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Проекти на конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» подавалися громадянами 
України з 1 квітня до 15 травня 2018 року. На голосування виноситься 42 проекти: 25 вели-
ких та 17 малих. Проекти, які будуть підтримані найбільшою кількістю голосів мешканців 
міста, Координаційна рада визначить переможцями конкурсу. Для реалізації проектів – 
переможців у 2019 році в міському бюджеті зарезервовано 7 мільйонів гривень. Виконав-
цями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюдже-
ту – виконавчі органи Вінницької міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів 
міського бюджету, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому 
етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

Голосування за проекти
Голосування за проекти здійснюватиметься з 01 по 15 жовтня 2018 року.

Голосування за проекти буде проводитись:
• В електронному вигляді

на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет» http://vinnytsia-budget.e-dem.in.ua 
після реєстрації та авторизації (ідентифікації) мешканця Вінниці на сайті. Посилан-
ня для голосування розміщується на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua в 
розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці». Голосування в електронному вигляді 
можливе для власників банківських карток, які користуються BankID (Приватбанк, 
А-Банк, Ощадбанк) або за допомогою ідентифікації за Електронно-цифровим підписом. 
Інструкція щодо голосування в електронному вигляді розміщена на сайті.

• В паперовому вигляді

у спеціально визначених міською радою пунктах голосування, які розміщуються в 4 Цен-
трах адміністративних послуг «Прозорий офіс» та 14 міських бібліотеках, шляхом за-
повнення друкованого номерного бланку для голосування. Паперові бланки для голосу-
вання можна отримати в пунктах для голосування.

В голосуванні за проекти мають право брати участь мешканці міста Вінниці. Мешканцями 
міста Вінниці є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, 
володіють нерухомим майном, працюють на території міста, здійснюють іншу діяльність, 
пов’язану зі сплатою податків до бюджету міста Вінниці. 

Кожен мешканець міста може проголосувати за 4 проекти – 
два великих і два малих.

Мешканці міста особисто заповнюють паперові бланки для голосування в пунктах для 
голосування. При цьому мешканці міста пред`являють паспорт і подають реєстратору 
заповнений бланк, в якому обов`язково надають згоду за власним підписом на оброб-
ку персональних даних. Без такого дозволу бланк для голосування вважається недійс-
ним.

Бланк для голосування також вважається недійсним, якщо в ньому не зазначено Пріз-
вище, Ім`я, По-батькові та(або) серія, № паспорта.

Якщо адресою реєстрації в паспорті є не м.Вінниця, необхідно пред’явити інший доку-
мент, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Вінниці.
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Створення зони безпеки й комфорту 
частини вулиці Острозького, 
Довженка
Автор: Гудзевич Людмила Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця вулиці Острозького, О. Довженка, Тімірязєва

Короткий опис: створення комфортних умов для безпечного користування прилеглою тери-

торією будинків Острозького 27-39, 30-32, Довженка 31-35, озеленення та благоустрій прилеглих 

до проїжджої частини територій.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №2
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Проект №3

Створення сучасних умов
для фізичного розвитку дітей

та дорослих
Автор: Плахотнюк Олена Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вулиця Станція Вінниця

Короткий опис: будівництво дитячого та спортивного майданчика. Однією з важливих складових 

фізичного, психологічного і розумового розвитку дитини є дитячий спортивно-ігровий комплекс. 

Гаджети та інтернет настільки заполонили сучасну молодь, що виникає гостра потреба пропаган-
ди здорового способу життя та занять спортом, створюючи відповідні умови для цього.

Вартість проекту: 670 400 грн.
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Вінницька театральна студія
Автор: Петренко Денис Григорович

Місце реалізації: м. Вінниця, Центр міста

Короткий опис: Створити на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» Вінницьку 

театральну студію, яка матиме майстерню, де будуть створюватися різноманітні скульптури, пер-

сонажі та бутафорія. Ресурси студії будуть задіяні в найбільших культурно – розважальних заходах 

міста Вінниця. В студії діти, підлітки та молодь матимуть змогу безкоштовно навчатися створювати 

образи, а також розкрити та проявити таланти, розвівати уміння та навички, що потрібні для май-

бутніх професіоналів акторської справи.

Вартість проекту: 954 900 грн.

