Протокол
засідання Експертної групи конкурсу «Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ»
Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. № 59, зала засідань.
Дата та час проведення: 15.08.2019 року 11.00 год.
Запрошені:
1. Скальський Владислав Володимирович, заступник міського голови –
голова Експертної групи
2. Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного
відділу департаменту правової політики та якості міської ради – секретар
Експертної групи
Члени Експертної групи:
3. Поричук Віталій Володимирович, заступник директора департаменту

енергетики, транспорту та зв'язку міської ради.
4. Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної

політики міської ради.
5. Данілова Олена Миколаївна, регіональний координатор громадської

організації «Центр UA» (за згодою).
6. Глущук

Юрій

Олегович,

менеджер

проектів

відділу

розвитку

громадянського суспільства КП «Інститут розвитку міст» (за згодою).
7. Коваленко Крістіна Вікторівна, президент громадської організації

«Впливові люди» (за згодою).
8. Гузлякова

Олена

Олександрівна,

перший

заступник

директора

департаменту адміністративних послуг міської ради.
9. Гринчук Андрій Володимирович, заступник директора департаменту

капітального будівництва міської ради.
10. Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній культурі

і спорту міської ради.
11. Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської

ради.

12. Мазурик Віктор Станіславович, заступник начальника відділу розвитку

туризму директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради.
13. Совінський Євгеній Васильович, заступник директора департаменту

архітектури та містобудування міської ради, в.о. головного архітектора
міста.
14. Душак Альона Володимирівна, начальник відділу зв᾽язків з громадськістю

департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради.
15. Мира Дмитро Вікторович, директор КЗ «Центр підліткових клубів за

місцем проживання», голова Вінницької молодіжної ради (за згодою).
16. Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики міської

ради.
17. Найчук Леся Анатоліївна, голова правління благодійної організації

«Благодійний фонд «Подільська громада» (за згодою).
18. Демченко Леонід Леонідович, начальник відділу ремонту об’єктів

благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою
міської ради.
19. Петров Андрій Анатолійович, в.о. заступника директора, начальник

відділу господарських відносин департаменту правової політики та якості
міської ради.
20. Погосян Віталій Валерійович, директор департаменту економіки і

інвестицій міської ради.
21. Ільніцька

Вікторія

Віталіївна,

заступник

начальника

відділу

реформування та розвитку об’єктів благоустрою департаменту міського
господарства міської ради.
22. Ткачук Валентина Петрівна, менеджер проектів КП «Інститут розвитку

міст» (за згодою).
23. Маєвська Тетяна Олександрівна, начальник культурно-мистецьких

проектів та організаційно-масової роботи департаменту культури міської
ради.
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24. Фурман

Роман

Сергійович,

директор

департаменту

житлового

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

міської ради.
26. Мельник Оксана Густавівна, заступник начальника відділу організаційно-

методичної роботи департаменту охорони здоров’я міської ради
27. Рейпаші Надія Миколаївна, начальник фінансово-господарського відділу,

головний бухгалтер, департаменту комунального майна міської ради.
28. Мазур Наталія Володимирівна, заступник

директора з економічних

питань департаменту освіти міської ради.
29. Щеглов

Дмитро

Петрович,

заступник

директора

департаменту

інформаційних технологій міської ради.
Запрошені:
Мартонікова Інна Вікторівна, головний спеціаліст відділу у
справах ЗМІ департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю
міської ради.
1.

2.

Автори проектів:

