СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ «ВІННИЦЯ 2020»
ЗМІНЮЄМО
МІСТО
РАЗОМ

Трохи більше ніж рік тому міська влада
започаткувала проект «Бюджет гро
мадських ініціатив м. Вінниці», і тепер
ініціативні жителі формулюють свої
творчі ідеї, щоб особисто бути при
четними до розвитку рідної Вінниці.
Прийом проектів для реалізації у 2018 році
розпочався з 1 квітня та триватиме до 15
травня 2017 року.
Ви знаєте, що і як можна змінити в нашому міс
ті? Обґрунтуйте вашу пропозицію і подавайте
її на конкурс. Завдяки вашим ідеям Вінниця
може стати ще кращою, а її жителі з гордістю
казатимуть: «ВІННИЦЯ – ЦЕ МОЄ МІСТО!»
Уся інформація щодо правил написання проектів –
на сайті міської ради http://gromada.vmr.gov.ua
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ВІННИЦЯ – ЦЕ МОЄ МІСТО!

ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДИ І МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Інформацію про реалізовані проекти можна знайти
тут: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/
ProjectsRealization/Default.aspx

Міський голова

СЕРГІЙ МОРГУНОВ:
«Бюджет громадських ініціатив м.
Вінниці» – прогресивний документ,
який базується на європейському
досвіді. Суть цієї програми така: за іні
ціативи будь-якого представника те
риторіальної громади міста Вінниці
може бути реалізований той чи інший
проект. Обмежень в обранні темати
ки немає. Це може бути будь-яка ідея
– від культурних і суспільних проектів
до заходів з благоустрою, реконст
рукції територій або об’єктів. Головне
– вона має сподобатися вінничанам і
бути підтримана ними».

Чи не замислювалися ви, хто формує духовну й культурну свідомість нашої вінницької громади? Свідомість, яка дозволила б віннича
нам мати в рідному місті гарні умови для проживання, навчання, відпочинку. А ще, і це чи не найголовніше, – для самореалізації. Звісно,
ми всі. Але хтось прагне щось змінювати, поліпшувати, тобто – діяти, а хтось – критикувати. Критика не завадить. Утім, вона має бути
конструктивною. Не такою, як у відомій приказці: «Не знаю, як, але не так». Тож міська влада вирішила знайти точки дотику у громаді
з приводу креативних ідей, і на початку 2016 року за ініціативи міського голови Сергія Моргунова у місті було впроваджено конкурс
«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», який став дієвим інструментом залучення вінничан до розвитку та покращення міста.
Під час проведення пілотного проекту конкурсу
активними вінничанами було подано 174 пропозиції. З
них 80 проектів експертна група відібрала для загаль
номіського голосування. На реалізацію проектів-пе
реможців планувалося витратити з міського бюджету
5 мільйонів гривень.
Переважна більшість запропонованих проектів
стосувалася благоустрою міста. Але Координаційна

рада конкурсу відхилила пропозиції, які можна реа
лізувати за програмами співфінансування з жителями
міста (наприклад, встановлення дитячих майданчи
ків, асфальтування доріг і тротуарів у приватному сек
торі). Відхилялися також проекти, які перевищували
видатки кошторису (більше 1 млн грн); ті, реалізація
яких тривала б понад рік, і ті, що передбачають
залучення додаткового штату працівників і фінансу

вання з міського бюджету на постійній основі. Не бра
лися до уваги й ініціативи, які дублюють проекти, вже
розпочаті в місті.
З 15 липня до 5 вересня минулого року вінни
чани знову подавали проекти. в рамках конкурсу,
реалізація яких передбачена в 2017 році. До
Вінницької міської ради надійшло 97 проектів. З них
для загальноміського голосування запропоновано 59.
продовження на стор. 2
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
початок на стор. 1

Сергій ТІТОВ:
«За
природний
ландшафт і ма
льовничий крає
вид люди давно
вподобали пляж
біля озера в районі
олійно-жирового комбінат у. Але,
на жаль, він занедбаний. Ми ви
рішили навести там лад. Нас під
тримали люди – так з’явився наш
проект».

Наталія БОГАР:
«До участі в конкурсі
проектів Вінницької
міської ради в рамках
програми «Бюджет
громадських ініціа
тив» мене та педа
гогічний
колектив
школи № 12 спонукали турбота про
здоров’я молоді й бажання залучити
мешканців мікрорайону до занять
спортом. Ми запропонували ство
рити спортивний майданчик – і нашу
ідею підтримали. Тепер місцеві жите
лі матимуть де проводити дозвілля з
користю для здоров’я».