Проект №8
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Проект №15

VinNewSport – здоровий спосіб життя 
для всіх без обмежень

Автор: Ільніцький Костянтин Федорович

Місце реалізації: м. Вінниця вул. 600-річчя, КЗ «ЗШ І-ІІІ ст.№21 ВМР»

Короткий опис: створення належних та доступних умов здорового та активного способу життя 

мешканців міста, завдяки чому збільшується кількісний склад відвідувань спортивних секцій діть-

ми та молоддю, включаючи людей інвалідів. Пропонується створити належні умови у допоміжних 

приміщеннях малої спортивної зали КЗ ЗШ І-ІІІ ст.№21 ВМР. До Дня Міста плануємо провести пока-

зові змагання « Воля до перемоги».

Вартість проекту: 539 814 грн.
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Історія та легенди Вінниці
Автор: Пащенко Михайло Миколайович

Місце реалізації: м. Вінниця, проспект М.Коцюбинського, 49, бібліотека-філія №1

Короткий опис: видання книги М. Пащенка «Легенди Вінниці» та створення краєзнавчої студії в 

приміщенні бібліотеки-філії №1. Це дасть можливість облаштувати новий інтерактивний майдан-

чик практично в «туристичній зоні» для креативного відпочинку, творчості та самоосвіти всіх меш-

канців та гостей Вінниці, які цікавляться історією нашого міста, його походженням, традиціями та 

легендами.

Вартість проекту: 556 080 грн.

Проект №16
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Проект №18

«Веселка» – зона комфорту для вихованців 
КЗ «ДНЗ №52 ВМР», учнів КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-
гімназії №23 ВМР», КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №33 ВМР»       

та жителів мікрорайону
Автор: Шундровська Катерина Володимирівна

Місце реалізації: м. Вінниця вул. В. Порика, 17

Короткий опис: Проведення комплексу робіт з благоустрою та реконструкції частини прилеглої 

території КЗ «ДНЗ №52 ВМР» для створення зони комфорту: облаштування пішохідної доріжки та 
велосипедної парковки; встановлення інформаційного стенду «Рідне місто – не смітник», контей-
нерів для збору вживаних батарейок, ПЕТ- та скляних пляшок, макулатури; благоустрій, ландшафт-
ний та світловий дизайн майданчика; часткова заміна огорожі.

Вартість проекту: 995 000 грн.

7
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Облаштування пляжу на березі річки 
Південний Буг в районі вулиці Зарічної
Автор: Цабак Людмила Петрівна

Місце реалізації: мікрорайон вулиця Київська – вулиця Зарічна

Короткий опис: облаштування пляжної зони для відпочинку різних категорій та вікових груп на-

селення на березі річки Південний Буг, вхід від вулиці Зарічної.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №19
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Проект №20

Побудувати тротуар для мешканців в мікрорайоні 
«Авторинок» (Тиврівське шосе) по вул. Ярмоли 

Мелешко від зупинки автобуса до вул. В. Івасюка 
(для дітей-школярів, громадян з особливими 

потребами та інших категорій)
Автор: Кравченко Наталія Остапівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Я. Мелешка «Авторинок» по Тиврівському шосе

Короткий опис: побудувати тротуар довжиною біля 500 метрів (шириною 1,5 м) з бордюром по 
вул. Ярмоли Мелешка від зупинки автобуса до вул. Івасюка. Самостійно здійснити комплекс таких 
будівельних робіт мешканцям мікрорайону немає можливості.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.
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Моя нова Можайка
Автор: Довгалюк Наталія Павлівна

Місце реалізації: м. Вінниця, територія мікрорайону «Можайка» – провулок 1 Київський

Короткий опис: Проект спрямований на покращення якості життя мешканців мікрорайону «Мо-

жайка» у м.Вінниці), а саме: облаштування місць для відпочинку – створення зони проведення 

дозвілля з фонтаном та лавками; облаштування смітників; монтаж бордюрів; пішохідних та вело-

сипедних доріжок: встановлення ЛЕД ліхтарів; камер стеження (підключення їх до Ситуаційного 

центру); озеленення території; монтаж дитячого ігрового майданчика.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №21
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Алея Закоханих. Перезавантаження
Автор: Балацир Анастасія Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця вул. А. Первозванного, 1, парк «Дружби народів»

Короткий опис: Метою проекту є: підтримка екологічної привабливість міста шляхом озеленення 

природного середовища. Поліпшення екологічної ситуації міста Вінниця. Таким чином зробимо 

місто більш привабливим: Завдяки цьому, вінничани зможуть відвідувати нове місце для відпо-

чинку та релаксу і матимуть можливість просто отримати задоволення.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №23
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Дозвілля рівних можливостей
Автор: Костецька Оксана Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Константиновича, 21, КЗ ДНЗ №24 ВМР

Короткий опис: Створення ігрового простору для дітей з особливими освітніми потребами. 

