ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ!
ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДИ І МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Реалізація проектів в 2019 році

Міський голова

СЕРГІЙ МОРГУНОВ:
Три роки тому ми започаткували конкурс «Бюджет громадських
ініціатив». На моє глибоке переконання, це – один з дуже важливих
міських проектів, який дає можливість кожному вінничанину покращити місто. Позаду уже три
конкурси. Понад 300 поданих заявок. У голосуванні взяли участь 60
тисяч мешканців міста. І ось маємо 37 проектів-переможців. 24 ідеї
уже реалізовані, а ще 13 чекають
на своє втілення у цьому році.
Мені імпонують люди, які не чекають пасивно змін, а готові самі їх
генерувати і особисто долучатись
до процесу перетворень. Звісно,
хотілося б, аби цікавих пропозицій від мешканців щодо розвитку
міста було більше, а сам конкурс
охоплював ширшу аудиторію. Цьому сприятимуть певні зміни, ухвалені депутатським корпусом на
останній зимовій сесії міськради.
Вінничани зможуть обирати
тепер не два, як раніше, а уже чотири проекти із запропонованих
до загальноміського голосування.
Термін самого голосування продовжиться у часі з 10 до 15 днів.

Подання проектів на конкурс
«Бюджет громадських
ініціатив» у 2018 році
стартує 1 квітня.
Долучайтесь!

Ви знаєте, що і як можна змінити в нашому місті?
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!»
Чи не замислювалися ви, хто формує духовну й культурну свідомість нашої вінницької громади? Звісно – ми
всі! Свідомість, яка б дозволила вінничанам мати в рідному місті гарні умови для проживання, навчання та відпочинку. Це, чи не найголовніше для самореалізації. 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 впроваджено конкурс
«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», який став
дієвим інструментом залучення вінничан до розвитку
та покращення міста.
У Вінниці в 2018 році проводиться вже четвертий конкурс. Під час проведення пілотного першого конкурсу в
2016 році активними вінничанами було подано 174 пропозиції. З них 80 проектів Експертна група відібрала до
загальноміського голосування. Переважна більшість запропонованих проектів стосувалася благоустрою міста.
Проте Координаційна рада конкурсу відхилила пропозиції, які реалізовуються міською радою за програмами
співфінансування з жителями міста (наприклад, встановлення дитячих або спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, асфальтування доріг і тротуарів,

каналізування у приватному секторі). Відхилялися також
проекти, які перевищували видатки кошторису (більше
1 млн. грн), реалізація яких тривала б понад рік та ті, що
передбачали залучення додаткового штату працівників
або створення нового підприємства.
На реалізацію проектів-переможців планувалося
витратити з міського бюджету 5 мільйонів гривень. Фактично у 2016 році на реалізацію 12 проектів-переможців
витрачено понад 6 мільйонів гривень.
В ІІ півріччі 2016 року ініціативні вінничани подали
на конкурс 97 проектів, з них до голосування було допущено 59 проектів. Переможцями другого конкурсу
стали 12 проектів на суму
5 млн. 964 тис. гривень.
Формат даного конкурсу унікальний тим, що
мешканці міста безпосередньо долучаються до
розподілу коштів міського бюджету на реалізацію
проектів у Вінниці. Наприклад: в минулому році за результатами ІІ конкурсу долю
реалізації 6 великих проектів на суму 4,9 млн. грн.
вирішили 10 960 мешканців
міста, а 6 малих проектів на
суму 1,12 млн. грн. – 8 327 вінничан.
В 2017 році на конкурс було подано 74 проекта. На
загальноміське голосування запропоновано 39 проектів. Переможцями стали 13 проектів на суму 6 млн. 614
тис. гривень. Всі ці проекти на даний час знаходяться у
стадії реалізації.
Як оформити і подати свій проект та інформацію про
реалізовані проекти можна знайти на сайті міської ради
http://gromada.vmr.gov.ua.
Прийом проектів для реалізації у 2019 році триває
з 1 квітня до 15 травня 2018 року.

Ідеї вінничан, втілені в 2016 році
№31. РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО
СТАДІОНУ ДЛЯ МІНІ ФУТБОЛУ
ПО ВУЛ. С.НАЛИВАЙКА
Автори: О. Бондар, А. Адамович
Вартість проекту 1 000 000 грн.
Проект підтримали 680 мешканців міста

№33. БЛАГОУСТРІЙ ПЛЯЖУ БІЛЯ ОЗЕРА
В РАЙОНІ ОЛІЙНОЖИРОВОГО
КОМБІНАТУ (ОЗЕРО, ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ
МІЖ ВУЛ. А.ІВАНОВА ТА БЛЮХЕРА)
Автор: С. Тітов
Вартість проекту 857 650 грн.
Проект підтримали 1643 мешканця міста

