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При йом проектів для реа лі за ції у 2018 ро ці 
роз по чав ся з 1 квітня та триватиме до 15 
травня 2017 року. 

Ви знає те, що і як мож на змі ни ти в на шо му міс
ті? Об ґрун туй те ва шу про по зи цію і по да вай те 
її на кон курс. Зав дя ки ва шим іде ям Він ни ця 
мо же ста ти ще кра щою, а її жи те лі з гор ді стю 
ка за ти муть: «ВІН НИ ЦЯ – ЦЕ МОЄ МІС ТО!»

Уся ін фор ма ція що до пра вил на пи сан ня про ек тів – 
на сай ті мі ської ра ди http://gromada.vmr.gov.ua 

Ін фор ма цію про реа лі зо ва ні про ек ти мож на знай ти 
тут: http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/
ProjectsRealization/Default.aspx

Під час проведення пілотного проекту кон курсу 
активними вінничанами бу ло по да но 174 про по зи ції. З 
них 80 проектів експертна група відібрала для за галь
но місь ко го го ло су ван ня. На реа лі за цію про ек тівпе
ре мож ців пла ну ва ло ся ви тра ти ти з міського бю дже ту 
5 міль йо нів гри вень. 

Пе ре важ на біль шість за про по но ва них про ек тів 
сто су ва ла ся бла го ус т рою міс та. Але Ко ор ди на цій на 

ра да кон кур су від хи ли ла пропозиції, які мож на реа
лі зу ва ти за про гра ма ми спів фі нан су ван ня з жи те ля ми 
міс та (на прик лад, вста нов лен ня ди тя чих май дан чи
ків, ас фаль ту ван ня до ріг і тро туа рів у при ват но му сек
то рі). Від хи ля ли ся також про ек ти, які пе ре ви щу ва ли 
видатки кош то рису (більше 1 млн грн); ті, реалізація 
яких тривала б понад рік, і ті, що пе ред ба ча ють 
залучен ня до дат ко во го шта ту пра ців ни ків і фі нан су

ван ня з місь ко го бю дже ту на пос тій ній ос но ві. Не бра
ли ся до ува ги й іні ціа ти ви, які дуб лю ють про ек ти, вже 
роз по ча ті в міс ті.

З 15 лип ня до 5 ве рес ня ми ну ло го ро ку він ни
ча ни знову по да ва ли про ек ти. в рамках конкурсу, 
реалізація яких передбачена в 2017 році. До 
Вінницької міської ради надійшло 97 проектів. З них 
для загальноміського го ло су ван ня запропоновано 59.

ВІН НИ ЦЯ – ЦЕ МОЄ МІС ТО!
ТОЧ КИ ВЗАЄ МО ДІЇ ГРО МА ДИ І МІ СЬКОЇ ВЛА ДИ

Чи не за мис лю ва ли ся ви, хто фор мує ду хов ну й куль тур ну сві до мість на шої він ни цької гро ма ди? Сві до мість, яка до зво ли ла б він ни ча
нам ма ти в рід но му міс ті гар ні умо ви для про жи ван ня, нав чан ня, від по чин ку. А ще, і це чи не най го лов ні ше, – для са мо реа лі за ції. Звіс но, 
ми всі. Але хтось праг не щось змі ню ва ти, по ліп шу ва ти, тоб то – дія ти, а хтось – кри ти ку ва ти. Кри ти ка не за ва дить. Утім, во на має бу ти 
кон ст рук тив ною. Не та кою, як у ві до мій при каз ці: «Не знаю, як, але не так». Тож мі ська вла да ви рі ши ла знай ти точ ки до ти ку у гро ма ді 
з при во ду креа тив них ідей, і на початку 2016 року за іні ціа ти ви місь ко го го ло ви Сер гія Мор гу но ва у місті було впроваджено конкурс 
«Бю джет гро мад ських іні ціа тив м. Вінниці», який став діє вим ін ст ру мен том за лу чен ня він ни чан до роз ви тку та покращення міс та.