Придбання багатофункціонального ігрового обладнання та облаштування сучасного майданчика, 

яким можуть користуватися як діти загального розвитку, так і маленькі мешканці мікрорайону з 

обмеженими фізичними можливостями, у тому числі, які використовують інвалідні візки.

Вартість проекту: 368 510 грн.

Проект №25
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Створення соціально-культурного 
центру пенсіонерів

Автор: Шемет Олександр Михайлович

Місце реалізації: Центральна частина міста

Короткий опис: Створення Вінницького соціально-культурного центру для ефективної взаємодії 

пенсіонерів, бізнесу, громади і влади. Подієвий майданчик з технічним забезпеченням. Котрий 

включає 6 напрямків діяльності: Культурний, Освітній, Науковий, Громадський, Медійний, та Бізне-

совий. Відкритий простір для генерування ідей та реалізації їх в життя. Ідея соціально-культурного 

центру пенсіонерів — стати епіцентром різноманітних подій з метою налагодити комунікацію між 
пенсіонерами, бізнесом, владою та громадським сектором. Зробити співпрацю сильною та ефек-
тивною.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №28



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-14-

Центр розвитку для дітей та молоді 
«Мрія» в м-ні «Тяжилів»
Автор: Дишкант Лілія Олексіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Ватутіна 52А

Короткий опис: Створення центру розвитку дитини для ефективної взаємодії дітей, батьків та 

освітян. Майданчика з технічним забезпеченням, що створює середовище для гармонійного ро-

звитку дитини: здібностей та талантів, психологічної стійкості, соціальної адаптації, підготовки 

дітей до навчання V школі, тощо. В тому числі для дітей з особливими потребами та малозабез-

печених верств населення. Ідея центру – стати місцем, в якому всі фундаментальні напрямки фор-
мування особистості: батьки, родина, друзі, вихователі, тренери взаємодіяли та в комплексі вихо-
вували розумовий та творчій потенціал майбутнього Вінниці.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №30
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Майданчик для пляжного футболу  
та волейболу в «Тяжилові»

Автор: Бурківський Ярослав Юрійович

Місце реалізації: Південно-східний берег «Родинного озера», поблизу будинку по вул. Москален-

ка, 54

Короткий опис: Проект націлений на створення комплексного майданчику для гри у пляжний 

футбол та волейбол в мікрорайоні Тяжилів. Метою проекту є розвиток спорту, популяризація здо-

рового способу життя, створення комфортних умов для активного та здорового відпочинку, ро-

звиток інфраструктури мікрорайону Тяжилів.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №32
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Первинне сортування сміття                       
у домогосподарствах
Автор: Білоус Віктор Іванович

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», територія ЖЕК №7

Короткий опис: Міська рада замовляє пластикові сміттєві відра, які розділені перегородкою на 

2 частини (Перегородка може бути як стаціонарною, так і з`ємною). В одну частину вставляється 

жовтий пакет для сухих відходів, в іншу коричневий (чорний) для вологих відходів. Пакети та відра 

замовляються у виробників, яких у Вінниці або в інших містах достатньо і безкоштовно розпо-

всюджуються мешканцям через ЖЕК.

Вартість проекту: 916 750 грн.

Проект №35
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Благоустрій зони відпочинку                
для дітей на прибережному схилі 

озера по вул. Волошковій
Автор: Стаднічук Ольга Олександрівна

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат»

Короткий опис: улаштування бетонних покриттів під настилання з гумових матів, встановлення 

дитячих гірок та огородження.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №37



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-18-

Благоустрій території з 
улаштуванням фонтану в зоні 
відпочинку на вулиці Волошковій
Автор: Муржак Антоніна Петрівна

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат»

Короткий опис: улаштування фонтану з укладанням тротуарної плитки, пішохідних доріжок, озе-

лененням, освітленням.

Вартість проекту: 997 000 грн.

Проект №39



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-19-

VinnytsiaTourist
Автор: Краковецький Володимир Юрійович

Місце реалізації: територія міста Вінниця

Короткий опис: Проект дозволить жителям та гостям міста знайти цікавий туристичний марш-

рут на будь який смак, а туристичним агенціям отримати додатковий інструмент для залучення 

клієнтів.

Вартість проекту: 996 000 грн.