 № 22 «Оновлення пішохідної та проїзної зони, біля зупинки

Максимовича» - Ємельянов Родіон Ігорович;
 № 39 «Водному простору – простір!» - Черевко Андрій Вікторович
(контактна особа);
 № 43 «Інноваційний закритий паркінг - Ваш двір виглядає сучасно,
а діти займаються спортом» - Полюхович Іван Іванович;
 № 57 «Криниця – є де види напитися» - Кумар Світлана Леонідівна;
 № 59 «Реконструкція пішохідної зони та частково проїзної частини
перехрестя (вул. Довженка – вул. Стеценка)» - Чуб Андрій Дмитрович;
 № 66 «Благоустрій набережної р. Південний Буг з облаштуванням
майданчика для зони відпочинку та
рибальства» - Мороз Сергій Іванович;
 депутат Вінницької міської ради від виборчого округу № 9 –
Онофрійчук Володимир Володимирович.
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Порядок денний:
1. Вступне слово голови Експертної групи.
2. Розгляд оцінок проектів поданих на конкурс «Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської ОТГ», для їх реалізації в 2020 році.
3. Затвердження переліку проектів для голосування, які отримали позитивну
оцінку.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
З метою реалізації стратегічного пріоритету щодо формування сильної
місцевої громади Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та впроваджуючи інноваційні
механізми залучення громадськості до розподілу частини коштів
бюджету
Вінницької міської ОТГ, рішенням виконавчого комітету міської ради від
21.03.2019р. №738 оголошено конкурс проектів в рамках «Бюджету громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», для їх реалізації в
2020 році та затверджений склад Експертної групи для здійснення аналізу та оцінки
проектів, які пропонуються до участі в конкурсі.
З 1 квітня по 15 травня 2019 року мешканці територіальної громади подавали
проекти для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», які будуть
реалізовані в 2020 році. У бюджеті Вінницької міської ОТГ на реалізацію проектів переможців у 2020 році передбачено 7 млн. гривень.
До Експертної групи надійшло 67 проектів. Проект №32 «Наша планета
Земля» за заявою авторки знято з участі в конкурсі.
Відповідно до пункту 4 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських ініціатив
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням
міської ради від 22.02.2019 року №1566 у новій редакції, проекти за обсягом
фінансування 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 6 та 7
Розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ.
З 15 травня до 1 серпня 2019 року профільні виконавчі органи міської ради
здійснили аналіз та оцінку поданих проектів. Членам Експертної групи пропонується
ознайомитися з результатами узагальненої експертної оцінки та винести перелік
проектів, які отримали позитивну оцінку на загальноміське голосування.
Голосування планується провести з 1 по 15 жовтня поточного року. Експертній групі
конкурсу розданий перелік поданих проектів з узагальненою оцінкою.
Запропонував приділити більше уваги тим проектам, які отримали негативну
оцінку, а ті проекти, які отримали позитивну оцінку розглядати в скороченому
вигляді. Отож, до розгляду Експертної групи представлено 66 проектів: з них
великих - 51 проект та малих – 15.
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Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Запропонувала членам Експертної групи розглянути оцінку проектів
поданих для участі у конкурсі «Бюджет громадських Вінницької міської ОТГ»,
які будуть реалізовані в 2020 році.
Проект №2 «Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці
Острозького, Довженка» отримав негативну оцінку, а саме: в частині земельної
ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Вінницького державного
педагогічного державного університету імені М. Коцюбинського і є землями
державної форми власності.
Необхідно зазначити, що в минулому році даний проект отримав
позитивну оцінку та був допущений до голосування, лиш не набрав необхідну
кількість голосів мешканців. Враховуючи це, доцільно обговорити можливість
надання даному проекту позитивної оцінки з метою допущення його до
голосування, лише за умови, що проект реально можливо реалізувати на
землях, які належать до комунальної власності, зокрема: облаштування частини
дороги - нанесення дорожньої розмітки, встановлення засобів примусового
зниження швидкості «лежачі поліцейські», встановлення знаку пішохідного
переходу,обмежувального паркану, лавочок, вуличних ліхтарів, асфальтування,
висадка дерев. Саме це й прописано в кошторисі проекту.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича - заступника міського
голови – голову Експертної групи
З огляду на те, що певна територія належить Вінницькому державному
педагогічному університету імені М. Коцюбинського і можемо виконати
частково проект в межах «червоних ліній». Чесно скажу, що це відхід від нашої
загальноміської практики, тобто якщо ми якимось чином реконструюємо
дорожнє полотно, то робимо це комплексно, повністю моделюємо весь цей
простір згідно тих стандартів, які вже напрацьовано. З одного боку, ми можемо
виконати частково проект, але це буде така «пляма»/точка, яка буде досить
сильно контрастувати з рештою території, що є державною формою власності,
якою відає Вінницький державний педагогічний університет імені
М.Коцюбинського.
Запропонував проголосувати.
Слухали: Данілову Олену Миколаївну, регіонального координатора
громадської організації «Центр UA»
Зауважила, що тротуар біля Вінницького державного педагогічного
університету імені М. Коцюбинського - в нормальному стані.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича - заступника міського
голови – голову Експертної групи
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Відповів, що ми розглядаємо тротуар не біля Вінницького державного
педагогічного університету імені М. Коцюбинського, а напроти, під
університетом – земельна ділянка державної форми власності не чітко
сформована, а от під гуртожитком – дуже чітко сформовано і навіть виходить
за червоні лінії, дивлячись на витяг департаменту земельних ресурсів.
Слухали: Данілову Олену Миколаївну, регіонального
громадської організації «Центр UA»
Знову прокоментувала, що під гуртожитком - дуже жахливо.