Мі ський го ло ва
СЕР ГІЙ МОР ГУ НОВ:
«Бю джет гро мад ських іні ціа тив м. 
Він ни ці» – про гре сив ний до ку мент, 
який ба зу є ть ся на єв ро пей сь ко му 
до сві ді. Суть ці єї про гра ми та ка: за іні
ціа ти ви будьяко го пред став ни ка те
ри то рі аль ної гро ма ди міс та Він ни ці 
мо же бу ти реа лі зо ва ний той чи ін ший 
про ект. Об ме жень в об ран ні те ма ти
ки не має. Це мо же бу ти будьяка ідея 
– від куль тур них і сус піль них про ек тів 
до за хо дів з бла го ус т рою, ре кон ст
рук ції те ри то рій або об’єктів. Го лов не 
– во на має спо до ба ти ся він ни ча нам і 
бу ти під три ма на ними».

Тро хи біль ше ніж рік то му мі ська вла да 
за по чат ку ва ла про ект «Бю джет гро
мад ських іні ціа тив м. Він ни ці», і те пер 
іні ціа тив ні жи те лі фор му лю ють свої 
твор чі ідеї, щоб осо би сто бу ти при
чет ни ми до розвитку рід ної Він ни ці.
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СергійТІТОВ:
«За при род ний 
ланд шафт і ма
льов ни чий крає
вид лю ди дав но 
впо до ба ли пляж 
бі ля озе ра в ра йо ні 

олій ножи ро во го ком бі на ту. Але, 
на жаль, він за не дба ний. Ми ви
рі ши ли на вес ти там лад. Нас під
три ма ли лю ди – так з’явився наш 
про ект».

Тетяна
КИСЛОЩУК:
«Я 15 ро ків у скла ді 
бать ків сь ко го ко мі
те ту шко ли № 4, крім 
то го, пра цюю лі ка
рем. З до сві ду знаю, 
що пов но цін не хар

чу ван ня має ве ли ке зна чен ня для 
здо ров’я ді тей. Са ме то му ми по да
ли на кон курс про ект з ре кон ст рук
ції хар чоб ло ку на шо го нав чаль но го 
за кла ду. Йо го об лад на ють но віт нім 
ус тат ку ван ням за єв ро пей сь ки ми 
стан дар та ми. Це до зво лить не ли
ше під ви щи ти якість їжі, а й змен
ши ти рі вень спо жи ван ня во ди та 
елек тро енер гії».

НаталіяБОГАР:
«До уча сті в кон кур сі 
про ек тів Він ни цької 
мі ської ра ди в рам ках 
про гра ми «Бю джет 
гро мад ських іні ціа
тив» ме не та пе да
го гіч ний ко лек тив 

шко ли № 12 спо ну ка ли тур бо та про 
здо ров’я мо ло ді й бажання за лу чити 
меш кан ців мік ро ра йо ну до за нять 
спор том. Ми за про по ну ва ли ство
ри ти спор тив ний май дан чик – і на шу 
ідею під три ма ли. Те пер міс це ві жи те
лі ма ти муть де про во ди ти до звіл ля з 
ко ри стю для здо ров’я».

Людмила
БОРТНІК:
«Я ду же ра да, що зав
дя ки про гра мі «Бю
джет гро мад ських 
іні ціа тив» бу де вті ле
на в жит тя моя ідея, 
над якою я пра цю ва

ла ра зом з де пу та том на шо го ок ру гу 
Во ло ди ми ром Онуф рій чу ком. А са ме 
– ство рен ня ком форт ної зо ни від по
чин ку для ро ди ни на бе ре зі Тя жи лів сь
ко го озе ра. Я ма ма ма лень кої ди ти ни, 
тож знаю, на скіль ки пот ріб ні міс ця, 
де мож на про во ди ти до звіл ля всі єю 
сім’єю, особ ли во на при ро ді, якот бі ля 
озе ра. Тут пла ну є ть ся вста но ви ти ди
тя чий май дан чик, зо ну для від по чин ку 
з аль тан ка ми та ла воч ка ми. Впев не на, 
що це міс це ста не улюб ле ним для ба
га тьох він ни чан».