Проект №40



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-20-

Водний ігровий майданчик-фонтан           
в м-ні «Тяжилів»
Автор: Гаврилюк Анастасія Віталіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», «Родинне озеро»

Короткий опис: створення першого в Україні водного ігрового майданчика, який в денний час 

функціонує контактною водною розвагою для дітей, а у вечірній – як «сухий» світловий фонтан. Но-

вий креативний простір м.Вінниці, що створить ще одну локацію для культурного проведення часу 

з дітьми та друзями, привабить туристів. Для Вінниці – міста фонтанів, стане ще однією візитівкою.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №46



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-21-

Реконструкція спортивного поля на 
площі Шкільній (мікрорайон Старого міста)

Автор: Федоришина Наталя Олександрівна

Місце реалізації: мікрорайон «Старе місто», площа «Шкільна»

Короткий опис: реконструкція існуючого спортивного поля, що забезпечить надання якісних по-

слуг населенню, розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд в Старомісько-

му мікрорайоні нашого міста.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №54



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-22-

Поліцейське містечко
Автор: Богачук Галина Володимирівна

Місце реалізації: м. Вінниця, парк «Дружби Народів»

Короткий опис: облаштування «Поліцейського містечка», яке включає в себе «адміністративні» 

будівлі, зону відпочинку, літню сцену, зону з дорожніми знаками та зону для занять спортом для 

навчання та відпочинку як дітей, так і дорослих.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №56



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-23-

Музей просто неба                       
«Голокост на Вінниччині»

Автор: Єгурнова Ліля Зосимівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Толбухіна, 25а

Короткий опис: виховання гуманізму на прикладі історії Голокосту на Вінниччині. Створення 

унікального, всім доступного музею. Встановлення адресного знаку на зупинці О.Музики, розмі-

щення вказівників, інформаційних банерів про Голокост на Вінниччині тощо.

Вартість проекту: 800 000 грн.

Проект №63



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-24-

Чисте місто. Встановлення станцій 
прибирання за собаками 
Автор: Баранович Ірина Анатоліївна

Місце реалізації: Паркові зони міста Вінниця

Короткий опис: благоустрій паркової зони: встановлення собачих вбиралень для прибирання 

екскрементів собак, які будуть складатися з інформаційних стендів, диспансера з безкоштовними 

біопакетами та сміттєвого баку.

Вартість проекту: 351 000 грн.

Проект №67



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-25-

Створення парку-музею Подільського каменю 
на території КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР»

Автор: Дручинський Андрій Михайлович

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

Короткий опис: завершення роботи над створенням парку-музею Подільського каменю в ма-

льовничому куточку Старого міста, забезпечення матеріальною, навчальною базою для здійс-

нення екологічної, культурно-просвітницької роботи серед мешканців, гостей міста. Розширен-

ня знань про ландшафти, унікальні гірські породи Вінниччини. Створення та підтримання іміджу 

парку-музею як привабливого місця з наданням культурно-просвітницьких, науково-дослідних та 
туристичних послуг.

Вартість проекту: 572 800 грн.

Проект №68



ВЕЛИКІ  ПРОЕКТИ

-26-

Водному простору – простір
Автор: Варчук Роксолана

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайони «Корея» та «П’ятничани»

Короткий опис: відновити занедбані водні простори довкола озера на території біля «П’ятни-

чанського парку» та підвищення зацікавленості місцевих мешканців, гостей міста до цього місця. 

Для виконання пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020» і відповідно до концепції сталого 

розвитку міст необхідно реконструювати дану територію, а саме провести очищувальні роботи та 

заглиблення озера, укріпити берег. В подальшому планується влаштувати місця для відпочинку та 

комунікації місцевих жителів.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

Проект №74



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-27-

Активне дозвілля
Автор: Корнієнко Наталія Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця вул. Соборна, 50

Короткий опис: Проект спрямований на організацію повноцінного, активного дозвілля для гро-

мадян поважного віку та громадян з інвалідністю, а також покращення їхнього психоемоційного 

стану і підтримки. Даний проект являється продовженням проекту, який був реалізований у 2016 

році «Пенсія – не привід сумувати вдома наодинці, разом до навчання та відпочинку».

Вартість проекту: 117 500 грн.