координатора

Слухали: Скальського Владислава Володимировича - заступника міського
голови – голову Експертної групи
Відповів, що ми можемо виконати реконструкцію дороги, а інше – землі
державної власності.
Запропонував прокоментувати ситуацію представникам департаменту
комунального господарства та благоустрою міської ради.
Слухали: Демченка Леоніда Леонідовича, начальника відділу ремонту
об’єктів благоустрою департаменту комунального господарства та
благоустрою
міської ради
Залишаємося на своїй думці, що ми можемо виконати роботи лиш на
землях, які належать до комунальної власності Вінницької міської ОТГ
Слухали: Скальського Владислава Володимировича - заступника міського
голови – голову Експертної групи
Ми розуміємо, що можемо виконати роботи таким чином – до бордюра буде
гарно, а за ним - по-старому.
Запропонував надати проекту позитивну оцінку, допустивши
до
загальноміського голосування та членам Експертної групи проголосувати за
надану пропозицію.
Процедура голосування: більшість членів Експертної групи підтримали
пропозицію допустити проект до голосування та надати йому позитивну оцінку.
Слухали: Луценко Наталію Дмитрівну, директора департаменту фінансів
міської ради.
Уточнила чи необхідно коригувати проект, пропонувати автору щось
змінювати?
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
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Не потрібно коригувати, так як в складових кошторису проекту зазначені
пункти щодо виконання робіт на землях комунальної власності, а лише в описі
проекту згадаються землі, які є в державній власності.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
З огляду на кошторис проекту, він є великий та вписується в межі, якраз в
тій частині, що може бути реалізована на землі комунальної власності.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Запропонував обговорити оцінку проекту №5 «Підліткова інтернет
радіостудія».
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Під час аналізу та оцінки проекту встановлено, що проект націлений на
закупівлю обладнання, зокрема, проект підпадає під абзац 4 пункту 7 Розділу 4
«Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», яке
затверджене в новій редакції рішенням від 22.02.2019 року №1566, не
фінансуються проекти, які передбачають виключно придбання обладнання,
виконання робіт з реконструкції, перепланування, переобладнання,
капітального та поточного ремонтів в комунальних закладах, установах та
підприємствах Вінницької міської ОТГ.
А також, проект не відповідає підпункту 6.8. пункту 6 Розділу 4 Положення,
оскільки проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року
та спрямований на кінцевий результат.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Зауважив, що із врахуванням даних порушень Положення, слід оцінку
проекту залишити без змін.
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Озвучила висновок оцінки проекту № 43 «Інноваційний закритий паркінг –
Ваш двір виглядає сучасно, а діти займаються спортом», зазначивши пункти
Положення про конкурс, в рамках яких не можливо фінансувати даний проект,
а саме: передбачає будівництво нової будівлі, виконання робіт на
прибудинковій території та не є загальнодоступним для мешканців Вінницької
міської ОТГ. Зазначила, що автор проекту присутній на засіданні.
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Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Зауважив, що ідея непогана - це точно, але виконання в рамках Бюджету
громадських ініціатив неможливе, це значно більші інвестиції. Подібну ідею ми
розглядали, а саме: створення критого паркінгу, значно меншою площею, але
сума робіт становила в 6,5 разів більше, і це - без влаштування дитячого
майданчика нагорі. Ми відмовилися – надто дорого.
Ідея проекту гарна, її практична реалізація заслуговує на те, щоб відбутися.
Можливо департамент архітектури та містобудування також опрацює
реалістичність практичної доцільності виконання такої локації, десь в
майбутньому, щоб її перевірити, але, на жаль, це не в рамках Бюджету
громадських ініціатив.
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Оголосила оцінку проекту № 45 «Відкритий креативний простір «Ідея»,
який отримав позитивну оцінку із зауваженнями, що територія між трамвайною
зупинкою і земельними ділянками освітніх закладів є землями комунальної
форми власності. При реалізації проекту має бути враховано, що земельні
ділянки освітніх закладів є оформленими і є землями державної форми
власності.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Прокоментував про доцільність та необхідність реалізації даного проекту
поблизу трамвайної зупинки «Студентська», Вінницького національного
технічного університету та Вінницького технічного коледжу, прибравши
велику стіну та створивши креативний простір для молоді.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Прослухавши оцінки по всіх проектах, запропонував авторам, які присутні
на засіданні Експертної групи висловитися, надати пропозиції та рекомендації.
Слухали: Полюховича Івана Івановича, автора проекту №43 «Інноваційний
закритий паркінг – Ваш двір виглядає сучасно, а діти займаються спортом»
та контактну особу проекту №42 «Зелений паркувальний майданчик –
екологія та естетика – наше майбутнє»
Зазначив, що є питання щодо оцінки проекту № 42 , не зрозумів чому проект
буде не загальнодоступним.
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
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Зауважила, що крім того, перераховано його вартість, який буде
перевищувати 1 млн грн.
Слухали: Полюховича Івана Івановича
Відзначив, що на його думку - більш-менш реалістична ціна. Він на досить
видному місці, вплинув би на розвиток іміджу цього району, покращив би
зовнішній вигляд, еко-систему і усі б цікавилися даними паркувальними
місцями.
Слухали: Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту
житлового господарства міської ради
Зауважив, що склад робіт, які зазначені в проекті перевищать вартість
проекту, передбачену в рамках конкурсу.
Крім того, дана територія не є прибудинковою, хоча межує з житловим
будинком. Декілька років тому пропонувалося ця територія на умовах
співфінансування під парковку, для значної кількісті транспорту, власників, які
саме проживають в даному будинку. Проте значна кількість людей, які
проживають в будинку були проти її влаштування.
Слухали: Полюховича Івана Івановича
Але ті люди, які підписали проект – не проти!?
Слухали: Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту
житлового господарства міської ради
Підписали проект - не мешканці цього будинку. Це не та кількість