ОльгаБОНДАР:
«Наш про ект має на 
ме ті по пу ля ри за цію 
здо ро во го спо со бу 
жит тя та за лу чен ня 
жи те лів мік ро ра йо ну 
до уча сті у спор тив
них та оз до ров чих 

за хо дах. Він дасть мож ли вість за йма
ти ся на цьо му спор тив но му май дан
чи ку ді тям, мо ло ді, ін шим меш кан цям 
мік ро ра йо ну, що знач но збіль шить 
від со ток на се лен ня, яке за йма є ть ся 
фі зич ною куль ту рою та спор том, тоб
то дбає про своє здо ров’я».

Андрій
ОЧЕРЕТНИЙ:
«У пар ку іме ні Ющен
ка від по чи ває чи ма ло 
він ни чан, най біль ше 
– ма ми з діть ми. То
му це міс це має бу ти 
ком форт ним і без

печ ним. Про ект з об лаш ту ван ня алей 
пар ку пе ред ба чає ас фаль ту ван ня та 
роз ви ток зе ле них зон. А та кож – вста
нов лен ня ла вок та урн для сміт тя».

Ко ор ди на цій на ра да об ра ла для 
вті лен ня у 2017 ро ці та кі:

ВЕ ЛИ КІ ПРО ЕК ТИ
• об лад нан ня муль ти функ ціо наль

но го спор тив но го ком плек су у 
мік ро ра йо ні олій ножи ро во го 
ком бі на ту (тут бу де ство ре но по ля 
для во лей бо лу, бас кет бо лу та мі ні
фут бо лу);

• вста нов лен ня су час но го енер го
ефек тив но го об лад нан ня у хар чоб
ло ці шко ли № 27;

• ре кон ст рук ція їдаль ні у шко лігім на
зії № 23;

• вста нов лен ня сис те ми ві део на гля ду 
у шко лі № 22;

• об лаш ту ван ня те ри то рії шко ли № 33;

• вста нов лен ня ву лич них тре на же рів 
та ство рен ня мі ніфут боль но го по ля 
на те ри то рії шко ли № 32.

МА ЛІ ПРО ЕК ТИ
• бла го ус т рій шкіль но го по двір’я 

гім на зії № 23;

• ка пі таль ний ре монт му зич ної за ли 
дит сад ка № 18;

• ре монт ко ри до ру шко ли № 22 та на не
сен ня ма люн ків на сті ни од но го з її по
вер хів, де нав ча ю ть ся мо лод ші уч ні;

• вста нов лен ня сис те ми очи щен ня 
во ди з цен траль но го во до го ну у дит
сад ках № 14 та № 10;

• вста нов лен ня світ ло фо рів на ву ли ці 
Ва ту ті на, 58;

• сте ри лі за ція тва рин (іде ть ся про тва
рин, які на ле жать со ці аль но не за хи
ще ним вер ст вам на се лен ня, та без
при туль них кі шок).

НО ВЕ В ПО ЛО ЖЕН НІ ПРО 
«БЮ ДЖЕТ ГРО МАД СЬКИХ 
ІНІ ЦІА ТИВ М. ВІННИЦІ»

Ор га ні за то рів конкурсу «Бю джет 
гро мад ських іні ціа тив м. Вінниці» по ра
ду ва ла ак тив ність він ни чан. Але ана ліз 
пер ших двох кон кур сів спо ну кав їх до 
вне сен ня дея ких змін у По ло жен ня про 
ньо го. Се ред них та кі:

• на да но мож ли вість по да ва ти 
про ек ти на кон курс, крім меш
кан ців Він ни ці, всім гро ма дя нам 
Ук ра ї ни (це пот ріб но для то го, 
щоб по да ти свої ідеї мог ли лю
ди, які на ро ди ли ся у Він ни ці й 
ви рос ли тут, а за раз жи вуть і 
пра цю ють в ін ших міс тах Ук
ра ї ни чи за кор до ном і ма ють 
дос туп до гар них ідей, які бу ли 
реа лі зо ва ні там; але го ло су ва
тимуть за ці про ек ти ви ключ но 
він ни ча ни);