Людмила
БОРТНІК:
«Я дуже рада, що зав
дяки програмі «Бю
джет
громадських
ініціатив» буде втіле
на в життя моя ідея,
над якою я працюва
ла разом з депутатом нашого округу
Володимиром Онуфрійчуком. А саме
– створення комфортної зони відпо
чинку для родини на березі Тяжилівсь
кого озера. Я мама маленької дитини,
тож знаю, наскільки потрібні місця,
де можна проводити дозвілля всією
сім’єю, особливо на природі, як-от біля
озера. Тут планується встановити ди
тячий майданчик, зону для відпочинку
з альтанками та лавочками. Впевнена,
що це місце стане улюбленим для ба
гатьох вінничан».

Ольга БОНДАР:
«Наш проект має на
меті популяризацію
здорового способу
життя та залучення
жителів мікрорайону
до участі у спортив
них та оздоровчих
заходах. Він дасть можливість займа
тися на цьому спортивному майдан
чику дітям, молоді, іншим мешканцям
мікрорайону, що значно збільшить
відсоток населення, яке займається
фізичною культурою та спортом, тоб
то дбає про своє здоров’я».

Андрій
ОЧЕРЕТНИЙ:
«У парку імені Ющен
ка відпочиває чимало
вінничан, найбільше
– мами з дітьми. То
му це місце має бути
комфортним і без
печним. Проект з облаштування алей
парку передбачає асфальтування та
розвиток зелених зон. А також – вста
новлення лавок та урн для сміття».

•

облаштування території школи № 33;

•

•

встановлення вуличних тренажерів
тастворенняміні-футбольногополя
на території школи № 32.

встановлення світлофорів на вулиці
Ватутіна, 58;

•

стерилізаціятварин(ідетьсяпротва
рин, які належать соціально незахи
щеним верствам населення, та без
притульних кішок).

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ
•

обладнання мультифункціональ
ного спортивного комплексу у
мікрорайоні
олійно-жирового
комбінату (тут буде створено поля
для волейболу, баскетболу та мініфутболу);

МАЛІ ПРОЕКТИ
•

благоустрій шкільного подвір’я
гімназії № 23;

•

капітальний ремонт музичної зали
дитсадка № 18;

•

встановлення сучасного енерго
ефективного обладнання у харчоб
лоці школи № 27;

•

•

реконструкціяїдальніушколі-гімна
зії № 23;

ремонт коридору школи № 22 та нане
сення малюнків на стіни одного з її по
верхів, де навчаються молодші учні;

•

•

встановленнясистемивідеонагляду
у школі № 22;

встановлення системи очищення
водизцентральноговодогонуудит
садках № 14 та № 10;

•

надано мож ливість подавати
проекти на конк урс, крім меш
канців Вінниці, всім громад янам
України (це потрібно для того,
щоб подати свої ідеї могли лю
ди, які народилися у Вінниці й
виросли тут, а зараз живуть і
працюють в інших містах Ук
раїни чи за кордоном і мають
доступ до гарних ідей, які були
реалізовані там; але голосува
тимуть за ці проекти вик лючно
вінничани);

•

Координаційна рада конкурсу мо
же змінювати у разі потреби спів
відношення 85 % до 15 % фінансу
вання великих і малих проектів;

НОВЕ В ПОЛОЖЕННІ ПРО
«БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ М. ВІННИЦІ»
Організаторів конкурсу «Бюджет
громадських ініціатив м. Вінниці» пора
дувала активність вінничан. Але аналіз
перших двох конкурсів спонукав їх до
внесення деяких змін у Положення про
нього. Серед них такі:

Ідеї вінничан, втілені

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ

Тетяна
КИСЛОЩУК:
«Я 15 років у складі
батьківського комі
тету школи № 4, крім
того, працюю ліка
рем. З досвіду знаю,
що повноцінне хар
чування має велике значення для
здоров’я дітей. Саме тому ми пода
ли на конкурс проект з реконструк
ції харчоблоку нашого навчального
закладу. Його обладнають новітнім
устаткуванням за європейськими
стандартами. Це дозволить не ли
ше підвищити якість їжі, а й змен
шити рівень споживання води та
електроенергії».