мешканців, тобто не більшість, які проживають в будинку. Мова йде про те, що
територія, де буде облаштовуватися парковка межує з даним житловим
будинком, тому має бути врахована думка більшої кількості мешканців. Крім
того, для кого буде влаштована дана парковка?
Слухали: Полюховича Івана Івановича
Відповів, що жителі - за чи проти, будемо виясняти під час голосування. Це
- не прибудинкова територія. Крім того, парковка буде для сусідніх магазинів,
для мешканців, для тих хто приїхав у це місце, та тих, хто там працює.
Слухали: Фурмана Романа Сергійовича, директора департаменту
житлового господарства міської ради
На нашу думку, даний проект не може фінансуватися в рамках конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив», за попередніми розрахунками - він перевищує
вартість 1 млн грн, орієнтовно 1,5 млн грн, оскільки загальна площа даної
території близько 950-960 метрів, також передбачається полив газону та інші
складові зазначені в кошторисі тощо.
Слухали: Полюховича Івана Івановича
Прокоментував, що не погоджується.
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Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну – начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Зазначила, що відповідно до Положення про конкурс автор або
уповноважена ним особа має право оскаржити висновок Експертної групи у
5денний строк після її засідання. Скарга надсилається в електронній формі на
електронну пошту конкурсу.
Слухали: Чуба Андрія Дмитровича, автора проектів №59 «Реконструкція
пішохідної зони та частково проїзної частини перехрестя (вул. Довженка –
вул. Стеценка)» та №58 « Встановлення спортивно-дитячого майданчика
по вул. Стеценка»
Насамперед, подякував за можливість зробити для свого міста та району
щось позитивне!
Зауважив, що є запитання по проекту № 58, який отримав негативну
оцінку.
Попросив
конкретизувати з приводу порушення земельного
законодавства та дізнатися нюанс, що коли раніше виїжджала робоча група на
місце, на вулицю Стеценка, вони надали коментар в телефонному режимі, якщо
я заміню локацію даного майданчика, то потрібно буде узгоджувати з
квартальним комітетом з приводу балансоутримання цього об᾽єкта.
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну – начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради - секретаря Експертної групи
Прокоментувала висновок по картці оцінки проекту, що територія, котра
розглядається розташовується в межах «червоних ліній». Єдині майданчики, які
можуть перебувати у «червоних лінія» - це майданчики для паркування
автомобілів. Статтею 39 Земельного кодексу України визначено, що
використання земель житлової та громадської забудови здійснюється
відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної
документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням
будівельних норм, державних стандартів і норм. Територія, на якій
пропонується реалізувати проект, не відповідає нормативним вимогам
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів щодо
влаштування дитячих та спортивних майданчиків. Тому , як результат ,
відповідно до «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької
міської ОТГ», не фінансуються проекти, які суперечать чинному законодавству,
напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та
галузевими програмами.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Уточнив, де саме знаходиться дана локація, біля будинку №48?
Слухали: Чуба Андрія Дмитровича
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Пояснив, що це проміжок між вулицею Довженка та Тімірязева, ключовими
є об᾽єкти, такі як: Парк «Хімік», стадіон «Локомотив», Вінницький державний
педагогічний університет імені М. Коцюбинського.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Зазначив, що всі ідеї, які надійшли, якщо їх не можливо реалізувати в рамках
конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» та ми бачимо, що на них є запит, ми
все одно спробуємо їх реалізувати в майбутньому, за допомогою інших
інструментів.
Слухали: Чуба Андрія Дмитровича
Зауважив, що спілкується з жителями цих мікрорайонів, яким дуже не
вистачає такого майданчику.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Запропонував затвердити перелік проектів, які отримали позитивну оцінку
та будуть винесені на загальноміське голосування, з можливістю оскарження
висновку Експертної групи авторами або уповноваженими особами протягом
5-ти робочих днів після засідання.
Слухали: Онофрійчука Володимира Володимировича депутата
Вінницької міської ради від виборчого округу №9
Уточнив, чи можна перенести локацію по проекту «Благоустрій території
навколо літнього театру в Тяжилові» на інше місце, територію?
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Відповів, що – ні. Умови конкурсу є для всіх однакові. Інших авторів, які
отримали негативні оцінки по проектах, ми поставимо у дискримінаційні умови.
Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського
голови – голову Експертної групи
Запросив членів Експертної групи конкурсу «Бюджет громадських ініціатив
Вінницької міської ОТГ» проголосувати за перелік проектів, які отримали
позитивну оцінку та будуть допущені до загальноміського голосування.
Процедура голосування:
Одноголосно підтримали перелік проектів, які отримали позитивну
оцінку. Вирішили:
1. Затвердити Перелік проектів, які отримали позитивну оцінку для
допущення до загальноміського голосування в кількості 36 проектів
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ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ
№
№
Проект
п/п проекту
1. 2.
Назва проекту: «Створення зони безпеки й
комфорту частини вулиці Острозького,
Довженка»
Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна
Місце реалізації: частини вулиці
Острозького, О. Довженка, Тімірязєва.
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, 3135, Довженка, 31.
2. 3.
Назва проекту: «VinNewsSport – здоровий
спосіб життя для всіх без обмежень»
Автор: Ільніцький Костянтин Федорович
Місце реалізації: вул. 600-річчя, 16 допоміжні
приміщення малої спортивної зали КЗ «ЗШ ІІІІ ст. №21 ВМР».
Короткий опис: створення належних та
доступних умов для здорового та активного
способу життя мешканців міста, завдяки чому
збільшується кількісний склад відвідувань
спортивних секцій дітьми та молоддю,
включаючи людей з інвалідністю.
3. 4.
Назва проекту: «Здорове дитинство»
Автор: Рзаєв Назар Русланович
Місце реалізації: вул. Владислава
Городецького, №21 територія школи-ліцею
№7.
Короткий опис: модернізація та осучаснення
спортивного майданчика.
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Вартість
999 990 грн
Змінено
Експертною
групою
1 000 000 грн

