 16.        Поштовий індекс: 21009. 

Короткий опис: створення сучасного волейбольного майданчика біля 

центрального міського стадіону.          

Загальна кількість голосів підтримки: 2028.     Рейтинг проекту: 2,030. 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської ради. 

999 200 

 

6. 

 

 «Успішна громада – здорова громада!» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Пирогово.   Поштовий індекс: 21008 

Короткий опис: облаштування зони відпочинку в м-ні Пирогово, освітлення зони 

відпочинку, огородження, встановлення глядацьких трибун, встановлення 

штучного покриття.  

Загальна кількість голосів підтримки: 1978.          Рейтинг проекту: 1,978. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

1 000 000  

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 21.11.2019 р. №2888 



№ 

проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

26.  «Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній 

(мікрорайон Старого міста)» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», площа Шкільна. 

Поштовий індекс: 21012 

Короткий опис: реконструкція площі Шкільної, що на Старому місті - 

пропонується збудувати спортивний майданчик для занять вуличною 

гімнастикою воркаут (WorkOut). 

Загальна кількість голосів підтримки: 1941.       Рейтинг проекту: 1,941. 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської ради 

1 000 000 

 

2. «Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці 

Острозького, Довженка»  
Місце реалізації: м. Вінниця, частини вулиці Острозького, О. Довженка, 

Тімірязєва.  Поштовий індекс: 21001 

Короткий опис: створення безпечних умов переходу вул. Острозького для 

жителів мікрорайону та учнів ЗОШ №32, ДНЗ №27. Озеленення та благоустрій 

проїжджої частини територій прилеглих до вул. Острозького, 31-35, 

Довженка, 31. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1843.       Рейтинг проекту: 1,843. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1 000 000 

 ВСЬОГО: 5 868 200 

Малі проекти: 

№ 
проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

27. 

 

 «Старість в радість – залишаймося активними і після 60» 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Соборна, 50.      Поштовий індекс: 21050. 

Короткий опис: популяризація здорового способу життя серед громадян 

похилого віку, шляхом залучення їх до активного відпочинку – їзді на велосипеді. 

Загальна кількість голосів підтримки: 811.       Рейтинг проекту: 103,974. 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики міської ради. 

7 800 

 

54. 

 

«Екологічний форум «Еко-лідери для майбутнього!» під 

відкритим небом» 

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

Наливайка, 17, комунальний заклад «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №19 

Вінницької міської ради».      Поштовий індекс: 21003. 

Короткий опис: проведення екологічного форуму «Еко-лідери для майбутнього!» 

в креативному просторі для молоді під відкритим небом з метою реалізації 

системного підходу до розвитку освіти й виховання учнівської та студентської 

молоді Вінницької ОТГ, із залученням вітчизняних та іноземних фахівців на базі  

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2542.       Рейтинг проекту: 12,710. 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

200 000 



№ 
проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

38. 

 

 «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по вул. 

С. Ценського»  

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

 вул. С.Ценського, б/н.        Поштовий індекс: 21034 

Короткий опис: благоустрій території з озелененням та влаштуванням 

доріжок з тротуарної плитки. 

Загальна кількість голосів підтримки: 2394.       Рейтинг проекту: 12,000. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

199 500 

13. 

 

 «Доступна література!» 

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Короткий опис: розробка та роздруківка книги для математики, 

використовуючи сучасні науково доведені дисципліни та методики для 

полегшення сприйняття та успішного навчання дітей з інвалідністю та без 

інвалідності. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1354.       Рейтинг проекту: 7,126. 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

190 000 

 

36. 

 

 «Вишенська «Вишиванка» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», вул. А. Первозванного, парк 

«Дружби народів», зелена зона.        Поштовий індекс: 21030. 

Короткий опис: осучаснення та оновлення пішохідних ділянок на території 

парку «Дружби народів» зі встановленням бордюру та бруківки у вигляді 

орнаменту. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1332.       Рейтинг проекту: 6,736. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

197 750 

 

34. 

 

 «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» 

Місце реалізації: м. Вінниці, вул. Пирогова, 56.    Поштовий індекс: 21018. 

Короткий опис: видання книги «Вінниця – місто послідовників М.І. 

Пирогова» стане своєрідною культурною візитівкою міста в галузі 

медицини та туризму. Сприятиме інтелектуальному розвитку вінничан, 

розширенню їх знань про відомих лікарів, які зробили вагомий внесок в 

розвиток медицини України і світу та возвеличили професію лікаря. 

Загальна кількість голосів підтримки: 665.       Рейтинг проекту: 3,389. 

Виконавець проекту: Департамент маркетингу міста та туризму 

міської ради. 

196 225 

 ВСЬОГО: 991 275 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 

 



 

Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 


