Протокол
засідання Координаційної ради конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади», реалізація в 2021 році»
Місце проведення: м. Вінниця, онлайн засідання за допомогою програми Zoom, з
трансляцією в Фейсбуці
Дата та час проведення: 28.10.2020 року 11.00 год.
Присутні:
1.
2.

Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова
Координаційної ради
Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови - співголова
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.

Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової
політики та якості міської ради.
Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської
ради.
Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
Довгалюк Наталія Павлівна, автор проекту «Моя нова Можайка» переможця ІV конкурсу 2018 року.
Полюхович Іван Іванович, директор громадської спілки «АйТі кластер
Вінниця».
Сметанюк Інна Станіславівна, голова громадської організації «Крок
назустріч».
Турчак Вікторія В`ячеславівна, заступник голови громадської
організації «Освітній простір 2.0».
Гаврилюк Анастасія Віталіївна, автор проекту «Фонтанна площа в
Тяжилові» - переможця V конкурсу 2019 року.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Запрошені:
1. Варламов Михайло Васильович, директор департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку міської ради.
2. Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної політики
міської ради.
3. Гелетко Олена Миколаївна, головний спеціаліст департаменту соціальної
політики міської ради.
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4. Дяченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст».
5. Копчук Ірина Володимирівна, директор департаменту адміністративних
послуг міської ради.
6. Семчук Роман Романович, заступник голови комітету по фізичній культурі і
спорту міської ради.
7. Заграй Інна Олегівна, працівник комітету по фізичній культурі і спорту
міської ради.
8. Конончук Наталія Леонтіївна, заступник директора департаменту у справах
ЗМІ та зв'язків з громадськістю.
9. Маховський Яків Олександрович, директор департаменту архітектури та
містобудування міської ради.
10.Мазурик Віктор Станіславович, заступник начальника відділу розвитку
туризму, департаменту маркетингу міста та туризму міської ради.
11.Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики міської
ради.
12.Ніценко Володимир Миколайович, директор департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради.
13.Мартьянов Максим Петрович, директор департаменту економіки і
інвестицій міської ради.
14.Місецький Віталій Юліанович, в.о. директора департаменту міського
господарства.
15.Філанчук Максим Валерійович, директор департаменту культури міської
ради.
16.Фурман Роман Сергійович, директор департаменту житлового господарства
міської ради.
17.Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей
міської ради.
18.Козир Лілія Василівна, начальник відділу організаційно-методичної роботи
департаменту охорони здоров’я міської ради
19.Шуляк Дар’я Олександрівна, головний спеціаліст департаменту
комунального майна міської ради.
20.Перекрестенко Наталія Василівна, директор департаменту освіти міської
ради.
21.Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради;
22.Притолюк Олеся Павлівна, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного
відділу департаменту правової політики та якості міської ради;
23.Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:
1. Представлення присутніх.
2. Вступне слово Яблонського П.В., секретаря міської ради - співголови
Координаційної ради.
3. Інформація голови Експертної групи Очеретного А.М., заступника
міського голови - співголови Координаційної ради.
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4. Інформація Хорошева В.І., заступника начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської
ради.
5. Обговорення результатів голосування в рамках конкурсу проектів «Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної
громади», реалізація яких передбачена у 2021 році.
6. Визначення проектів-переможців, обсягів фінансування проектів та
виконавців проектів.
Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, директора департаменту правової
політики та якості міської ради.
Відкрила засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». Оголосила, що
на засідання запрошена преса, яка висвітлить в засобах масової інформації
результати голосування за проекти в рамках конкурсу «Бюджету громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», які будуть
реалізовані в 2021 році.
Представлення присутних.
Запросила до слова Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради співголову Координаційної ради.
Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради - співголову
Координаційної ради.
Привітав усіх присутніх на засіданні Координаційної ради. Зазначив, що
Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного відділу
департаменту правової політики та якості міської ради – секретар Координаційної
ради на даний час знаходиться у відпустці, запропонував покласти виконання
обов’язків секретаря Координаційної ради на Хорошева Володимира Ілліча заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу департаменту правової
політики та якості міської ради.
Пропозиція була підтримана.
Нагадав, що за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, Вінницькою
міською радою у 2016 році в місті впроваджено одну з європейських практик –
учасницького бюджетування, яке є інструментом прямої демократії, за допомогою
якого громадяни беруть участь у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних
коштів для розвитку та розбудови Вінниці.