559 814 грн.
Змінено
Експертною
групою
1 000 000 грн

989 000 грн
Змінено
Експертною
групою
709 800 грн

4.

6.

5.

8.

6.

7.

9.

11.

Назва проекту: «Успішна громада –
здорова громада!»
Автор: Зіньківський Леонід Леонідович
Місце реалізації: мікрорайон Пирогово.
Короткий опис: облаштування зони
відпочинку в м-ні Пирогово, освітлення зони
відпочинку, огородження, встановлення
глядацьких трибун, встановлення штучного
покриття.
Назва проекту: «Підтримане
проживання та професійна підготовка
людей з інвалідністю»
Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна
Місце реалізації: м. Вінниця.
Короткий опис: проведення аналітичного
дослідження та підготовка
мультидисциплінарної команди супроводу
для професійної підготовки та підтриманого
проживання людей з інвалідністю.
Назва проекту: «Вінницька театральна
студія»
Автор: Петренко Денис Григорович
Місце реалізації: м. Вінниця, вул.
Грибоєдова, 3.
Короткий опис: створити на базі КЗ «Центр
підліткових клубів за місцем проживання»
Вінницьку театральну студію, яка матиме
майстерню, де будуть створюватися
різноманітні скульптури, персонажі,
бутафорія, що будуть задіяні в найбільших
культурно-розважальних заходах міста
Вінниця.
Назва проекту: «Ми особливі!»

975 000 грн
Змінено
Експертною
групою
1 000 000 грн

Автор: Кобзар Руслана Валеріївна

Змінено
Експертною
групою

Місце реалізації: Замостя, сквер біля площі
«Героїв Чорнобиля».

930 000 грн
Змінено
Експертною
групою
931 500 грн

911 800 грн
Змінено
Експертною
групою
913 300 грн

695 000 грн

Короткий опис: встановлення так званого 815 000 грн
«кола дружби» з бронзових фігур, висотою не
менше 1 метра, у вигляді «особливих» діток
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разом із здоровими, показавши цим, що всі
однакові та дружні.
8.

14 .

Назва проекту: «Vinnytsia - ecofriendly city» 845 000 грн
Автор: Яворовська Ольга Василівна

9.

15 .

10. 18 .