Проект №1



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-28-

Шашково-шахматний клуб                             
в Тяжилові
Автор: Пізняк Ірина Сергіївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», вул. Баженова, 32 бібліотека №7

Короткий опис: Логічне мислення, увага, сила волі, терпіння, вміння приймати важливі рішення, 

швидкість реакції, цілеспрямованість – ці всі якості виховує одна цікава та захоплююча гра – гра у 

шахи. Навчання, яке приносить не тільки користь, а й неабияке задоволення. Саме тому облашту-

вання сучасного шахового клубу в Тяжилові є актуальним та архіважливою задачею вже сьогодні!

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №11



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-29-

Заміна труби на озері на Хуторі 
Шевченка

Автор: Бачинська Раїса Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Хутір Шевченка»

Короткий опис: Заміна труби малого діаметра на більшу при витоку з озера, щоб не топило меш-

канців мікрорайону.

Вартість проекту: 28 300 грн.

Проект №17



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-30-

ЕкосистемАрт (EkosystemArt)
Автор: Смоленцева Галина Анатоліївна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 16, Вінницька дитяча музична школа №2.

Короткий опис: надати членам громади можливість творити інноваційну екосистему Вінниці в 

секторі «Культура. Спорт. Дозвілля» впродовж 2019 року.

Вартість проекту: 34 462 грн.

Проект №24



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-31-

«Green garden for kinder life». Створення 
структурно-функціональної екосистеми на території комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради»

Автор: Палій Леся Петрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Міліційна, 8, Комунальний заклад «Дошкільний навчальний за-

клад №21 Вінницької міської ради».

Короткий опис: Створення структурно-функціональної екосистеми, як дослідницького та куль-

турно-просвітницького осередку, для активізації та масового залучення дітей, педагогів та бать-

ківської громадськості до ознайомлення з різноманіттям флори, конкретних природоохоронних 

справ, формування еколого-ергономічної компетенції, екологічної культури підростаючого по-
коління, дотримання правил доцільного природокористування, захисту природного довкілля га 
формування потреби у здоровому способі життя.

Вартість проекту: 199 900 грн.

Проект №33



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-32-

Улаштування на стадіоні 
огородження спортивного 
майданчика для пляжного волейболу 
та футболу на вулиці Волошковій 
Автор: Іваницька Ольга Олександрівна

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат»

Короткий опис: улаштування огородження із секцій металевої сітки.

Вартість проекту: 197 400 грн.

Проект №36



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-33-

Упорядкування зони відпочинку біля 
озера на вулиці Гладкова

Автор: Вітвіцька Тетяна Миколаївна

Місце реалізації: м.Вінниця, мікрорайон «Олійножировий комбінат»

Короткий опис: облаштування зони відпочинку біля озера вул. Гладкова. Улаштування сходів, 

освітлення, встановлення лавок зі столами, благоустрій території (доріжки та площадки з троту-

арної плитки.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №38



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-34-

VinnytsiaTouristBot
Автор: Краковецький Володимир Юрійович

Місце реалізації: територія міста Вінниця

Короткий опис: створення чат-боту, котрий розпізнає повідомлення про бажання замовити пев-

ну послугу та на основі семантичного аналізу пропонує варіанти для підбору місця відпочинку для 

клієнта. Бот може задавати уточнюючі питання, щоб краще та точніше підібрати місце відпочинку 

для клієнта.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №41



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-35-

Ми пізнаємо цінність води лише коли 
колодязь пересихає

Автор: Цвіркун Ганна Степанівна

Місце реалізації: м. Вінниця, «Свердловський масив», вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 42 (Колодязь)

Короткий опис: модернізувати колодязь для забезпечення мешканців питною водою та поліпши-

ти зручність використання, встановивши бювет.

Вартість проекту: 84 013 грн.

Проект №44



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-36-

Мальовничий берег Південного Бугу 
(облаштування рекреаційної зони на березі річки)
Автор: Федоришина Наталя Олександрівна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», берег р. Південний Буг, вхід від вул. 

Квітучої.

Короткий опис: створення рекреаційної зони на березі річки, де вінничани та гості міста зможуть 

відпочивати та насолоджуватися красою Південного Бугу. Відсутність місця відпочинку населення 

– є однією з основних проблем Старого міста. Враховуючи погребу громади у створення рекреа-

ційної зони для різних категорій населення та вікових груп, рішенням цієї проблеми є облаштуван-
ня паркової та пляжної зони на березі річки Південний Буг, вхід від вул. Квітучої.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №48



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-37-

Клумба-корабель – нова окраса 
Тяжилова 

Автор: Полозук Наталія Юріївна

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», на березі «Родинного озера»

Короткий опис: встановлення креативної зеленої клумби у вигляді корабля на березі «Родинного 

озера». Створення креативної локації при в’їзді у місто, що сприятиме естетичному розвитку міста, 

стане «родзинкою» мікрорайону «Тяжилів».

