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Протокол 

засідання Координаційної ради конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», реалізація в 2020 році»  

 

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. № 59, зала засідань. 

 

Дата та час проведення: 06.11.2019 року 12.00 год. 

 

Присутні:  

 

1.  Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова 

Координаційної ради; 
 

2.   Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради – секретар Координаційної ради; 

 

 Члени Координаційної ради: 

3.  Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови; 

4.  Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови; 

5.  Григорук Людмила Анатоліївна, заступник директора департаменту 

правової політики та якості міської ради; 

6.  Лесь Антоніна Михайлівна, заступник директора департаменту фінансів 

міської ради; 

7.  Стукан Олег Степанович, заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (за згодою); 

8.  Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (за 

згодою); 

9.  Святенко Оксана Петрівна, автор проекту «Світлофор» - переможця                         

І конкурсу 2016 року (за згодою); 

10.  Козловська Світлана Миколаївна, автор проекту «Бібліотека здатна 

дивувати» - переможця ІІІ конкурсу 2017 року (за згодою); 

11.  Корнієнко Наталія Анатоліївна, автор проекту «Пенсія - не привід 

сумувати вдома наодинці, разом до навчання та відпочинку» - переможця                 

I конкурсу 2016 року та проекту «Активне дозвілля» - переможець  ІV 

конкурсу 2018 року (за згодою); 

12.  Довгалюк Наталія Павлівна, автор проекту «Моя нова Можайка» - 

переможця ІV конкурсу 2018 року (за згодою). 

 

Запрошені:  

- представники засобів масової інформації; 

- Березюк Інна Вікторівна – голова ГО «Експертна Рада суспільних 

досліджень та проектів у сфері національного здоров`я та соціального 
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захисту» з мандатом громадського омбудсмена, незалежного спостерігача 

за дотриманням законів та громадських прав, авторка проекту №64 

«Сучасна екологічна ділянка для збору та сортування сміття в центрі 

європейського міста»; 

- Московко Сергій Миколайович – головний спеціаліст департаменту 

інформаційних технологій міської ради; 

- Хорошев Володимир Ілліч - заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради;  

- Притолюк Олеся Павлівна - головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради; 

- Новосад Катерина Василівна - начальник відділу у справах ЗМІ 

департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради; 

- Рзаєв Назар Русланович, автор великого проекту №4 «Здорове 

дитинство»; 

- Бевза Михайло Романович, контактна особа  великого проекту №4 

«Здорове дитинство»; 

- Мучанка Вероніка Олегівна – група підтримки проекту №4 «Здорове 

дитинство»; 

- Мілянюк Євгеній Володимирович - група підтримки проекту №4«Здорове 

дитинство»; 

- Гудзевич Людмила Сергіївна – авторка проекту № 2 «Створення зони 

безпеки й комфорту частини вулиці Острозького, Довженка»; 

- Саричев Євгеній Валерійович – автор проекту №41 «Волейбольний 

майданчик біля центрального міського стадіону»; 

- Григорук Григорій Ілліч – громадський активіст з «м-ну Пирогово». 

 

Автори проектів-переможців 2017 та 2018  років: 

- Білодід Ірина - автор великого проекту №38 - «Облаштування зони 

відпочинку на вулиці Волошковій»; 

- Ярова Світлана Андріївна - автор великого проекту №37 - «Створення 

Вінницького молодіжного центру»; 

- Козловська Світлана Миколаївна - автор великого проекту №11 -  

«Бібліотека здатна дивувати»; 

- Станкевич Микола Григорович - автор великого проекту №7 - 

«Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя»; 

- Олеся Самойленко - автор великого проекту №52 - «Чужих дітей не 

буває!»; 

- Верещак Тетяна Анатоліївна – автор малого проекту № 34 - «Читай, 

улюблене місто!»; 

- Рублевська Тетяна Андріївна - автор малого проекту №13 - «Створення 

ресурсного центру інформаційно-комунікативних технологій для 

реабілітації дітей з порушенням зору на базі ДНЗ»; 
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- Яцуляк Світлана Андріївна – автор малого проекту №40 - 

«Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. Гладкова»; 

- Майстрова Регіна Юрівна – одна з авторів малого проекту №65 - «SMILE 

CITY» Вінниця-місто усміхнених дітей»; 

- Михайлова Ірина Володимирівна – авторка малого проекту №68 -   

«Відродження літнього театру в Тяжилові та  Пізняк Ірина Сергіївна, 

авторка цього ж проекту та  малого проекту №11 «Шашково-шахматний 

клуб в Тяжилові»; 

- Осіпов Денис Миколайович – автор малого проекту № 33 - «Безкоштовна 

стерилізація безпритульних тварин (собак) міста Вінниця» автор малого 

проекту №60 «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (кішок) на 

території міста Вінниця»; 

- Дишкант Лілія Олексіївна - автор великого проекту №30 «Центр 

розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів»; 

- Пащенко Михайло Миколайович - автор великого проекту №16 «Історія 

та легенди Вінниці»; 