• Ко ор ди на цій на ра да кон кур су мо
же змі ню ва ти у ра зі пот ре би спів
від но шен ня 85 % до 15 % фі нан су
ван ня ве ли ких і ма лих про ек тів;

№ 33 Бла го ус т рій пля жу 
бі ля озе ра в ра йо ні 

     олій но-жи ро во го ком бі на ту
Вар тість про ек ту 857 650 грн
Про ект під три ма ли 1643 жи те лі міс та
Ав тор про ек ту ТІ ТОВ Сер гій Ми ко ла йо вич

№ 15 Ре кон ст рук ція хар чоб ло ку 
ЗШ № 4 ім. Д.І. Мен де лєє ва

Вар тість про ек ту 970 000 грн
Про ект під три ма ли 1512 жи те лів міс та 
Ав тор про ек ту КИ СЛО ЩУК Те тя на Ана то лі їв на

№ 64 «За здо ров’ям – на су час ний 
спор тив ний май дан чик»

Вар тість про ек ту 990 000 грн
Про ект під три ма ли 981 жи тель міс та
Ав тор про ек ту БО ГАР На та лія Ва си лів на

№ 98 «Ро дин не озе ро – Тя жи лів»

Вар тість про ек ту 1 000 000 грн
Про ект під три ма ли 833 жи те лі міс та 
Ав тор про ек ту БОРТ НІК Люд ми ла Во ло ди ми рів на

№ 31 Ре кон ст рук ція спор тив но го 
ста діо ну для мі ні-фут бо лу 

    на вул. С. На ли вай ка
Вар тість про ек ту 1 000 000 грн
Про ект під три ма ли 680 жи те лів міс та 
Ав тор про ек ту БОН ДАР Оль га Оле гів на

№ 5 Об лаш ту ван ня алей пар ку 
іме ні О.І. Ющен ка

Вар тість про ек ту 490 000 грн
Про ект під три мав 321 жи тель міс та 
Ав тор про ек ту ОЧЕ РЕТ НИЙ Ан д рій Ми хай ло вич
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КатеринаМІЗЕВА:
«З кож ним ро ком ді
тей з ау тиз мом стає 
біль ше. Мій син теж 
має та кий ді аг ноз. 
Ми з ним не що дав но 
по вер ну ли ся з Лит ви, 
де ба чи ли, як пра цю
ють з та ки ми хлоп чи
ка ми та дів чат ка ми. Сен сор на кім на та 
для ді тей з ау тиз мом дійс но дає гар ні 
ре зуль та ти. Во на є чу до вим міс цем 
для їх реа бі лі та ції. Те ра пія за до по мо
гою зву ку, ко льо ру, світ ла по зи тив но 
впли ває на пси хо ло гіч ний стан лю дей 
з та ким ді аг но зом, по ліпшує їх нє са
мо по чут тя. То му я за хо ті ла, щоб у Він
ни ці теж бу ла та ка кім на та. Про гра ма 
«Бю джет гро мад ських іні ціа тив» на
да ла нам, про стим він ни ча нам, мож
ли вість реа лі зу ва ти свої ідеї, які бу
дуть ко рис ні ба га тьом міс тя нам».

ОксанаСВЯТЕНКО:
«Про світ ло фор на 
пе ре хре сті Не ми
рів сь ко го шо се та 
ву ли ці Учи тель ської 
меш кан ці мік ро ра йо
ну мрі ють уже ба га
то ро ків. Ця ді лян ка 
до ро ги – од на з 15и 
най більш ава рій ноне без печ них у 
міс ті. То му й по да ла про ект «Світ ло
фор» на кон курс «Бю джет гро мад
ських іні ціа тив». Хо че ть ся, щоб на ша 
Він ни ця бу ла не ли ше най кра щим і 
най ком форт ні шим для жит тя міс том, 
а й най без печ ні шим!»