Місце реалізації: Центр адміністративних
послуг «Прозорий офіс»,
м. Вінниця,
вул.Соборна,59 (центральне приміщення);
Центр адміністративних послуг «Прозорий
офіс», м. Вінниця, вул. Замостянська,7
(відділення
«Замостя»);
Центр
адміністративних послуг «Прозорий офіс», м.
Вінниця, вул. Брацлавська,85 (відділення
«Старе місто»); Центр адміністративних
послуг «Прозорий офіс», м. Вінниця пр.
Космонавтів,30 (відділення «Вишенька»).
Короткий опис: встановлення інтерактивних
multi-touch
столів
з
програмним
забезпеченням у вигляді ігр для дітей та
дорослих, спрямованих на популяризацію
правил сортування муніципальних твердих
побутових відходів.
Назва проекту: «Фонтанна площа у
Тяжилові»
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна
Місце реалізації: м.Вінниця, м-н «Тяжилів»,
«Родинне озеро», Б/Н.
Короткий опис: улаштування фонтанної
площі
в
мікрорайоні
«Тяжилів» на
«Родинному озері».
Назва проекту: «Затишний сквер у
Тяжилові»
Автор: Лапінський Владислав Геннадійович
Місце реалізації: м.Вінниця, м-н «Тяжилів»,
«Родинне озеро», Б/Н.
Короткий опис: створення затишної зони
комфорту і відпочинку для мешканців .
Благоустрій занедбаної порослої частини
прибережної зони на «Родинному озері».
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988 000 грн
Змінено
Експертною
групою
1 000 000 грн
754 000 грн
Змінено
Експертною
групою
1 000 000 грн

11. 22.

12

24.

13. 25.

Назва проекту: «Оновлення пішохідної та
проїзної зони, біля зупинки Максимовича»
Автор: Ємельянов Родіон Ігорович
Місце реалізації: м. Вінниця, вул.
Максимовича – Хмельницьке шосе (зупинка
Максимовича).
Короткий опис: покращення пішохідної зони
та частково проїзної частини. Створення умов
для зручного підйому людей з обмеженими
фізичним можливостями та людей з дитячими
візочками.
Назва проекту: «Еко – сад для здоров’я та
розвитку малят»
Автор: Палій Леся Петрівна
Місце реалізації: центральний район міста,
вул. Міліційна, 8.
Комунальний
заклад
«Дошкільний
навчальний заклад №21 Вінницької міської
ради».
Короткий опис: створення структурнофункціональної екосистеми у центральному
районі міста у вигляді міні- ботанічного саду з
різними родовими комплексами рослин, задля
проведення
екологічних
заходів,
ознайомлення з рідкісними видами рослин,
залучення дітей, батьків, педагогів до спільної
праці у природі на благо громади.
Назва проекту: «Великі мандри рідним
краєм»
Автор: Семенюк-Сотник Тетяна Василівна
Місце реалізації: м.Вінниця, вул. Соборна,
50.
Короткий опис: відвідувачам відділення
денного перебування Територіального центру
соціального
обслуговування
(надання
соціальних послуг) міста Вінниці розширити
знання і уявлення про міста, області, рідної
держави. Познайомитись з життям, побутом,
ремеслами, творчістю, звичаями, обрядами та
традиціями різних регіонів України.
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706 100 грн
Змінено
Експертною
групою
950 000 грн

594 000 грн

290 000 грн

14. 26.

15. 28.

16. 29.

17. 30.

Назва
проекту:
«Реконструкція
спортивного поля на площі
Шкільній (мікрорайон Старого міста)»
Автор: Федоришина Наталія Олександрівна
Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто»,
площа Шкільна.
Короткий опис: реконструкція площі
Шкільної, що на Старому місті - пропонується
збудувати спортивний майданчик для занять
вуличною гімнастикою воркаут (WorkOut).
Назва проекту: «Відкрита сцена на
Артинова»
Автор: Постернак В’ячеслав Костянтинович
Місце реалізації: вул. Архітектора Артинова,
21, заклад «Вінницька дитяча музична школа
№1».
Короткий опис: створення «Відкритої сцени
на Артинова» на ґанку закладу «Вінницька
дитяча музична школа №1» для проведення
культурно-мистецьких заходів учнями школи
та іншими мешканцями міста, зокрема
людьми з обмеженими можливостями.
Назва проекту: «Платформа ідей та
розвитку»
Автор: Баранович Ірина Анатоліївна
Місце реалізації: парк «Дружби народів»,
вул. Андрія Первозванного.
Короткий опис: облаштування в парку
«Дружби народів» спеціально відведеного
місця для творчого простору, який об’єднає в
собі мистецтво, культуру та громадську
активність. Там діти, молодь та дорослі
зможуть розважатись, вчитись, розвиватись та
з користю проводити час в інтерактивному
просторі.
Назва проекту: «Оснащення міського
транспорту
розумною
системою
зовнішнього озвучування для незрячих»
Автор: Перепеличний Борис Іванович
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1 000 000 грн

1000 000 грн

998 000 грн

761 863 грн

Місце реалізації: місто Вінниця (всі
мікрорайони із трамвайним сполученням).

18. 31.