- Муржак Антоніна Петрівна - автор великого проекту №39 «Благоустрій 

території з улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці 

Волошковій»; 

- Довгалюк Наталія Павлівна - автор великого проекту №21 «Моя нова 

Можайка»; 

- Полозук Наталія Юріївна - автор малого проекту №57 «Клумба-корабель 

- нова окраса Тяжилова»; 

- Іваницька Ольга Олександрівна - автор малого проекту №36 

«Улаштування на стадіоні огородження спортивного майданчика для 

пляжного волейболу та футболу на вулиці Волошковій»; 

- Вітвіцька Тетяна Миколаївна - автор малого проекту №38 

«Упорядкування зони відпочинку біля озера на вулиці Гладкова»; 

- Корнієнко Наталія Анатоліївна - автор малого проекту №1 «Активне 

дозвілля». 

Порядок денний: 
1.  Вступне слово головуючого. 

2. Нагородження авторів проектів-переможців 2017-2018 років конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», реалізація яких відбулась 

відповідно у 2018 та 2019 роках. 

3. Перенесення реалізації великого проекту №30 «Центр розвитку для дітей та 

молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів» на наступні роки.  

4. Розгляд скарги Березюк Інни Вікторівни, голови ГО «Експертна Рада 

суспільних досліджень та проектів у сфері національного здоров`я та 

соціального захисту» з мандатом громадського омбудсмена, незалежного 

спостерігача за дотриманням законів та громадських прав, авторки  проекту 

№64 «Сучасна екологічна ділянка для збору та сортування сміття в центрі 

європейського міста». 
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5. Обговорення результатів загальноміського голосування в рамках конкурсу 

проектів «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної 

територіальної громади», реалізація яких передбачена в 2020 році. 

6. Визначення проектів-переможців, обсягів фінансування проектів та виконавців 

проектів. 

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

 

За ініціативи міського голови Сергія Моргунова, у 2016 році в нашому місті 

було впроваджено одну з європейських практик – учасницького бюджетування, 

яке є інструментом прямої демократії, за допомогою якого громадяни міста беруть 

участь у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних коштів для розвитку та 

розбудови рідного міста. 

Формат даного конкурсу унікальний тим, що мешканці міста, з цього року 

вже Вінницької міської ОТГ, безпосередньо долучаються до розподілу коштів 

міського бюджету на реалізацію проектів у Вінниці. З 1 лютого 2016 року 

стартував пілотний етап конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці 2016 

року». Як результат, в місті повністю реалізовано 36 проектів-переможців, 

виконання робіт ще по 12 проектах-переможцях  майже завершено. 

Тож, з метою налагодження взаємодії влади та громади й активізації участі 

громадян у прийнятті рішень місцевого значення є доцільно відзначити авторів 

проектів-переможців 3-го та 4-го конкурсів,  тобто реалізація котрих відбувалася 

в 2018 та 2019 роках. 

 

  Запропонував відзначити авторів проектів-переможців сувенірними 

подарунками та запросив до слова Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю 

директора департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради. 

 

Процедура привітання авторів проектів-переможців, реалізація  

  2018 та 2019 років. 

 

Слухали:  

Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Виникла необхідність обговорення питання щодо перенесення реалізації 

великого проекту «Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в мікрорайоні 

Тяжилів», вартістю 1 000 000 грн, який мав реалізовуватися в 2019 році. 

З метою реальної можливості реалізації даного проекту в 2019 році, була 

створена комісія у складі заступника міського голови Якубович Галини 

Анатоліївни, начальника відділу молодіжної політики Мончак Юлії Вікторівни, 

директора комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» Мири Дмитра Вікторовича та авторки проекту Дишкант Лілії 
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Олексіївни. Цією комісією здійснено огляд приміщення, за адресою м. Вінниця, 

вул. Ватутіна, 52а. Як результат, виявлено, що запропоноване приміщення не 

відповідає технічним умовам для реалізації вищезазначеного проекту, тому 

прийнято спільне рішення замінити місце реалізації на інше вільне приміщення. 

Протягом двох наступних кварталів вишукувалось місце реалізації проекту, 

проте станом на 29.10.2019 року, приміщення не знайдено.   

Пунктом 7 Розділу 8 «Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» затвердженого рішенням 

міської ради від 22.02.2019 року № 1566 (у новій редакції) визначено, що у зв’язку 

з неможливістю реалізувати проект протягом бюджетного року, Координаційна 

рада конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» може прийняти рішення щодо 

продовження реалізації проекту-переможця в наступному році. 

Департаменту фінансів міської ради і відділу молодіжної політики 

передбачити фінансування проекту «Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в 

мікрорайоні Тяжилів» в проекті бюджету Вінницької міської ОТГ на 2020 рік. 

 

 

Процедура голосування: підтримано одноголосно. 

 

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю директора 

департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради. 

  Ознайомила присутніх із змістом скарги, в якій зазначається про порушення 

правил конкрусу під час голосування в пункті голосування «Центральна 

бібліотека для дітей та юнацтва», що відбувався інформаційний тиск на 

волевиявлення осіб віком від 16 років.  