У цьому році, на території Вінницької міської об`єднаної територіальної
громади, вшосте проведено конкурс «Бюджет громадських ініціатив».
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Констатував, що ми бачимо скільки людей долучається до конкурсу, беруть
участь у голосуванні, наскільки інструмент популярний та подабається нашим
мешканцям. Головне, жителі небайдужі та хочуть покращувати Вінницю.
Формат даного конкурсу унікальний тим, що мешканці безпосередньо
долучаються до розподілу коштів місцевого бюджету на реалізацію проектів. Тож,
сьогодні підводимо підсумки голосування за проекти, які будуть реалізовані в 2021
році. Нагадав, що в бюджеті заплановано на дані цілі 8 млн грн. Обсяг «Бюджету
громадських ініціатив» розподіляється у співвідношенні 80 відсотків (6400 тис.
грн) загального обсягу – на великі проекти та 20 відсотків (1600 тис.грн) – на малі.
Зазначив, що враховуючи те, що до міста Вінниця приєднуються сім
прилеглих сіл, Сергій Анатолійович Моргунов надав доручення щодо збільшення
фінансування проектів конкурсу на 2 млн грн, саме для приєднаних територій.
Громади можуть подавати проекти в 2021 році для їх реалізації у 2022 році.
Звернувся до Андрія Михайловича з проханням тримати це питання на контролі
при підготовці проекту бюджету на наступні роки.
Надав слово Очеретному Андрію Михайловичу, заступнику міського голови голові Експертної групи, для представлення підсумків проведеного конкурсу.
2. Обговорення результатів голосування в рамках конкурсу проектів «Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної
громади», реалізація яких передбачена у 2021 році.
Слухали: Очеретного Андрія Михайловича, голову Експертної групи, заступника
міського голови.
Привітався з присутніми.
Повідомив, що дійсно, завдання щодо збільшення фінансування проектівпереможців 2021 року для їх реалізації в 2022 році опрацьовується департаментом
фінансів і буде передбачено в асигнуваннях наступного періоду.
Нагадав, що в 2020 році від вінничан надійшло 67 проектів, з них 39
– великих та 28 – малих. Терміни прийому проектів на конкурс були зміщені, у
зв`язку з карантинними заходами. Два проекти №39 «Подорож Подільським краєм:
з глибин віків до сучасності» та №66 «Сучасний спортивний майданчик на
Можайці» зняті з розгляду за заявами авторів проектів. Проект №60 «Безкоштовна
стерилізація безпритульних тварин (кішок) на території міста Вінниця» теж знятий
з розгляду за домовленістю авторів, у зв`язку з об’єднанням з проектом №54
«Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької
ОТГ».
На розгляд Експертної групи винесені 64 проекти, з них 37 - великих та 27 малих. Один проект (великий) №62 «Тяжилівський скейт-парк для дітей та молоді»
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– знятий перед самим початком голосування з участі в конкурсі за заявою автора
проекту від 24 вересня 2020 року.
За результатами обговорення, одноголосно Експертною групою, прийнято
рішення та допущені до голосування 45 проектів, з них 29 – великих та 16 – малих.
Враховуючи карантинні обмеження, з метою мінімізації контактів людей в
Прозорих офісах та бібіліотеках Вінницької міської ОТГ, голосування за проекти
конкурсу тривало протягом 15 календарних днів – з 1 по 15 жовтня 2020 року, лише
в електронному вигляді на е-сервісі вебплатформи Е-DEM "Громадський бюджет –
Вінниця».
Відповідно до пункту 4 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», далі –
Положення, яке затверджене рішенням міської ради від 28.02.2020 року №2168 у
новій редакції, проекти за обсягом фінансування розподіляються на:
великі - з обсягом фінансування від 250 тис. грн. до 1100 тис. грн.;
малі - з обсягом фінансування до 250 тис. грн.
Станом на 16 жовтня 2020 року, за проекти «Бюджету громадських ініціатив»
мешканці Вінницької міської ОТГ віддали 19 094 голосів: за великі проекти –
12556, за малі – 6538. Активність в електронному голосуванні збільшилась в
порівнянні з минулим роком, але загальна зменшилась, у зв`язку з відсутністю
голосування в паперовому вигляді.