Короткий
опис:
для
забезпечення
доступності міського транспорту для
незрячих, пропонується оснастити міські
трамваї розумними звуковими маяками
Mobilis
УТОС.
Маяки
серійно
виготовляються вінницьким підприємством
незрячих. Маяки повідомляють назовні номер
маршруту та сигнал тільки, якщо на зупинці є
незряча людина, не створюючи зайвого шуму.
Для активації маяка використовується радіобрелок або безкоштовний додаток для
смартфону.
Назва проекту:
«Створення зони 730 000 грн
відпочинку біля трамвайної зупинки
«Медичний університет»
Автор: Матюхов Олег Анатолійович
Місце реалізації: простір біля трамвайної
зупинки «Медичний університет».

19. 33.

Короткий опис: благоустрій території біля
трамвайної зупинки «Медичний університет»
з озелененням, освітленням та встановленням
вуличних меблів, що дасть можливість
створити якісний простір для відпочинку та
очікування громадського транспорту.
998 792 грн
Назва проекту: «Чистий район - чисте
місто! »
Автор: Голубович Жанна Леонідівна
Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька»,
вул. Келецька, 62.
Короткий опис: аксіомою сьогодення є криза
відносин між людиною та природою. Мета
проекту – привернути увагу громадськості до
глобальної проблеми твердих побутових
відходів. Запровадження системи роздільного
сміття; створення осередків для проведення
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інформаційно-просвітницьких
мешканців.
20

38.

21. 39.

заходів

для

Назва
проекту:
«Благоустрій
зони 194 000 грн
відпочинку біля фонтанної площі по вул. С.
Змінено
Ценського»
Експертною
Автор: Кондратюк Тетяна Василівна
групою
Місце реалізації: мікрорайон «Олійно- 429 000 грн
жировий комбінат», вул. С. Ценського, б/н.
Короткий опис: благоустрій території з
озелененням та влаштуванням доріжок з
тротуарної плитки.
1 000 000 грн
Назва проекту: «Водному простору –
простір!»
Автор: Варчук Роксолана Вячеславівна
Місце реалізації: мікрорайони «Корея» та
«П’ятничани», територія біля пам’ятки
садово-паркового
мистецтва
місцевого
значення «П’ятничанський парк».

22. 41.

Короткий опис: відновити занедбані водні
простори довкола озера на території біля
«П’ятничанського парку» для підвищення
зацікавленості місцевих мешканців та гостей
міста до цього місця. Провести очищувальні
роботи та заглиблення озера, укріпити берег.
Назва проекту: «Волейбольний майданчик 999 200 грн
біля центрального міського стадіону»
Автор: Саричев Євгеній Валерійович
Місце реалізації: волейбольний майданчик
біля центрального міського стадіону,
вул.Замостянська, 16.
Короткий опис: створення сучасного
волейбольного майданчика біля
центрального міського стадіону.
Тренуватись і проводити змагання зможуть
мешканці всіх районів м. Вінниця (як
19

професіонали, так і аматори). Метою
проекту є розвиток спорту, популяризація
здорового способу життя, створення
комфортних умов для активного і здорового
відпочинку.
23. 45.

Назва проекту: Відкритий креативний
простір «Ідея»

966 300 грн

Автор: Піжевський Андрій Анатолійович
Місце реалізації: вул. Хмельницьке шосе, 93.

24. 48.

Короткий опис: відкритий
креативний
простір - вуличний молодіжний простір.
Проект спрямований на створення умов для
розвитку молоді, стимулювання бажання
працювати та відпочивати в рідному місті,
організацію привабливого простору для
спілкування вінничан та гостей Вінниці.
Назва проекту: «Майданчик для пляжного 960 000 грн
футболу та волейболу в мікрорайоні
Змінено
«Сабарів»
Експертною
Автор: Пєсков Євгеній Дмитрович
групою на
Місце реалізації: мікрорайон «Сабарів»,
1 000 000 грн
пров. Прибузький.
Короткий опис: створення комплексного
майданчику для гри у пляжний футбол та
волейбол в мікрорайоні «Сабарів». Метою
проекту є розвиток спорту, популяризація
здорового
способу
життя,
створення
комфортних умов для активного та здорового
відпочинку,
розвиток
інфраструктури
мікрорайону «Сабарів».
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25. 53.

Назва проекту: «У ритмі життя»

940 000 грн

Автор: Побережець Віталій Леонідович
Місце реалізації: прозорі офіси Вінницької
міської ради, залізничний та автовокзалах,
великі торгові центри,
місця великого
скупчення людей, але при умові доступу до
них відповідальних працівників цих закладів,
які пройдуть відповідну підготовку по
наданню невідкладної медичної допомоги
силами спеціалістів Центру медицини
катастроф.

26. 57.

27. 59.