  Озвучила прохання заявниці вважати недійсними усі бланки для 

голосування з даного пункту, вилучити анкету голосування її сина Войлісовського 

Кирила Аркадійовича та включити до списку недоброчесних учасників конкурсу 

авторів  проектів, інших осіб і об’єктів із висвітлення на офіційному сайті. 

 

Слухали: Березюк Інну Вікторівну, голову ГО «Експертна Рада суспільних 

досліджень та проектів у сфері національного здоров`я та соціального 

захисту» з мандатом громадського омбудсмена, незалежного спостерігача за 

дотриманням законів та громадських прав, авторки проекту №64 «Сучасна 

екологічна ділянка для збору та сортування сміття в центрі європейського 

міста». 

Наголосила, що  не може брати участь у комісії, як громадський діяч, тому 

що в цьому році  приймала участь у конкурсі, як конкурсант і має певний конфлікт 

інтересів. Крім того, цього року бачила ситуацію зсередини. Незважаючи на те, 

що правила в цьому році були дещо змінені -  все ж таки є деякі «дірки» для 

недоброчесності, які можуть дискредитувати і зменшити зацікавленість громади 

до цього конкурсу. Тож, якщо ми хочемо привернути увагу громади до цього 
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конкурсу, то це повинно бути більш якісно,  чула, що є такі ситуації (лобіювання 

інтересів). 

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Запитав, де саме відбувалося лобіювання та ким? 

 

Слухали: Березюк Інну Вікторівну 

Повідомила, що її дитина проінформувала, як в бібліотеці, за адерсою 

Космонавтів, 63, 3 жовтня 2019 року, з ними провели  роз’яснювальний захід  

щодо голосування.  

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Уточнив - можливо це був один з етапів підвищення явки і ефективності? 

Слухали: Березюк Інну Вікторівну 

Заперечила, що відбувався навчальний процес, а  діти 16-17 років зібралися 

на цей інформаційний захід. У цьому нічого поганого немає, але дітям дають 

коротку інформацію та одразу говорять, за які проекти необхідно голосувати. Про 

цю ситуацію я дізналася випадково від свого сина, коли попросила його 

проголосувати за мій проект. У відповідь я почула, що моя дитина вже 

проголосувала, проте син не пам’ятає, за які саме проекти віддав голос. 

Голосування проводилося групами студентів 1-3 курсів ВПТУ №19. 

Попередні роки я теж голосувала за проекти. В цьому році, я – конкурсант, Тож, 

якщо говорити про «здорове» інформаційне залучення певних груп громад, які 

будуть мати найбільшу причетність до того, що вони користуватимуться благами 

цих проектів, то прошу, щоб комісія взяла до уваги інформацію, що  викладена в 

скарзі. 

 

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю директора 

департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради. 

Звернула увагу членів Координаційної ради і присутніх на те, що інших заяв-

скарг від мешканців Вінницької міської ОТГ, від студентів ВПТУ №19 та від 

Войлісовського Кирила Аркадійовича - не надходило. 

Проінформувала членів Координаційної ради, що до запропонованих 

заявницею заходів, керуючись «Положенням про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» та «Положенням про 

Координаційну рада конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» не передбачено створення комісії в межах 

Координаційної ради для розслідування фактів. До складу Ради входять 

представники громадськості, автори проектів минулих років. Члени Ради не 
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мають право подавати проекти на конкурс «Бюджет громадських ініціатив», тому 

можуть розглядати дане питання без потенційного конфлікту інтересів. 

Положення не заперечує присутність на засіданні Ради автора проекту або 

заявника про порушення Положення. Відповідно до Положення в голосуванні 

мають право брати участь мешканці Вінницької міської ОТГ віком від 16 років, 

не забороняється голосування за проекти групами мешканців. З повідомлення 

заявниці - її син не пам`ятає номера і назви проектів, за які він віддав свій голос, 

але не заперечується той факт, що перед початком голосування керівником групи 

надана учням інформація про змісту конкурс та процедури голосування. 

Керівником групи також запропоновано усім учням підтримати 2 великі та 2 малі 

проекти з певними конкретними номерами та назвами. З заяви не відомо, 

спостерігав він за процесом заповнення бланків для голосування та подання їх 

адміністратору для реєстрації, здійснюючи інформаційний тиск на волевиявлення 

осіб віком від 16 років. В приміщенні пункту для голосування розміщувалися 

банери з переліком проектів для участі в конкурсі, листівки, довідники з описом 

проектів та інші рекламно-інформаційні матеріали, з яких кожен з присутніх мав 

можливість ознайомиться зі змістом проектів, враховуючи і те, що для заповнення 

та подання бланків адміністратору процедура займає певний час. Учні мали змогу 

ознайомитися з описом всіх проектів та внести до бланку номери проектів і їх 

назви, віддавши голос за інший проект. Заяв та звернень щодо порушення умов 

конкурсу під час голосування від інших осіб на адресу Координаційної Ради - не 

надходило. Враховуючи це, визнати недійсними всі бланки для голосування в 

даному пункті для голосування не має правових підстав. 