Віктор
МАЙДАНСЬКИЙ:
«Про ект від по ві дає 
єв ро пей сь ко му на
прям ку роз ви тку 
міс та. Зав дя ки йо му 
бу де ство ре но зе ле
ну зо ну в мік ро ра йо ні 
бі ля олій ножи ро во го 
ком бі на ту. Вздовж ву ли ці А. Іва но ва 
з’явиться хвой ний сквер і бу де роз
ши ре на пі шо хід на зо на. Я вва жаю, 
що цей про ект до по мо же по ліпшити 
атмо сфе ру в на шо му мік ро ра йо ні 
та зро бить йо го більш при ваб ли вим, 
охай ним і за тиш ним».

ІннаБІЛОКОНЬ:
«Я вчи тель ка у шко лі 
№ 27, що в мік ро ра
йо ні Тя жи ло ві. За ро
ки ро бо ти зро зу мі ла, 
на скіль ки важ ли вим 
є ві део спос те ре жен
ня в нав чаль но му за
кла ді, особ ли во для 
без пе ки уч нів. У на шо го ко лек ти ву 
вже дав но бу ла дум ка про вста нов
лен ня сис те ми ві део спос те ре жен ня, і 
те пер зав дя ки про гра мі «Бю джет гро
мад ських іні ціа тив» ми змо же мо вті ли
ти її в жит тя».

НаталіяКОРНІЄНКО
ВадимПОДОРОЖНИЙ:
«Наш про ект роз
роб ле ний для лю дей 
пен сій но го та пе
ред пен сій но го ві ку. 
Він спря мо ва ний на 
ор га ні за цію їх ньо го 
пов но цін но го, а го
лов не – су час но го 
роз ви тку та від по чин
ку, якот: нав чан ня 
комп’ютерної гра мот
но сті, фо то гур ток, за
нят тя з пси хо ло гом, 
ін ші. Адже ми впев не
ні, що нав ча ти ся та пі
зна ва ти но ве мож на впро довж усьо го 
жит тя, незва жаю чи на вік».

ОксанаЯЦЕНКО:
«Ідея ство ри ти пат ріо
тич ний стритарт «Ук
ра ї на ви ши ва на» на 
85мет ро во му бе тон
но му пар ка ні шко ли
гім на зії № 23 на ле жить 
пе да го гам та уч ням за
кла ду. Во на з’явилася 
пі сля то го, як уче ни ці 8го кла су під 
ке рів ництвом учи те ля тру до во го нав
чан ня Вік то рії Бар тюк ви ши ли кар ту 
Ук ра ї ни. Во ни ві доб ра зи ли на ній ор на
мен ти ук ра їн ської ви шив ки, при та ман ні 
кож но му ре гіо ну кра ї ни. Сі ра бе тон на 
сті на у дво рі нав чаль но го за кла ду всім 
на брид ла, то му те ма ор на мен тів із ви
ши ва нок бу ла підтримана май же од но
стайно. Впев не ні, що артоб’єкт «Ук ра ї
на ви ши ва на» при кра сить не ли ше двір 
шко ли, але й усе міс то».

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК 3
• до про ве ден ня ін фор ма цій ної 

кам па нії мо жуть до лу ча ти ся гро
мад ські ор га ні за ції;

• один ав тор мо же по да ти не один, а 
два про ек ти: ве ли кий і ма лий;

• змі ню є ть ся гра фік про ве ден ня 
кон кур су: про ек ти по да ю ть ся з 1 
квіт ня про тя гом 45 днів, ек сперт
на оцін ка про во дить ся 2,5 мі ся ця, 
мі сяць на да є ть ся ав то рам на по пу
ля ри за цію про ек тів;

• об ме жу є ть ся участь у кон кур сі за
кла дів ос ві ти, вво дить ся по нят тя 
«за галь но дос туп ний про ект» (це і 
є ос нов ною іде єю кон кур су) і за бо
ро ня є ть ся фі нан су ва ти іні ціа ти ви, 
спря мо ва ні ли ше на при дбан ня 

об лад нан ня, ви ко нан ня ро біт з ре
кон ст рук ції, пе ре пла ну ван ня, пе ре об
лад нан ня, ка пі таль но го та по точ но го 
ре мон тів у комунальних закладах, 
підприємствах міста;

• ав то ру на да є ть ся ін фор ма ція що до 
ета пів про ве ден ня кон кур су;

• до да но до фор ми про ек ту пунк ти 
що до со ці аль но го зрі зу да них ав то рів і 
на яв но сті ін фор ма цій них май дан чи ків 
про су ван ня про ек тів у ме ре жі Ін тер нет.