Змінено
Експертною
групою 980
000грн

Короткий опис: метою проекту є порятунок
життя людей при зупинці серця. Оскільки,
серед причин смертності є захворювання
серцево-судинної системи, пропонується
встановити
у
громадських
місцях
дефібрилятори
для
серцеволегеневої
реанімації. Це можливість рятувати життя
вінничан.
500 000 грн
Назва проекту: «Криниця – є де води
напитися»
Експертною
Автор: Кумар Світлана Леонідівна
групою
змінено
Місце
реалізації:
перехрестя
223 000,00
вулиць Скалецького та Коріатовичів,
вул.Скалецького 35/194, в дворі будинку.
Короткий опис: відновити працездатність
криниці.
Назва проекту: «Реконструкція пішохідної 485 425 грн
зони та частково проїзної частини
Експертною
перехрестя (вул. Довженка – вул.
групо змінено
Стеценка)»
704 005,00
Автор: Чуб Андрій Дмитрович
Місце реалізації: мікрорайон «Варшава»,
перехрестя вул. Стеценка та вул. Довженка.
Короткий опис: покращення пішохідної зони
та частково проїзної частини перехрестя.
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Створення умов для зручного та безпечного
руху пішоходів на зазначеній локальній
місцевості.
28. 64.

29. 66.

Назва проекту: «Сучасна екологічна
ділянка для збору та сортування сміття в
центі європейського міста»
Автор: Березюк Інна Вікторівна
Місце реалізації: Центр міста. Зона збирання
сміття в межах багатоквартирних житлових
будинків у центрі міста в районі Універмагу
по кварталу (мікрорайону) вулиць Пирогова ,
9-13- Гоголя - Валентина Отамановського
(колишня Зої Космодем᾽янської).
Короткий опис: сучасна екологічна підземна
сміттєзбиральна система складається з
закритих наземних сміттєпроводів, що
доставляють сміття до підземних контейнерів
для роздільних відходів.
Назва проекту: «Благоустрій набережної р.
Південний
Буг
з
облаштуванням
майданчика для зони відпочинку та
рибальства»
Автор: Мороз Сергій Іванович
Місце реалізації: Старе місто, вул. Квітуча,
20-А.
Короткий опис: створення зони відпочинку
та оздоровлення. Проект спрямований на
вирішення
проблеми
забруднення
прибережної зони та відсутності місця
відпочинку для людей з особливими
потребами.

МАЛІ ПРОЕКТИ
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1 000 000 грн
Експертною
групою
змінено
993 600,00

997 500 грн

№
№
п/п проекту
1

2

13

27.

Проект

Вартість

190 000 грн
Назва проекту: «Доступна література!»
Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна
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.
Назва проекту: «Старість в радість – 7 800 грн
залишаймося
активними і після 60»
Автор: Морнова Валентина Аркадіївна
Місце реалізації: Центр, вул. Соборна, 50.

3.

34.

Короткий опис: популяризація здорового
способу життя серед громадян похилого віку,
шляхом залучення їх до активного відпочинку –
їзді на велосипеді.
Назва проекту: «Вінниця – місто послідовників 196 225
грн
М. І. Пирогова»
Автор: Юрчишина Ольга Анатоліївна
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
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.
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4.

35.

5.

36.

6.

46.

7.

54.

Назва проекту: Хакатон прогресивних ІТ- 199 850
рішень для розвитку Вінниці «Місто Успіху»
грн
Автор: Панченко Олександр Григорович
Місце реалізації: всі райони Вінниці, готель
«Оптіма», вул. Київська, 50а.
Короткий
опис:
проведення
дводенного
хакатону за участі команд з громадських діячів
програмістів та спеціалістів різних галузей, під
час якого вони разом напрацюють прототипи
програмних продуктів для вирішення актуальних
проблем та розвитку міста Вінниці.
211 700
Назва проекту: «Вишенська «Вишиванка»
Автор: Ремішевська Анжеліка Іллівна
грн
Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. А. Змінено
Первозванного, парк «Дружби народів», зелена Експертною
групою
зона.
Короткий опис: осучаснення та оновлення
пішохідних ділянок на території парку «Дружби 197 750
народів» зі встановленням бордюру та бруківки у грн.
вигляді орнаменту.
167 000 грн
Назва проекту: «Літературний конкурс
короткої прози «Проза міста»
Автор: Качор Андрій Володимирович
Місце реалізації: Вінницька міська ОТГ .
Короткий опис: літературний конкурс «Проза
міста» - це конкурс короткої прози про життя міста
Вінниця. На конкурс приймаються твори малої
прозової форми, тематично пов’язані з містом
Вінниця. Перевага надаватиметься творам, події
яких відбуваються у Вінниці, герої яких є
вінничанами та які відображають соціальні,
культурні, економічні, політичні реалії міста.
Назва проекту: Екологічний форум «Еко-лідери 199 321 грн
для майбутнього!» під відкритим небом»
Автор: Дручинський Андрій Михайлович
Змінено
Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», вул. Експертною
Северина Наливайка, 17, комунальний заклад групою
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №19 200 000 грн
«Вінницької міської ради».
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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.
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