Зазначив, що у відповідності до Положення, переможцями голосування у
2020 році будуть визначені проекти, які набрали найбільшу кількість балів за
рейтинговою системою. Рейтинг проектів розраховується у співвідношенні
кількості голосів відданих за проект до суми бюджетних коштів, необхідних для
його реалізації. Також, у разі набрання найбільшої кількості балів декількома
проектами одного виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на
території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за одним
поштовим індексом, переможцем визнається лише один великий (малий) проект,
який набрав найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. В рамках одного
конкурсу на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за
одним поштовим індексом переможцем визначаються лише два проекти: один
великий та один малий. Дані зміни затверджені в 2019 році, в зв`язку з
концентрацією фінансування на певних територіях.
Надав слово в.о. секретаря Координаційної ради - Хорошеву Володимиру
Іллічу, заступнику начальника інформаційно-аналітичного відділу департаменту
правової політики та якості міської ради.
Слухали: Хорошева Володимира Ілліча, заступника начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради.
Нагадав про загальні показники конкурсу, запропонував переглянути та
затвердити рейтинг проектів за результатами голосування 2020 року.
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Загальний рейтинг голосування
Великі проекти
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
Назва
проекту
Назва проекту: «Очистка озера Староміське»
18
Автор: Бойчук Сергій Петрович
Місце
реалізації:
мікрорайон
Старе
місто,
вул.Покришкіна, 8В
Короткий опис: очистка озера Староміське,
поглиблення дна озера
Назва проекту: «Улаштування ігрового комплексу, по
41
вул. С.Ценського».
Автор: Ясюк Максим Анатолійович
Місце
реалізації:
мікрорайон
Олійно-жирового
комбінату
Короткий опис: улаштування ігрового комплексу,
встановлення канатних конструкцій та гумових фігур.
63
Назва проекту: «Затишний сквер у Тяжилові»
Автор: Козяр Ольга Миколаївна
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: благоустрій загальнодоступної
прохідної ділянки з улаштуванням пішохідних доріжок,
встановленням лавочок, освітлення, огородження,
влаштуванням відеонагляду.
Назва проекту: "Комфортний простір очікування та
2
відпочинку пацієнтів медичного містечка на Вишенці"
Автор: Бельц Сергій Євгенович
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька. Внутрішній
двір КНП МКЛ№1 та КНП ЦПМСД №3
Короткий опис: створення комфортної зони очікування
та відпочинку поблизу медичних установ для
відвідувачів різної вікової категорії.
Назва проекту: «Центр пляжного волейболу Вінниці»
45
Автор: Саричев Євгеній Валерійович,
Місце реалізації: пляж «Хімік» за адресою вул. Рєпіна,
15
Короткий опис: створення сучасного Центру пляжного
волейболу Вінниці на території пляжу «Хімік».
Назва проекту: «Дитяча майстерня 3Д-друку та
13
моделювання»
Автор: Волошина Катерина Михайлівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: створення на базі КЗ «Центр
підліткових клубів за місцем проживання» майстернюпростір з 3D – друком, де будуть створюватися
6

Бюджет, Кількість Рейтинг
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різноманітні технологічні об’єкти в тривимірному
зображенні, що будуть задіяні в інформаційнотехнологічному житті міста Вінниця.
Назва проекту: «Дитячий майданчик на Можайці»
Автор: Завід Олександра Сергіївна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя, І пров. Київський,
64
Короткий опис: проект спрямований на підвищення
безпеки дозвілля дітей та поліпшення комфорту
проживання мешканців будинків, шляхом встановлення
дитячого майданчика.
Назва проекту: «Чистий район – чисте місто»
Автор: Голубович Жанна Леонідівна,
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька, вул. Келецька,
62 ( двір ЗОШ №15).
Короткий опис: благоустрій території КЗ
«Загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ВМР».
Назва проекту: «Молодіжний вуличний спорт –
запорука здорової громади!»
Автор: Дручинський Андрій Михайлович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто, вул. Северина
Наливайка, 17
Короткий опис: залучення учнівської та студентської
молоді, мешканців територіальної громади до здорового
способу життя шляхом популяризації олімпійських
видів спорту і їх вуличних різновидів та проведення
турніру із волейболу серед молоді міста. Доповнення
спортивної зони майданчиком для проведення турніру із
волейболу для мешканців Вінницької міської ОТГ на
базі КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР».
Назва проекту: «Сквер на площі Шкільний»
Автор: Федоришина Наталя Олександрівна
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто
Короткий опис: реконструкція площі Шкільної. Проект
умовно ділить площу на зону активного відпочинку та
релакс-зону з лавочками і зеленими насадженнями,
родзинкою якого є декоративний напис «Я люблю Старе
місто».