Координаційна рада обрала для
втілення у 2017 році такі:

Благоустрій пляжу
№
33
біля озера в районі
		
олійно-жирового комбінату
Вартість проекту 857 650 грн
Проект підтримали 1643 жителі міста
Автор проекту ТІТОВ Сергій Миколайович

чоблоку
№ 15 РеЗШкон№с4трім.укцД.І.ія хар
Менделєєва
Вартість проекту 970 000 грн
Проект підтримали 1512 жителів міста

Автор проекту КИСЛОЩУК Тетяна Анатоліївна

здоров’ям – на сучасний
№ 64 «За
спортивний майданчик»
Вартість проекту 990 000 грн
Проект підтримали 981 житель міста
Автор проекту БОГАР Наталія Василівна

№ 98 «Родинне озеро – Тяжилів»
Вартість проекту 1 000 000 грн
Проект підтримали 833 жителі міста
Автор проекту БОРТНІК Людмила Володимирівна

№ 31

Реконструкція спортивного
стадіону для міні-футболу
		 на вул. С. Наливайка
Вартість проекту 1 000 000 грн
Проект підтримали 680 жителів міста
Автор проекту БОНДАР Ольга Олегівна

лаштування алей парку
№ 5 Об
імені О.І. Ющенка
Вартість проекту 490 000 грн
Проект підтримав 321 житель міста

Автор проекту ОЧЕРЕТНИЙ Андрій Михайлович
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
•

до проведення інформаційної
кампанії можуть долучатися гро
мадські організації;

•

один автор може подати не один, а
два проекти: великий і малий;

•

змінюється графік проведення
конкурсу: проекти подаються з 1
квітня протягом 45 днів, експерт
на оцінка проводиться 2,5 місяця,
місяць надається авторам на попу
ляризацію проектів;

•

автору надається інформація щодо
етапів проведення конкурсу;

•

обмежується участь у конкурсі за
кладів освіти, вводиться поняття
«загальнодоступний проект» (це і
є основною ідеєю конкурсу) і забо
роняється фінансувати ініціативи,
спрямовані лише на придбання

•

обладнання, виконання робіт з ре
конструкції, перепланування, переоб
ладнання, капітального та поточного
ремонтів у комунальних закладах,
підприємствах міста;

1.

Центральна міська бібліотека
ім. І.В. Бевза (Хмельницьке шосе, 4)

8.

Бібліотека-філія № 9
(вул. І. Богуна, 184)

2.

Бібліотека-філія № 1
(просп. М. Коцюбинського, 49)

9.

Бібліотека-філія № 11
(вул. Кн. Коріатовичів, 189)

3. Центральна бібліотека для дітей
та юнацтва (просп. Космонавтів, 63)

10. Бібліотека-філія № 12
(вул. Київська, 126)

додано до форми проекту пункти
щодо соціального зрізу даних авторів і
наявності інформаційних майданчиків
просування проектів у мережі Інтернет.

4.

Бібліотека-філія № 2
(вул. В. Маяковського, 122)

11. Бібліотека-філія № 14
(вул. М. Вовчка, 39)

5.

Бібліотека-філія № 6
(пров. Антонова, 50)

12. Бібліотека-філія № 15
(вул. І. Черняховського, 74)

Внесена пропозиція збільшити кіль
кість місць для голосування в паперо
вому вигляді. Отож вінничани зможуть
підтриматипроекти«Бюджетугромад
ських ініціатив» не лише в усіх «Прозорих
офісах», а й у 14 бібліотеках міста:

6.

Бібліотека-філія № 7
(вул. Баженова, 32)

13. Бібліотека-філія № 16
(вул. А. Бучми, 96)

7.

Бібліотека-філія № 8
(вул. Стрілецька, 39)

14. Бібліотека-філія № 18
(вул. М. Пирогова, 348)

в 2016 році
Вартість проекту 118 100 грн
Проект підтримав 641 житель міста

Автор проекту МІЗЕВА Катерина Олександрівна

Світлофор на перехресті
№
86
Немирівського шосе
		
і вулиці Учительської
Вартість проекту 200 000 грн
Проект підтримали 203 жителя міста
Автор проекту СВЯТЕНКО Оксана Петрівна

лаштування скверу біля
№ 147 Об
олійно-жирового комбінату
Вартість проекту 126 650 грн
Проект підтримали 1373 жителі міста

Автор проекту МАЙДАНСЬКИЙ Віктор Васильович

№ 65

«Тяжилову – безпечна школа»

(встановлення відеонагляду в школі № 27)