Вне се на про по зи ція збіль ши ти кіль
кість місць для го ло су ван ня в па пе ро
во му ви гля ді. Отож він ни ча ни змо жуть 
підтрима ти про ек ти «Бю дже ту гро мад
ських іні ціа тив» не ли ше в усіх «Про зо рих 
офі сах», а й у 14 біб ліо те ках міс та:

1. Цен траль на мі ська біб ліо те ка 
 ім. І.В. Бев за (Хмель ни цьке шо се, 4)

2.  Біб ліо те кафі лія № 1 
 (просп. М. Ко цю бин сь ко го, 49)

3.  Цен траль на біб ліо те ка для ді тей 
та юнацтва (просп. Кос мо нав тів, 63)

4.  Біб ліо те кафі лія № 2 
 (вул. В. Мая ков сь ко го, 122) 

5.  Біб ліо те кафі лія № 6 
 (пров. Ан то но ва, 50) 

6.  Біб ліо те кафі лія № 7 
 (вул. Ба же но ва, 32)

7.  Біб ліо те кафі лія № 8 
 (вул. Стрі ле цька, 39) 

8.  Біб ліо те кафі лія № 9 
 (вул. І. Бо гу на, 184) 

9.  Біб ліо те кафі лія № 11 
 (вул. Кн. Ко ріа то ви чів, 189)

10.  Біб ліо те кафі лія № 12 
 (вул. Ки їв ська, 126)

11.  Біб ліо те кафі лія № 14 
 (вул. М. Вовч ка, 39)

 12. Біб ліо те кафі лія № 15 
 (вул. І. Чер ня хов сь ко го, 74) 

13. Біб ліо те кафі лія № 16 
 (вул. А. Буч ми, 96)

 14. Біб ліо те кафі лія № 18 
 (вул. М. Пи ро го ва, 348)

№ 52 Сен сор на кім на та для ді тей 
з ау тиз мом та ін ши ми но зо ло гія ми

Вар тість про ек ту 118 100 грн
Про ект під три мав 641 жи тель міс та 
Ав тор про ек ту МІ ЗЕ ВА Ка те ри на Олек сан д рів на

№ 86 Світ ло фор на пе ре хре сті 
Не ми рів сь ко го шо се 

     і ву ли ці Учи тель ської
Вар тість про ек ту 200 000 грн
Про ект під три ма ли 203 жи те ля міс та
Ав тор про ек ту СВЯ ТЕН КО Ок са на Пет рів на

№ 147 Об лаш ту ван ня скве ру бі ля 
олій но-жи ро во го ком бі на ту

Вар тість про ек ту 126 650 грн
Про ект під три ма ли 1373 жи те лі міс та 
Ав тор про ек ту МАЙ ДАН СЬКИЙ Вік тор Ва си льо вич

№ 65 «Тя жи ло ву – без печ на шко ла»
(вста нов лен ня ві део на гля ду в шко лі № 27)

Вар тість про ек ту 95 304 грн
Про ект під три ма ли 970 жи те лів міс та
Ав тор про ек ту БІ ЛО КОНЬ Ін на Пет рів на

№ 80 «Пен сія – не при від су му ва ти вдо-
ма на один ці. Ра зом – до нав чан ня 

      та від по чин ку»
Вар тість про ек ту 100 000 грн
Про ект під три мав 291 жи тель міс та
Ав то ри про ек ту: КОР НІ ЄН КО На та лія Ана то лі їв на, 
ПО ДО РОЖ НИЙ Ва дим Гри го ро вич

№ 153 Пат ріо тич ний стрит-арт 
«Ук ра ї на ви ши ва на»

Вар тість про ек ту 91 551 грн
Про ект під три ма ли 276 жи те лів міс та 
Ав тор про ек ту ЯЦЕН КО Ок са на Ва си лів на

http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/
ProjectsRealization/Default.aspxв 2016 ро ці
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