Назва проекту: «Сучасне спортивне поле в м-ні
Військове містечко»
Автор: Кулеша Володимир Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів
Короткий опис: реконструкція існуючого спортивного
майданчика із облаштуванням штучного покриття,
огородження, освітлення для занять ігровими видами
спорту (футбол, баскетбол, волейбол) мешканців
мікрорайону Військове містечко та прилеглих
мікрорайонів.
Назва проекту: «Математичний сквер «Платонові тіла»
Автор: Тютюн Любов Андріївна
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Місце реалізації: вул. Київська (між територією
пам'ятника Жертвам Чорнобиля та виїздом на вул.
Соборна)
Короткий опис: математичний сквер «Платонові тіла» унікальний арт-об’єкт математичного спрямування, що
гармонійно поєднує в собі архітектурний комплекс з
п’яти правильних многогранників, насичений різними
креативними елементами публічного простору, з
розміщеними спеціальними QR-кодами, що дозволить
мешканцям і гостям міста за допомогою цифрових
технологій візуалізувати інформацію про цей об’єкт
кількома мовами; із зеленими насадженнями і
унікальним кольоровим підсвічуванням.
Назва проекту: «Еко – сад для здоров’я та розвитку
малят»
Автор: Палій Леся Петрівна
Місце реалізації: Центральний район міста, вул.
Міліційна, 8. Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад №21 Вінницької міської ради»
Короткий опис: Створення структурно-функціональної
екосистеми, як дослідницького та культурнопросвітницького осередку, для активізації та масового
залучення дітей, педагогів та батьківської громадськості
до ознайомлення з різноманіттям флори, конкретних
природоохоронних справ, формування екологоергономічної компетенції, екологічної культури
підростаючого покоління, дотримання правил
доцільного природокористування, захисту
природничого довкілля та формування потреби у
здоровому способі життя.
Назва проекту: «Реставрація скверу Панорама»
Автор: Бєлов Володимир Сергійович
Місце реалізації: центр міста, вул.Миколи Оводова, 1 –
пляж Кумбари.
Короткий опис: реставрація (від.латинського restavratio
– відновлення) інфраструктури скверу Панорама –
повернення до автентичного вигляду сходів, пішохідних
доріжок, лавок та освітлення.
Назва проекту: «Благоустрій парку Інтеграл (2 етап) (мн Тяжилів)»
Автор: Завальний Артем Миколайович
Місце реалізації: перехрестя вулиць Чехова і Ватутіна
Короткий опис: продовження благоустрою
відпочинкової зони парку «Інтеграл»: облаштування
лавок, смітників, тротуарної доріжки, освітлення, місць
для вигулу тварин, місць для заняття спортом та гри з
дітьми.
Назва проекту: «Набережна Рошен для всіх»
Автор: Нецкіна Людмила Вікторівна
Місце реалізації: набережна фонтану Рошен
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Короткий опис: облаштування набережної Рошен
нормативним пандусом для забезпечення
безперешкодного доступу усіх категорій населення.
Назва проекту: «3д: діти, дозвілля, драйв»
Автор: Богданюк Лариса Андріївна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя, вулиця
О.Антонова, 50
Короткий опис: облаштування фітнес-залу в бібліотеціфілії №6 для проведення занять із загальної фізичної
підготовки, проведення спортивних змагань. У
сучасному світі, коли прогрес, передові технології,
екологічні проблеми, і весь спосіб життя часто мають
негативний вплив на здоров’я людей, виникає гостра
потреба у створенні умов для фізичного розвитку
підростаючого покоління, для пропаганди здорового
способу життя, занять
Назва проекту: «Облаштування зони відпочинку в м-ні
Академічний»
Автор: Чайковський Павло Миколайович
Місце реалізації: мікрорайон Академічний,
вул. Тимофіївська, 4
Короткий опис: створення зони відпочинку з
комплексом для дітей, вуличними тренажерами для
дорослих. Створення локації для культурного
проведення часу вінничан та гостей міста.
Назва проекту: "Оновлення пішохідної та проїзної зони,
біля зупинки Максимовича"
Автор: Ємельянов Родіон Ігорович
Місце реалізації: мікрорайон Слов'янка. Вул.
Максимовича-Хмельницьке шосе (зупинка
Максимовича).