За проханням заявниці, яка зазначає, що є матір’ю Войлісовського Кирила 

Аркадійовича, з архіву голосування вилучено анкету (бланк для голосування) 

Войлісовського К.А, що мешкає в м. Вінниця, вул. Пирогова 9, кв. 56.  

Вимагати перелік учнів 1-3 курсів у керівництва ВПТУ № 19 та на його основі 

вилучати голоси, Координаційна рада немає правових підстав. Крім того, Березюк 

Інна Вікторівна, вимагаючи інформацію від сина щодо переліку проектів, за які 

він проголосував, сама порушила пункт 1.2  Розділу 7 Положення: «не вимагати в 

учасників голосування інформацію у будь-якому вигляді про те, за який проект 

(проекти) вони віддали свої голоси». 

 

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю директора 

департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради. 

Запропонувала членам Координаційної ради проголосувати, чи 

задовільнити скаргу громадянки Березюк І.В. , чи ні. 

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради,- співголову 

Координаційної ради 

Уточнив, дотримуючись законодавчої бази необхідно мати заяву, щоб 

відкликати голос, можна задовільнити за умови погодження з боку особи, яка 

брала участь у голосуванні. 
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Слухали: Березюк Інну Вікторівну 

Зазначила, що для того, щоб її син написав заяву необхідно мати бланк 

голосування та перелік тих проектів, за які він голосував. 

 

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю директора 

департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради. 

Продемонструвала бланк для голосування сина пані Березюк І.В. та 

зазначила, що він є, зараз, в наявності.  

 

Слухали: Березюк Інну Вікторівну  

Повідомила, що погоджується з тим, щоб не вилучали бланк, а просто не 

зараховували його голос. 

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Зауважив, що ми маємо дотримуватися чинного законодавства. Особа, має 

сама подати заяву про відкликання свого голосу.  Адже, ми насправді не знаємо 

чи Ви є матір’ю Войлісовського К.А.?  

 

Слухали: Березюк Інну Вікторівну  

Зазначила, що її не повідомили, що треба прийти з сином чи з 

підтверджуючими документами. Попросила Раду надати  офіційну відповідь  на 

скаргу згідно Закону України «Про звернення громадян». 

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Повідомив, що офіційна відповідь буде надана.  

Запропонував, при проведенні конкурсу в наступному році врахувати дану 

ситуацію та внести відповідні зміни. 

 

Слухали: Матусяка Сергія Володимировича, заступника міького голови, члена 

Координаційної ради  

Зауважив, що є рейтинг проектів і жоден проект немає розриву в один голос. 

Цей один голос не буде впливати на результати голосування, тож скаргу треба 

взяти до відома.  

 

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 
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Погодився та після чого, запропонував перейти до обговорення результатів 

голосування в рамках конкурсу проектів «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об`єднаної територіальної громади». 

 

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступницю директора 

департаменту правової політики та якості міської ради, члена 

Координаційної ради 

Повідомила, що для презентації рейтингу проектів - учасників конкурсу 

2019 року надає слово безпосередньому куратору конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив», начальниці інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової 

політики та якості - Малецькій Наталії Анатоліївні. 

 

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості, секретаря 

конкурсної комісії 

Нагадала, що цьогорічний п`ятий конкурс «Бюджет громадських ініціатив», 

проведений у Вінницькій міській об`єднаній територіальній громаді. 

З 1 квітня по 15 травня 2019 року мешканці територіальної громади подали 

на розгляд Експертної групи 67 проектів, з них, 3 проекти знято з участі за заявами 

авторів. У бюджеті Вінницької міської ОТГ на реалізацію проектів -переможців у 

2020 році передбачено 7 млн. гривень.  

За результатами засідання Експертної групи на загальноміське  голосування  

допущено  36 проектів  (28 - великих та 8 – малих). 

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.   

З 2017 року  голосування за проекти в електронному вигляді здійснюється 

на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет», яка розроблена фахівцями 

МБО «Фонд Східна Європа» в рамках реалізації проекту «Електронне урядування 

задля підзвітності влади та участі громади» у Вінницькій області. В даній системі 

ідентифікація мешканців відбувається за допомогою BankID (голосували клієнти 

Приватбанку, А-Банку, Ощадбанку тощо) або Електронно-цифрового підпису.  

У цьому році розробниками сайту «Громадський бюджет» додано  

можливість  голосувати за  проекти за допомогою терміналів  ПриватБанку (за 

допомогою карток ПриватБанку чи номера телефону, прив'язаного до картки). 

В паперовому вигляді мешканці голосували в пунктах для голосування в      

4-х «Прозорих офісах» та 15-ти бібліотеках територіальної громади. 

