
 
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: 03.09.2019 року 14.30 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.  Варламов Михайло Васильович, директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради. 

4.  Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної 
політики міської ради. 

5.  Дяченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст» (за 
згодою). 

6.  Коваленко Крістіна Вікторівна, президент громадської організації 
«Впливові люди» (за згодою). 

7.  Гузлякова Олена Олександрівна, перший заступник директора 
департаменту адміністративних послуг міської ради. 

8.  Голуб Ігор Дмитрович, директор КП  Радіокомпанія « Місто над 
Бугом». 

9.  Любич Володимир Володимирович, заступник начальника відділу 
інженерної підготовки  департаменту капітального будівництва міської 
ради. 

10.  Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній 
культурі і спорту міської ради. 

11.  Лесь Антоніна Михайлівна, заступник директора департаменту 
фінансів міської ради. 
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12.  
 

Мазурик Віктор Станіславович, заступник начальника відділу 
розвитку туризму директор департаменту маркетингу міста та туризму 
міської ради. 

13.  Маховський Яків Олександрович, директор департаменту 
архітектури та містобудування міської ради, начальник служби 
містобудівного кадастру. 

14.  Конончук Наталія Леонтіївна, заступник директора департаменту у 
справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради. 

15.  Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики 
міської ради. 

16.  Найчук Леся Анатоліївна, голова правління благодійної організації 
«Благодійний фонд «Подільська громада» (за згодою). 

17.  Маєвська Тетяна Олександрівна, начальник культурно-мистецьких 
проектів та організаційно-масової роботи департаменту культури 
міської ради. 

18.  Ніценко Володимир Миколайович, директор департаменту 
комунального господарства та благоустрою міської ради. 

19.  Швед Руслан Володимирович, перший заступник директора 
департаменту правової політики та якості міської ради. 

20.  Черната Ірина Олександрівна, заступник директора департаменту 
економіки і інвестицій міської ради. 

21.  Мазур Наталія Володимирівна, заступник  директора з економічних 
питань  департаменту освіти міської ради. 

22.  Мельник Оксана Густавівна, заступник начальника відділу 
організаційно-методичної роботи  департаменту охорони здоров’я 
міської ради 

23.  Місецький Віталій Юліанович, заступник директора департаменту 
міського господарства міської ради. 

24.  Фурман Роман Сергійович, директор департаменту житлового 
господарства міської ради. 
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25.  Шутак Ігор Анатолійович, директор департаменту комунального 
майна міської ради. 

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

  
  

Запрошені:  

• Ільніцька Вікторія Віталіївна, заступник начальника відділу 
реформування та розвитку об’єктів благоустрою департаменту 
міського господарства міської ради.  

• Загреба Богдан Васильович, працівник департаменту 
комунального господарства та благоустрою міської ради. 

Запрошені автори проектів: 

- №37 «Улаштування сцени з амфітеатром біля озера на вулиці 
Волошковій», автор -  Поліщук Катерина Степанівна та контактна особа 
– Цибрій Ірина Миколаївна; 

- №38 «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по                                                       
вул. С. Ценського», автор -  Кондратюк Тетяна  Василівна та контактна 
особа - Тітов Сергій Миколайович. 

Порядок денний: 

1. Вступне слово голови Експертної групи. 
2. Розгляд  оцінок проектів, автори яких оскаржили висновок 

засідання Експертної групи від 15 серпня 2019 року, в рамках 
конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», 
які будуть реалізовані в 2020 році. 

3. Включення проектів, які отримали позитивну оцінку, до переліку 
проектів для голосування. 
 

Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського 
голови – голову Експертної групи 
 

Зазначив, що відповідно до рішення виконавчого комітету від                        
21.03.2019 року №738 проводиться конкурс проектів «Бюджет громадських 
ініціатив Вінницької міської ОТГ». Прийом проектів на конкурс тривав з 01 квітня 
по  15 травня 2019 року. Протягом 2,5 місяців виконавчими органами міської ради 
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здійснено аналіз та оцінку 67 проектів щодо реальної можливості їх реалізації в 
наступному році. За ініціативи автора один проект знято з участі в конкурсі.   

 15 серпня поточного року проведено засідання Експертної групи, на якому 
розглянуто оцінки по 66 проектах щодо можливості їх реалізації. Члени 
Експертної групи затвердили перелік проектів, які отримали позитивну оцінку в 
кількості - 36. Голосування за кращі ідеї заплановано провести з 1 по                                      
15 жовтня 2019 року. 

 Крім того, у відповідності  до пункту 12 Розділу 5 «Положення про Бюджет 
громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», яке затверджене рішенням 
міської ради від 22.02.2019 року №1566, автор або уповноважена ним особа має 
право оскаржити висновок Експертної групи у 5-денний строк після її засідання. 
Скарга надсилається в електронній формі на електронну пошту конкурсу. Участь 
у засіданні Експертної групи, на якому розглядається скарга, представників 
профільних виконавчих органів, які надали негативну оцінку проекту, автора 
проекту або уповноваженої ним особи є обов’язковою. 

 Станом на 22 серпня 2019 року, до Експертної групи конкурсу надійшли 
скарги щодо перегляду висновків по таких проектах:  
- №17 «Благоустрій території навколо літнього театру в Тяжилові» (малий), автор 
Пізняк І.С. - скарга від 22.08.2019р. № П-01-75961; 
- №37 «Улаштування сцени з амфітеатром біля озера на вулиці Волошковій» 
(великий), автор Поліщук К.С. - скарга від 20.08.2019р. № П-01-75355; 
- №38 «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по  вул. С.Ценського» 
(великий), автор Кондратюк Т.В. -  скарга від 20.08.2019р. № К-01-75343. 
  Запропонував членам Експертної групи розглянути оцінки проектів, автори 
яких оскаржили висновок засідання Експертної групи від 15 серпня                        
2019 року. 
 
Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-
аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради 
- секретаря Експертної групи 

Нагадала, що до Експертної групи надійшло 3 скарги від авторів проектів з 
метою оскарження  висновку засідання Експертної групи від 15 серпня 2019 року, 
в рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», які 
будуть реалізовані в 2020 році. 

Зазначила, що по проекту №17 «Благоустрій території навколо літнього 
театру в Тяжилові», авторка проекту подала звернення від 03.09.2019 року з 
проханням відкликати скаргу та зняти проект з участі в конкурсі. 

Враховуючи це, недоречно розглядати оцінку проекту після його 
додаткового доопрацювання. 

Оголосила оцінки по проектах  №37 «Улаштування сцени з амфітеатром 
біля озера на вулиці Волошковій» та №38 «Благоустрій зони відпочинку біля 
фонтанної площі по  вул. С.Ценського». Зокрема, великий  проект № 37 
«Улаштування сцени з амфітеатром біля озера на вулиці Волошковій», в 
результаті співпраці  департаменту комунального господарства та благоустрою з 
авторкою, отримав позитивну оцінку, а саме: відкориговано складові кошторису.  
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