Вартість проекту 95 304 грн
Проект підтримали 970 жителів міста
Автор проекту БІЛОКОНЬ Інна Петрівна

«Пенсія – не привід сумувати вдо
№
80
ма наодинці. Разом – до навчання
		
та відпочинку»
Вартість проекту 100 000 грн
Проект підтримав 291 житель міста
Автори проекту: КОРНІЄНКО Наталія Анатоліївна,
ПОДОРОЖНИЙ Вадим Григорович

№ 153

Патріотичний стрит-арт
«Україна вишивана»
Вартість проекту 91 551 грн
Проект підтримали 276 жителів міста
Автор проекту ЯЦЕНКО Оксана Василівна

«З кожним роком ді
тей з аутизмом стає
більше. Мій син теж
має такий діагноз.
Ми з ним нещодавно
повернулися з Литви,
де бачили, як працю
ють з такими хлопчи
ками та дівчатками. Сенсорна кімната
для дітей з аутизмом дійсно дає гарні
результати. Вона є чудовим місцем
для їх реабілітації. Терапія за допомо
гою звуку, кольору, світла позитивно
впливає на психологічний стан людей
з таким діагнозом, поліпшує їхнє са
мопочуття. Тому я захотіла, щоб у Він
ниці теж була така кімната. Програма
«Бюджет громадських ініціатив» на
дала нам, простим вінничанам, мож
ливість реалізувати свої ідеї, які бу
дуть корисні багатьом містянам».

Оксана СВЯТЕНКО:

http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/
ProjectsRealization/Default.aspx

«Про світлофор на
перехресті
Неми
рівського шосе та
вулиці Учительської
мешканці мікрорайо
ну мріють уже бага
то років. Ця ділянка
дороги – одна з 15-и
найбільш аварійно-небезпечних у
місті. Тому й подала проект «Світло
фор» на конкурс «Бюджет громад
ських ініціатив». Хочеться, щоб наша
Вінниця була не лише найкращим і
найкомфортнішим для життя містом,
а й найбезпечнішим!»

МАЛІ ПРОЕКТИ

сорна кімната для дітей
№ 52 Сен
з аутизмом та іншими нозологіями

Катерина МІЗЕВА:

Віктор
МАЙДАНСЬКИЙ:

«Проект відповідає
європейському на
прямку
розвитку
міста. Завдяки йому
буде створено зеле
ну зону в мікрорайоні
біля олійно-жирового
комбінату. Вздовж вулиці А. Іванова
з’явиться хвойний сквер і буде роз
ширена пішохідна зона. Я вважаю,
що цей проект допоможе поліпшити
атмосферу в нашому мікрорайоні
та зробить його більш привабливим,
охайним і затишним».

Інна БІЛОКОНЬ:

«Я вчителька у школі
№ 27, що в мікрора
йоні Тяжилові. За ро
ки роботи зрозуміла,
наскільки важливим
є відеоспостережен
ня в навчальному за
кладі, особливо для
безпеки учнів. У нашого колективу
вже давно була думка про встанов
лення системи відеоспостереження, і
тепер завдяки програмі «Бюджет гро
мадських ініціатив» ми зможемо втіли
ти її в життя».

Наталія КОРНІЄНКО
Вадим ПОДОРОЖНИЙ:

«Наш проект роз
роблений для людей
пенсійного та пе
редпенсійного віку.
Він спрямований на
організацію їхнього
повноцінного, а го
ловне – сучасного
розвитку та відпочин
ку, як-от: навчання
комп’ютерної грамот
ності, фотогурток, за
няття з психологом,
інші. Адже ми впевне
ні, що навчатися та пі
знавати нове можна впродовж усього
життя, незважаючи на вік».

Оксана ЯЦЕНКО:

«Ідея створити патріо
тичний стрит-арт «Ук
раїна вишивана» на
85-метровому бетон
ному паркані школигімназії № 23 належить
педагогам та учням за
кладу. Вона з’явилася
після того, як учениці 8-го класу під
керівництвом учителя трудового нав
чання Вікторії Бартюк вишили карту
України. Вони відобразили на ній орна
менти української вишивки, притаманні
кожному регіону країни. Сіра бетонна
стіна у дворі навчального зак ладу всім
набридла, тому тема орнаментів із ви
шиванок була підтримана майже одно
стайно. Впевнені, що арт-об’єкт «Украї
на вишивана» прикрасить не лише двір
школи, але й усе місто».
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