В період з 01 по 15 жовтня 2019 року в рамках конкурсу мешканці 

Вінницької міської ОТГ брали участь у загальноміському голосуванні за проекти 

та підтримали проекти в кількості  32 542 голоси:  

- у паперовому вигляді 20 790 голоси (63,9%); 
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- в електронному – 11 752 голоси (36,1%). 
Експертною групою опрацьовано всі голоси та виявлені деякі порушення 

умов конкурсу та вимог «Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської ОТГ», затвердженого рішенням Вінницької міської ради №13 

від 25.12.2015 року (зі змінами) від 22.02.2019 року №1566. 

Зокрема, в процесі перевірки результатів голосування в паперовому вигляді, 

виявлено випадки порушення правил конкурсу в деяких заповнених бланках для 

голосування. Тож, вирішено вважати недійсними бланки:  

- невірно оформлені (без згоди мешканця на обробку персональних     

даних, без підпису працівника-реєстратора); 

- оформлені однаковим почерком (номери  та назви проектів); 

- дублі (голосування одночасно онлайн та офлайн або ж  у різних 

пунктах по два і більше разів; 

- з відданими голосами за понад 2 великих та понад 2 малих;  

- з голосами осіб, яким не виповнилося 16 років.   

Після опрацювання паперових бланків для голосування вся інформація  

внесена в електронний реєстр та надіслана розробникам всеукраїнської 

платформи «Громадський бюджет» задля коригування зазначених недоліків в 

системі. Таким чином, за результатами  опрацювання - системою «Громадський 

бюджет» відсіяно таку кількість голосів:      

-     за великі проекти  - 357; 

-     за малі проекти - 15. 

Підсумовуючи усі виявлені недоліки по голосах в електронному та 

паперовому варіантах, не можуть бути врахованими як результативні 372 голоси. 

Опрацьовані також електронний реєстр та паперові бланки, враховуючи те, 

що були допущені технічні помилки під час внесення прізвищ та паспортних 

даних. Як результат, враховано ще  92 голоси. 

Таким чином, визнати дійсними голоси в кількості 32 262 голоси, з них: 

- 22 568 - за великі проекти,  

- 9 694 - за малі проекти. 

20 510 голосів - це голосування в паперовому вигляді - 63,6%. 

11 752 - голосування в електронному варіанті 36,4% (в порівнянні з 2017 

роком - 22,7%). 

Лише після перевірки та відрахування  усіх недійсних голосів є можливість 

визначитися з проектами-лідерами  за рейтинговою системою.  

Необхідно зазначити, що у відповідності до Положення переможцями 

голосування у 2019 році будуть визначені проекти, які набрали найбільшу 

кількість балів за рейтинговою системою. Рейтинг проектів розраховується 

відношенням кількості голосів відданих за проект до суми бюджетних коштів, 

необхідних для його реалізації: Р = К/Б  х  1000, 

де: Р - рейтинг проекту; 

К - кількість голосів, які віддані за проект; 

Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекту. 
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Затверджений загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив 

розподіляється в співвідношенні 85 відсотків загального обсягу – на великі 

проекти та 15 відсотків – на малі проекти. 

У разі набрання найбільшої кількості балів декількома проектами одного 

виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на території Вінницької 

міської ОТГ за одним поштовим індексом, переможцем визнається лише один 

великий (малий) проект, який набрав найбільшу кількість балів за рейтинговою 

системою. В рамках одного конкурсу на території Вінницької міської ОТГ за 

одним поштовим індексом можуть реалізуватися два проекти: один великий та 

один малий. 

Запропонувала ознайомитися з загальним рейтингом проектів за 

результатами голосування: 

Загальний рейтинг голосування:  

 

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ: 

 

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Проект 

Вартість, 

кількість 

голосів 

Рейтинг 

проектів 

1.  37. Назва проекту: «Улаштування сцени з 

амфітеатром біля озера на вулиці 

Волошковій»  

Автор: Поліщук Катерина Степанівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий 

комбінат», вул. Волошкова б/н.   

Короткий опис: Благоустрій території з 

влаштуванням сцени та амфітеатру. 

2015 голосів 
869 000 грн 

 

2,318 

2.  15 . 

 

Назва проекту: «Фонтанна площа у 

Тяжилові» 
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна  

Місце реалізації: «Родинне озеро», Б/Н. 

Короткий опис: улаштування  фонтанної площі 

в мікрорайоні «Тяжилів» на «Родинному озері». 

2072 голосів 

1 000 000 грн 

 

2,072 

3.  41. 

 

Назва проекту: «Волейбольний майданчик 

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 професіонали, так і аматори). Метою 

проекту є розвиток спорту, популяризація 

2028 голоси  
999 200 грн 

 

2,030 
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здорового способу життя, створення комфортних 

умов для активного і здорового відпочинку. 

4.  6. 

 

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. 

1978 голосів  
1 000 000 грн 

 

1,978 

5.  26. 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). 

1941 голоси 

1 000 000 грн 

 

1,941 

6.  2. Назва проекту: «Створення зони безпеки й 

комфорту частини вулиці Острозького, 

Довженка»  

Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна  

Місце реалізації: 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, 31-35, 

Довженка, 31 

1843 голосів 

1 000 000 грн 

 

1,843 

7.  4. 