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ

№5. ОБЛАШТУВАННЯ АЛЕЙ ПАРКУ
ІМЕНІ О.І. ЮЩЕНКО
Автор: А. Очеретний
Вартість проекту 490 000 грн.
Проект підтримали 321 мешканець міста

№ 15. РЕКОНСТРУКЦІЯ ХАРЧОБЛОКУ
ЗАКЛАДУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 ІМ.Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
Автор: Т. Кислощук
Вартість проекту 970 000 грн.
Проект підтримали 1512 мешканців міста

№ 64. ЗА ЗДОРОВ`ЯМ – НА СУЧАСНИЙ
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК
(ВУЛ. К.МАРКСА, 3, ЗОШ №12)
Автори: Н. Богар, С. Романюк, С. Губа
Вартість проекту 990 000 грн.
Проект підтримали 981 мешканець міста

№98. РОДИННЕ ОЗЕРО – ТЯЖИЛІВ
Автор: Л. Бортнік
Вартість проекту 1 000 000 грн.
Проект підтримали 833 мешканця міста

№65. ТЯЖИЛОВУ – БЕЗПЕЧНА ШКОЛА
(ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕО НАГЛЯДУ
В ШКОЛІ №27)
Автор: І. Білоконь
Вартість проекту 95 304 грн.
Проект підтримали 970 мешканців міста

МАЛІ ПРОЕКТИ

№147. СКВЕР ОЖК (ОБЛАШТУВАННЯ
СКВЕРУ ПО ВУЛ. А.ІВАНОВА)
Автор: В. Майданський
Вартість проекту 126 000 грн.
Проект підтримали 1373 мешканця міста
№80. ПЕНСІЯ – НЕ ПРИВІД СУМУВАТИ
ВДОМА НАОДИНЦІ, РАЗОМ ДО НАВЧАННЯ
ТА ВІДПОЧИНКУ
Автори: В. Подорожний, Н. Корнієнко
Вартість проекту 100 000 грн.
Проект підтримали 291 мешканець міста

№52. СЕНСОРНА КІМНАТА ДЛЯ ДІТЕЙ З
АУТИЗМОМ ТА ІНШИМИ НОЗОЛОГІЯМИ
Автор: К. Мізева
Вартість проекту 118 100 грн.
Проект підтримали 641 мешканець міста

№86. СВІТЛОФОР НА ПЕРЕХРЕСТІ
НЕМИРІВСЬКОГО ШОСЕ І ВУЛИЦІ
УЧИТЕЛЬСЬКА
Автор: О. Святенко
Вартість проекту 200 000 грн.
Проект підтримали 203 мешканця міста

№153. ПАТРІОТИЧНИЙ СТРІТ-АРТ
«УКРАЇНА ВИШИВАНА»
(ТЕРИТОРІЯ ЗОШ №23)
Автор: О. Яценко
Вартість проекту 91 551 грн.
Проект підтримали 276 мешканців міста

Ідеї вінничан, втілені в 2017 році
№3. «БЕЗПЕЧНА ШКОЛА (ВСТАНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ В ШКОЛІ №22»
Автори: Г. Колісник, Н. Чернищук, О. Краснов
Вартість проекту 270 300 грн.
Проект підтримали 1863 мешканця міста

№43. «ЗА ЗДОРОВ’ЯМ НА СУЧАСНИЙ
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК»
(ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛИЦЬ ВОЛОШКОВА
ТА ЦЕНСЬКОГО, МІКРОРАЙОН
ОЛІЙНОЖИРОВОГО КОМБІНАТУ)
Автор: А. Пилипчак
Вартість проекту 978 700 грн.
Проект підтримали 2176 мешканців міста

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ

№34. «ШКІЛЬНИЙ ДВІР – БЕЗПЕЧНИЙ ТА
ЗРУЧНИЙ» (ТЕРИТОРІЯ ЗОШ №33)
Автор: Н.Бойко
Вартість проекту 650 000 грн.
Проект підтримали 1470 мешканців міста

№61. «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
ХАРЧУВАННЯ В ШКОЛІ №27 –
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ»
Автор: Л. Бортнік
Вартість проекту 990 770 грн.
Проект підтримали 2156 мешканців міста

№95. «ШКІЛЬНА ЇДАЛЬНЯ –
СМАЧНО, СУЧАСНО, БЕЗПЕЧНО»
(ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ №23)
Автор: О. Яценко
Вартість проекту 996 500 грн.
Проект підтримали 1966 мешканців міста

№39. «ЗДОРОВА ДИТИНА – МАЙБУТНЄ
КРАЇНИ» (ШКОЛА №32)
Автори: О.Швець, А. Поліщук
Вартість проекту 988 240 грн.
Проект підтримали 1329 мешканців міста

