
Протокол 

засідання Координаційної ради конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

  

Місце проведення: м. Вінниця, онлайн засідання за допомогою програми Zoom, з 

трансляцією в Фейсбуці. 

 

Дата проведення: 18.11.2020 року о 10.00 год. 

 

Присутні:  

1. Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови - 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. Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови. 

5. Форманюк Микола Вікторович, заступник міського голови. 

6. Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

7. Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової 

політики та якості міської ради. 

8. Шевчук Наталія Борисівна, заступник начальника бюджетного відділу 

департаменту фінансів міської ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (за 

згодою). 

10.  Дишкант Лілія Олексіївна, автор проекту «Центр розвитку для дітей та 

молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів» - переможця ІV конкурсу 2018 року (за 

згодою). 

11.  Полюхович Іван Іванович, директор громадської спілки «АйТі кластер 

Вінниця» (за згодою). 

12.  Сметанюк Інна Станіславівна, голова громадської організації «Крок 

назустріч» (за згодою). 

13.  Турчак Вікторія В`ячеславівна, заступник голови громадської організації 

«Освітній простір 2.0» (за згодою). 

 

Запрошені:  

1. Дяченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст». 



2.  Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради. 

3. Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики 

міської ради. 

4. Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради;  

5. Калачик Наталія Михайлівна, заступник начальника відділу 

господарських відносин департаменту правової політики та якості міської 

ради; 

6. Притолюк Олеся Павлівна, головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради. 

7.  Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради (підключилася онлайн, але на лікарняному) . 

 

 Порядок денний:  

1. Представлення присутніх на засіданні. 

2. Вступне слово головуючого Очеретного А.М., заступника міського голови 

- співголови Координаційної ради щодо розгляду питання про реалізацію 

проекту №30 «Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів» 

у 2021 році. 

 

Слухали: Малецьку Наталію Анатоліївну, начальника  інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради 

- секретаря Координаційної ради. 

Відкрила засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади».  

Представила присутніх членів Координаційної ради та запрошених 

учасників засідання. 

 

Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського голови - 

співголову Координаційної ради 

Привітав усіх присутніх на засіданні Координаційної ради.  

Зазначив, що сьогодні на порядку денному розгляд питання щодо можливості 

реалізації проекту №30 «Центр розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні 

Тяжилів». На ім’я Координаційної ради надійшов лист відділу молодіжної 

політики міської ради від 06.11.2020 №01-01-60587 з проханням перенести 

видатки 2020 року в сумі 1 000 000 грн з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на наступні роки задля майбутньої реалізації зазначеного 

проекту.  

Нагадав, що у 2018 році за результатами загальноміського голосування 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» одним із проектів-переможців став 



даний великий проект, вартість якого становить 1 000 000 гривень. За проект було 

віддано 2964 голоси вінничан. Проектом передбачається створення Центру 

розвитку дитини для ефективної взаємодії дітей, батьків та освітян в мікрорайоні 

Тяжилів.  

З певних причин проект не був реалізований протягом 2019-2020 року. 

Зокрема, 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 

Олексіївни. Цією комісією здійснений 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 вишукувалося місце реалізації проекту, проте 

станом на 29.10.2019 року не було знайдено. 

На засіданні Координаційної ради конкурсу, яке відбулося 06.11.2019 року,  

членами Ради підтримано питання щодо перенесення коштів на 2020 рік. У 

бюджеті  Вінницької міської ОТГ на 2020 рік на реалізацію даного проекту 

передбачені видатки в сумі 1 000 000 грн. 

У першому кварталі 2020 року знайдено приміщення за адресою                                    

вул. Тимошенка, 2а у м. Вінниця, яке повністю відповідає технічним умовам для 

реалізації вищезазначеного проекту. Дане приміщення є об’єктом оренди за 

договором №22-4 від 27.02.2003 року, укладеним між виконавчим комітетом 

Вінницької міської ради та ТОВ «ЮР-Місія», строк дії договору оренди до 

27.02.2023 року. 

Завдання щодо вирішення питання дострокового розірвання вказаного 

договору оренди перебувало на розгляді у департаменті комунального майна та 

департаменті правової політики та якості міської ради. 

За інформацією департаменту правової політики та якості міської ради з 

16.08.2019 року приміщення є предметом судового розгляду з метою вжиття 

відповідних заходів щодо розірвання договору оренди та звільнення приміщення. 

29.04.2020 року постановою Північно-Західного апеляційного 

господарського суду залишено в силі рішення господарського суду Вінницької 

області від 05.12.2019 року, яким задоволено позов виконавчого комітету 

Вінницької міської ради про збільшення орендної плати. 

З метою підготовки позовної заяви про розірвання договору оренди та 

звільнення приміщення, у зв’язку з порушенням істотних умов договору (через 

наявність заборгованості з орендної плати) в серпні 2020 року матеріали справи 

передані до Вінницької місцевої прокуратури.  

На даний час, справа за позовом Вінницької місцевої прокуратури в інтересах 

виконавчого комітету Вінницької міської ради до ТОВ «Юр-Місія» про стягнення 