 

Назва проекту: «Здорове дитинство» 
Автор: Рзаєв Назар Русланович 

Місце реалізації: вул. Владислава Городецького, 

№21 територія ЗОШ-ліцею №7 

Короткий опис: модернізація та осучаснення 

спортивного майданчика. 

1285 голосів 

709 800 грн 

 

1,810 

8.  9. 

 

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. 

1637 голосів 

913 300 грн 

 

1,792 

 

9.  33. 

 

Назва проекту: «Чистий район - чисте місто! » 

Автор: Голубович Жанна Леонідівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. 

Келецька, 62. 

1592 голос 

998 792 грн 

 

1,594 
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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 

інформаційно-просвітницьких заходів для 

мешканців. 

10.  25. 

 

Назва проекту: «Великі мандри рідним 

краєм» 

Автор: Семенюк-Сотник Тетяна Василівна  

Місце реалізації: центр, 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. 

274 голосів  
290 000 грн 

 

0,945 

11.  48. 

 

Назва проекту: «Майданчик для пляжного 

футболу та волейболу в мікрорайоні 

«Сабарів» 

Автор: Пєсков Євгеній Дмитрович  

Місце реалізації: мікрорайон «Сабарів», 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». 

834 голоси 
1 000 000 грн 

 

0,834 

12.  45. 

 

Назва проекту: Відкритий креативний 

простір «Ідея» 
Автор: Піжевський Андрій Анатолійович  

Місце реалізації: вул. Хмельницьке шосе, 93. 

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. 

784 голоси 

966 300 грн 

 

0,811 

13.  57. 

 

Назва проекту: «Криниця – є де води 

напитися» 

Автор: Кумар Світлана Леонідівна  

Місце реалізації: перехрестя вулиць 

Скалецького та Коріатовичів, вул. Скалецького 

35/194, в дворі будинку. 

Короткий опис: відновити працездатність 

криниці. 

166 голосів  
223 000 грн 

 

0,744 
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14.  22. 

 

Назва проекту: «Оновлення пішохідної та 

проїзної зони, біля зупинки Максимовича»    

Автор: Ємельянов Родіон Ігорович  

Місце реалізації: мікрорайон «Слов’янка».  

Короткий опис: покращення пішохідної зони та 

частково проїзної частини. Створення умов для 

зручного підйому людей з обмеженими фізичним 

можливостями та людей з дитячими візочками. 

495 голоси 

950 000 грн 

 

0,521 

15.  29. 

 

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. 

469 голосів 
998 000 грн 

 

0,470 

16.  39. 

 

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». 

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. 

458 голоси 
1 000 000 грн 

 

0,458 

17.  30. 

 

Назва проекту: «Оснащення міського 

транспорту розумною системою зовнішнього 

озвучування для незрячих» 

Автор: Перепеличний Борис Іванович  

Місце реалізації: місто Вінниця (всі 

мікрорайони із трамвайним сполученням). 

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 радіо-

брелок або безкоштовний додаток для 

смартфону. 

316 голосів 
761 863 грн 

 

0,415 

18.  53. 

 

Назва проекту: «У ритмі життя» 

Автор: Побережець Віталій Леонідович  

Місце реалізації: прозорі офіси Вінницької 

міської ради, медичні центри. 

351 голосів 
980 000грн 

 

0,358 
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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 серцево-

легеневої реанімації. Це можливість рятувати 

життя вінничан.   

19.  28. 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. 

357 голосів 

1 000 000 грн 

 

0,357 

20.  8. 

 

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. 

318 голоси 

931 500 грн 

 

0,341 

21.  24. 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 структурно-

функціональної 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. 

200 голосів  
594 000 грн 

 

0,337 

22.  59. 

 

Назва проекту: «Реконструкція пішохідної 

зони та частково проїзної частини перехрестя 

(вул. Довженка – вул. Стеценка)» 

Автор: Чуб Андрій Дмитрович  

Місце реалізації: мікрорайон «Варшава», 

перехрестя вул. Стеценка та вул. Довженка. 

Короткий опис: покращення пішохідної зони та 

частково проїзної частини перехрестя. Створення 

умов для зручного та безпечного руху пішоходів 

на зазначеній локальній місцевості. 

219 голосів  
704 005 грн 

 

0,311 
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23.  66. 

 

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. 

263 голосів 

997 500 грн 

 

0,264 

24.  31. 

 

Назва проекту:  «Створення зони відпочинку 

біля трамвайної зупинки «Медичний 

університет» 

Автор: Матюхов Олег Анатолійович  

Місце реалізації: простір біля трамвайної 

зупинки «Медичний університет». 

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. 

170 голосів  
730 000 грн 

 

0,233 

25.  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 І-ІІІ 

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. 

220 голоси 

1 000 000 грн 

 

0,220 

26.  64. 

 

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. 

138 голоси 

993 600 грн 

 

0,139 
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27.  11. 

 

Назва проекту: «Ми особливі!» 
Автор: Кобзар Руслана Валеріївна  

Місце реалізації: Замостя, сквер біля площі 

«Героїв Чорнобиля». 