№66. «В ТЯЖИЛІВСЬКИХ САДОЧКАХ
ЧИСТА ПИТНА ВОДА ТА ЗДОРОВІ ДІТИ»
(ДНЗ №14 ТА ДНЗ №10)
Автори: Л. Дишкант, В. Онофрійчук
Вартість проекту 170 900 грн.
Проект підтримали 1585 мешканців міста

МАЛІ ПРОЕКТИ

№45. «ТЕПЛО ТА ЗАТИШОК
В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №18»
Автори: Л. Ільніцька , І. Цибрій
Вартість проекту 197 300 грн.
Проект підтримали 1982 мешканця міста
№65. «МОЯ ШКОЛА – МОЯ ЗОНА
КОМФОРТУ» (ЗОШ №22)
Автор: Н.Чернищук
Вартість проекту 150 000 грн.
Проект підтримали 1869 мешканців міста

№92. «СВІТЛОФОР БІЛЯ МАГАЗИНУ
«МЕГАСМАК»
Автори: І. Пізняк, В. Онофрійчук
Вартість проекту 200 000 грн.
Проект підтримали 524 мешканця міста

№97. «ШКІЛЬНЕ ПОДВІР’Я –
ТЕРИТОРІЯ КРАСИ ТА БЕЗПЕКИ»
(ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ №23)
Автор: Т. Когут
Вартість проекту 199 300 грн.
Проект підтримали 1991 мешканець міста

№72. «НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ –
СТЕРИЛІЗУЙ ТВАРИНУ, ПРИПИНИ РІСТ
БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ»
Автори: В. Бедраківська, В. Очеретяна
Вартість проекту 199 000 грн.
Проект підтримали 376 мешканців міста

Подай свою ідею на конкурс –

ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ!
ХТО МОЖЕ ПОДАТИ СВІЙ ПРОЕКТ
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОЕКТІВ
Автор проекту – фізична особа, віком від 16 років, яка є гроПроекти підлягають попередньому аналізу і оцінці Експертмадянином України. Від одного автора протягом одного року ною групою, яка створюється рішенням виконавчого комітеможе надходити не більше одного великого і одного малого ту міської ради. До складу Експертної групи можуть входити
проекту.
фахівці виконавчих органів Вінницької міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста. За потреби,
ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ
до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні
Проекти мають відповідати основним пріоритетам розвитку експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих
міста Вінниці, визначеним Стратегією розвитку «Вінниця-2020» на розгляд проектів.
Проекти, які отримали позитивну оцінку, розміщуються на
та повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту
проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти офіційному сайті конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» в
соціально-економічному, культурному і просторовому розвит- розділі «Проекти для голосування».
ку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
життєдіяльності міста. Вимоги до проектів зазначені в «Положенні про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», яке розміПісля позитивної експертної оцінки проекту, його автор сащено на сайті http://gromada.vmr.gov.ua. Проекти поділяються мостійно, за власний рахунок, організовує інформаційні заходи
на малі – до 200 тис. гривень та великі – від 200 тис. до 1 млн. серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного прогривень.
екту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців
територіальної громади міста Вінниці.
ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ
Проекти подаються відповідно до затвердженої Форми
проекту:
Голосування за проекти здійснюється з 1 по 15 жовтня 2018
– самостійно автором на сайт конкурсу «Громадський бюд- року.
жет» (http://vinnytsia-budget.e-dem.in.ua);
В голосуванні за проекти мають право брати участь меш– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу доку- канці міста Вінниці. Мешканцями міста Вінниці є усі особи, які
ментів на електронну адресу e-mail: vinrada@vmr.gov.ua з на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, вопозначкою «Бюджет громадських ініціатив»;
лодіють нерухомим майном, працюють на території міста, здій– у паперовому вигляді за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 з снюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до міспозначкою «Бюджет громадських ініціатив».
цевого бюджету міста Вінниці. Кожен мешканець міста може
Проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – меш- проголосувати за 4 проекти – два великих і два малих.
канців міста Вінниці (крім автора), що засвідчується відповідниГолосування за проекти здійснюється на всеукраїнській платми підписами в Додатку до Форми проекту.
формі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронПроекти подаються в робочі дні
ної форми або заповнивши друкований бланк для голосування
з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 години,
у 18-ти пунктах голосування, які розміщуються в 4-х Центрах
у п`ятницю з 09.00 до 17.00 години в паперовому або
адміністративних послуг «Прозорий офіс» та 14-ти міських
електронному вигляді з 1 квітня по 15 травня 2018 року.
бібліотеках.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів
міського бюджету – виконавчі органи Вінницької міської ради, які здійснюватимуть
контроль за реалізацією проекту на будьякому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

Довідка за тел.: 59-53-21
59-51-59
59-51-36
info@vmr.gov.ua