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №57



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-38-

Відкрита Вінниця 
Автор: Левченко Юрій Вікторович

Місце реалізації: територія міста Вінниці

Короткий опис: проведення зйомки різних локацій в середині різноманітних історичних, куль-

турних будівель та пам’яток архітектури в форматі 360° з можливістю перегляду їх в окулярах вір-

туальної реальності, популяризація їх в мережі Інтернет, публікація матеріалів у форматі відкритих 

даних та поєднання з існуючими проектами Вінниці, включаючи туристичні мобільні додатки.

Вартість проекту: 196 000 грн.

Проект №58



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-39-

Алея земляків у Вінницькому парку 
культури (тексти до кожного бюсту)

Автор: Єгурнова Ліля Зосимівна

Місце реалізації: м. Вінниця, «Центр» (Парк культури між вул. Хлібна, Магістратська, Грушевсь-

кого)

Короткий опис: оновлення табличок під бюстами видатних людей в Парку культури. Зараз під 

бюстами тільки прізвища і дати життя, плануємо текст до кожного бюсту написати на банерах або 

металевих щитах.

Вартість проекту: 67 000 грн.

Проект №59



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-40-

Безкоштовна стерилізація 
безпритульних тварин (кішок)               
на території міста Вінниця
Автор: Осіпов Денис Миколайович

Місце реалізації: територія міста Вінниця

Короткий опис: з метою попередження не контрольованого збільшення безпритульних тварин 

на території міста Вінниця, провести стерилізацію безпритульних кішок. Вакцинація тварин від 

сказу.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №60



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-41-

Оновлення станкового парку навчальних 
майстерень через створення «Цикл заходів та 
конкурсів з програми «Освітній-арт простір»

Автор: Луцяк Владислав Васильович

Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, навчальні заклади, школи, гімназії, ліцеї №1, №4, 

№7, №10, №11, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №26, №34.

Короткий опис: Освітня програма, що містить ряд працюючих проектів, на реформування освіт-

ніх процесів з прикладних дисциплін та дисциплін, які стосуються національного-патріотичного, 
еколого-економічного та історико-етнічного розвитку дітей.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №66



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-42-

Шкільне подвір’я – територія 
розвитку учнів
Автор: Нетребська Вікторія Вікторівна

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. М. Ващука, 10, КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №35 ВМР»

Короткий опис: Школа – це місце інтелектуального, естетичного та емоційного розвитку особи-

стості школяра. Нова українська школа вимагає створення освітнього простору для забезпечення 

доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учнів. На шкільно-

му подвір’ї проходить цікава частина учнівського життя: відбуваються урочисті та виховні заходи, 

навчальні прогулянки, екскурсії та дослідження. Проект спрямований на створення освітнього 
простору для забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та 
спілкування учнів. Естетичне облаштування території подвір’я.

Вартість проекту: 200 000 грн.

Проект №69



МАЛІ  ПРОЕКТИ

-43-

«Компетентний вчитель – здорові 
діти» («Розвиток здоров’язбережувальної компетентності 
вчителя фізичної культури освітня основа збереження здоров’я 

дітей та розкриття їх творчого потенціалу»

Автор: Федорець Василь Миколайович

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Мури, 4, методичний кабінет департаменту освіти Вінницької 

міської ради. 

Короткий опис: удосконалення освітніх передумов спрямованих на збереження здоров’я дітей і 

мінімізації ризиків для їх життя шляхом розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя 
фізичної культури м.Вінниці на основі впровадження спецкурсу «Розвиток здоров’язбережуваль-
ної компетентності вчителя фізичної культури». Вказаний спецкурс розроблений В. М. Федорцем 
є апробований в системі вищої освіти. Значимою проблематикою у вказаному спецкурсі є про-
філактика кардіологічної та іншої патології, а також актуалізація питань міжкультурної комунікації, 
освітньої євроінтеграції, збереження психологічного здоров’я, попередження наркоманії, суїциду 
та ін. Особливе значення приділяється тематиці профілактики раптової серцевої смерті, гострої 
коронарної недостатності та інших кардіологічних порушень розвиток, яких може бути спровоко-
ваний некоректними тренувальними режимами та не врахуванням індивідуальних особливостей 
учнів, що збільшує ризики загибелі дітей на уроках фізичної культури.

Вартість проекту: 163 200 грн.

Проект №72