Короткий опис: встановлення так званого «кола 

дружби» з бронзових фігур, висотою не менше 1 

метра, у вигляді «особливих» діток разом із 

здоровими, показавши цим, що всі однакові та 

дружні. 

99 голосів 

815 000 грн 
0,121 

28.  14 . 

 

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

Місце реалізації: Прозорі офіси Вінницької 

міської ОТГ 

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.   

46 голосів 

845 000 грн 

 

0,054 

Всього 22 568 
 

 

МАЛІ ПРОЕКТИ:  

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Проект Вартість 

Рейтинг 

проектів 

1.  27.  

 

Назва проекту: «Старість в радість – 

залишаймося активними і після 60» 

Автор: Морнова Валентина Аркадіївна  

Місце реалізації: Центр, вул. Соборна, 50 

Короткий опис: популяризація здорового 

способу життя серед громадян похилого віку, 

шляхом залучення їх до активного відпочинку – 

їзді на велосипеді. 

 

811 голосів 

7 800 грн 

 

103,974 

2.  54.  

 

Назва проекту: Екологічний форум «Еко-

лідери для майбутнього!» під відкритим небом» 

Автор: Дручинський Андрій Михайлович  

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», вул. 

Северина Наливайка, 17, комунальний заклад 

«Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №19 

Вінницької міської ради». 

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 

2542 голоси 
200 000 грн 

 

12,710 
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іноземних фахівців на базі  КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 

ВМР. 

 

3.  38. 

 

Назва проекту: «Благоустрій зони відпочинку 

біля фонтанної площі по вул. С. Ценського»  

Автор: Кондратюк Тетяна Василівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий 

комбінат»,  вул. С. Ценського, б/н 

Короткий опис: благоустрій території з 

озелененням та влаштуванням доріжок з 

тротуарної плитки. 

 

2394 голосів 
199 500 грн  

 

12,000 

4.  13.  

 

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. 

 

1354 голосів 
190 000 грн 

 

7,126 

5.  36.  

 

Назва проекту: «Вишенська «Вишиванка» 

Автор: Ремішевська Анжеліка Іллівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. 

А. Первозванного, парк «Дружби народів», зелена 

зона 

Короткий опис: осучаснення та оновлення 

пішохідних ділянок на території парку «Дружби 

народів» зі встановленням бордюру та бруківки у 

вигляді орнаменту. 

 

1332 голоси 
197 750 грн 

 

6,736 

6.  34.  

 

Назва проекту: «Вінниця – місто послідовників 

М. І. Пирогова» 

Автор: Юрчишина Ольга Анатоліївна  

Місце реалізації: вся територія міста Вінниці, 

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. 

 

665 голосів 

196 225 грн 

 

3,389 

7.  46.  

 

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 

371 голосів 
167 000 грн 

 

2,221 
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містом Вінниця. Перевага надаватиметься 

творам, події яких відбуваються у Вінниці, герої 

яких є вінничанами та які відображають 

соціальні, культурні, економічні, політичні реалії 

міста. 

8.  35.  

 

Назва проекту: Хакатон прогресивних ІТ-

рішень для розвитку Вінниці «Місто Успіху» 

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. 

225 голосів 
199 850 грн 

 

1,126 

Всього 9 694  

 

 
Зазначила, що для реалізації проектів-переможців у 2020 році, в  бюджеті 

Вінницької міської ОТГ передбачається 7,0 млн грн, які можуть розподілитися у 

співвідношенні 85 відсотків  (5 950 000 грн) на великі проекти, 15 відсотків                      

(1 050 000 грн) – на малі. Відповідно до «Положення про Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської ОТГ» Координаційна рада, за потреби, може змінити 

дане співвідношення. 

 

 
Отже, якщо за рейтингом прорахувати вартість 6-ти великих та 6-ти малих: 

5 868 200,00 грн + 991 275,00 грн = 6 859 475,00 грн, тобто залишок від 

7 000 000,00 грн складає 140 525,00 грн. 

 

Рейтинг 6 великих та 6 малих проектів: 

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ: 

 

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Проект 

Вартість, 

кількість 

голосів 

Рейтинг 

проектів 

1.  37. Назва проекту: «Улаштування сцени з 

амфітеатром біля озера на вулиці Волошковій»  

Автор: Поліщук Катерина Степанівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий 

комбінат», вул. Волошкова б/н.   

Короткий опис: Благоустрій території з 

влаштуванням сцени та амфітеатру. 

Поштовий індекс: 21034 

2015 

голосів 
869 000 грн 

 

2,318 
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 Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

2.  15 . 

 

Назва проекту: «Фонтанна площа у Тяжилові» 
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна  

Місце реалізації: «Родинне озеро», Б/Н. 

Короткий опис: улаштування  фонтанної площі в 

мікрорайоні «Тяжилів» на «Родинному озері». 

Поштовий індекс: 21011 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

2072 

голосів 

1 000 000 

грн 

 

2,072 

3.  41. 

 

Назва проекту: «Волейбольний майданчик 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 професіонали, так і аматори). Метою проекту є 

розвиток спорту, популяризація здорового способу 

життя, створення комфортних умов для активного і 

здорового відпочинку. 

Поштовий індекс: 21009 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент міського господарства міської ради 

2028 

голоси  
999 200 грн 

 

2,030 

4.  6. 

 

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. 

Поштовий індекс: 21008 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1978 

голосів  
1 000 000 

грн 

 

1,978 

5.  26. 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). 

Поштовий індекс: 21012 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент міського господарства міської ради 

1941 

голоси 

1 000 000 

грн 

 

1,941 
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6.  2. Назва проекту: «Створення зони безпеки й 

комфорту частини вулиці Острозького, 

Довженка»  

Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна  

Місце реалізації: 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, 31-35, Довженка, 31 

Поштовий індекс: 21001 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1843 

голосів 

1 000 000 

грн 

 

1,843 

ВСЬОГО  5 868 200 

грн 

 

 

 

МАЛІ ПРОЕКТИ:  

 

№ 

п/п 

№ 

проекту 

Проект Вартість Рейтинг 

проектів 
1.  27. 

 

Назва проекту: «Старість в радість – 

залишаймося активними і після 60» 

Автор: Морнова Валентина Аркадіївна  

Місце реалізації: Центр, вул. Соборна, 50 

Короткий опис: популяризація здорового способу 

життя серед громадян похилого віку, шляхом 

залучення їх до активного відпочинку – їзді на 

велосипеді. 

Поштовий індекс: 21050 
Пропозиція щодо виконавця проекту: Департамент 

соціальної політики міської ради 

811 

голосів 

7 800 грн 

 

103,974 

2.  54. 

 

Назва проекту: Екологічний форум «Еко-лідери 

для майбутнього!» під відкритим небом» 

Автор: Дручинський Андрій Михайлович  

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», вул. 

Северина Наливайка, 17, комунальний заклад 

«Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №19 

Вінницької міської ради». 

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. 

Поштовий індекс: 21003 

Пропозиція щодо виконавця проекту: Департамент 

освіти міської ради 

2542 

голоси 
200 000 грн 

 

12,710 



22 
 

3.  38. 

 

Назва проекту: «Благоустрій зони відпочинку 

біля фонтанної площі по вул. С. Ценського»  

Автор: Кондратюк Тетяна Василівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Олійно-жировий 

комбінат»,  вул. С. Ценського, б/н 

Короткий опис: благоустрій території з 

озелененням та влаштуванням доріжок з тротуарної 

плитки. 

Поштовий індекс: 21034 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

2394 

голосів 
199 500 грн  

 

12,000 

4.  13. 

 

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. 

Пропозиція щодо виконавця проекту: Департамент 

освіти міської ради 

1354 

голосів 
190 000 грн 

 

7,126 

5.  36. 

 

Назва проекту: «Вишенська «Вишиванка» 

Автор: Ремішевська Анжеліка Іллівна  

Місце реалізації: мікрорайон «Вишенька», вул. А. 

Первозванного, парк «Дружби народів», зелена зона 

Короткий опис: осучаснення та оновлення 

пішохідних ділянок на території парку «Дружби 

народів» зі встановленням бордюру та бруківки у 

вигляді орнаменту. 

Поштовий індекс: 21030 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

1332 

голоси 

197 750 грн 

 

6,736 

6.  34. 

 

Назва проекту: «Вінниця – місто послідовників 

М. І. Пирогова» 

Автор: Юрчишина Ольга Анатоліївна  

Місце реалізації: вся територія міста Вінниці, 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. 

Поштовий індекс: 21018 

Пропозиція щодо виконавця проекту: 

Департамент охорони здоров`я міської 

ради/департамент маркетингу міста та туризму 

міської ради - ще необхідно обговорити 

665 

голосів 

196 225 грн 

 

3,389 

ВСЬОГО  991 275грн  
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Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 

Координаційної ради 

Запропонував членам Координаційної ради визначити проектами-

переможцями 6 великих та 6 малих проектів та їх виконавців у 2020 році, 

відповідно до зазначеного рейтингу. 

 

Процедура голосування:  підтримали одноголосно. 

 

Тож, вирішили:  
1. Визнати проекти-переможці за їх порядковими номерами: 

- серед великих - №№37, 15, 41, 6, 26, 2; 

- серед малих -  №№ 27, 54, 38, 13, 36, 34.   

2. Доручити департаменту правової політики та якості міської ради 

(уповноваженому робочому органу) підготувати проект рішення 

виконавчого комітету  міської ради про підсумки голосування по проектах 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», 

реалізація яких передбачена у 2020 році,  для його затвердження 

виконавчим комітетом Вінницької міської ради. 

3. Доручити департаменту правової політики та якості міської ради письмово 

повідомити авторів проектів-переможців про результати голосування та 

рішення Координаційної ради. 

Співголова Координаційної ради                     Павло Яблонський

  

Секретар Координаційної ради                                       Наталія Малецька 