Короткий опис: проект спрямований на покращення
пішохідної зони та частково проїзної частини.
Назва проекту: «Нове будівництво стріт воркаут
майданчика»
Автор: Сергійчук Сергій Петрович
Місце реалізації: мікрорайон ДПЗ, вул.Зулінського, б/н
територія стадіону
Короткий опис: створення зони воркауту для занять
спортом.
Назва проекту: «Розчистка та благоустрій озера на
Старому місті»
Автор: Тимощук Максим Анатолійович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто (пров.Костя
Широцького)
Короткий опис: виконання проекту дасть змогу
зберегти створене природою водоймище, яке існує
майже від часу заснування міста та надати йому
привабливого вигляду, провести благоустрій території
біля нього.
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Назва проекту: «Інклюзивний фітнес клуб «Спеціальної
Олімпіади України»
Автор: Зіньківський Леонід Леонідович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Короткий опис: закупівля силових тренажерів та
інвентаря для фізичного розвитку спортсменів
Спеціальної Олімпіади України в інклюзивному
середовищі.
Назва проекту: «Мальовничий берег Південного Бугу
(облаштування зони відпочинку на березі річки)»
Автор: Тимощук Максим Анатолійович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто
Короткий опис: облаштування паркової та пляжної
зони на березі річки Південний Буг
Назва проекту: «Алея здоров’я»
Автор: Палій Наталія Анатоліївна
Місце реалізації: мікрорайон Поділля, паркова зона між
вул. Юківка та вулицями починаючи з вул.Зодчих, 3 до
вул.А.Бортняка, 3
Короткий опис: формування багатофункціонального
простору для забезпечення мешканців різних вікових та
соціальних груп можливістю активного заняття спортом
та профілактики захворювань.
Назва проекту: «Благоустрій міста»
Автор: Вєтрова Наталя Іванівна
Місце
реалізації:
мікрорайон
Замостя,
вул.Замостянська, 49
Короткий опис: облаштування території альтанкою та
лавками. Проект спрямований на покращення
клієнтського сервісу пацієнтів дитячого та дорослого
віку.
Назва проекту: «Театрально-культурний простір під
небом»
Автор: Головащенко Владислав Леонідович
Місце реалізації: парк Дружби народів
Короткий опис: проект передбачає облаштування в
парку Дружби народів спеціально відведеного місця,
для творчого простору, який об’єднує в собі мистецтво,
культуру та громадську активність. Діти, молодь та
дорослі матимуть можливість розважатись, вчитись,
розвиватись та з користю проводити час в
інтерактивному просторі.
Назва проекту: «Box&Fit»Wellness студія»
Автор: Головащенко Роман Олександрович
Місце
реалізації:
мікрорайон
Вишенька,
вул.Р.Скалецького, 41.
Короткий опис: проведення тренувань за унікальною в
Україні, запатентованою, оздоровчою, авторською
методикою RG«Box&Fit», залучення психологів,
волонтерів, громадських
організацій з метою
патріотичного виховання молоді, промоції здорового
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способу життя, мотивації та соціалізації шляхом
проведення мотиваційних семінарів, відкритих майстеркласів для дітей віком 6-18 років із малозабезпечених
сімей, дітей-сиріт та інших соціально-незахищених
категорій.
Назва проекту: «Студія звукозапису»
Автор: Солодка-Мельник Алла Сергіївна
Місце
реалізації:
мікрорайон
Замостя,
вул.Чайковського, 15-А
Короткий опис: створити сучасну творчу студію
звукозапису на базі КЗ «Центр підліткових клубів за
місцем проживання». Залучити широке коло людей до
створення якісного українського контенту. Можливість
створювати на базі студії пісенні композиції, запис гри
на різних музичних інструментах, озвучення
інтерактивних презентацій, улюблених мультфільмів та
кінострічок.
Назва проекту: «Реконструкція пішохідної зони та
частково проїзної частини перехрестя (вул.Довженка –
вул.Стеценка)»
Автор: Чуб Андрій Дмитрович
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: проект спрямований на покращення
пішохідної зони та частково проїзної частини
перехрестя вул.Стеценка – Довженка. Створення умов
для зручного та безпечного руху пішоходів на
зазначеній локальній місцевості.
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Малі проекти
№
№
Назва
Бюджет
з/п проекту
1.
Назва проекту: «Улаштування наземного батуту біля 225710
40
дитячих гірок, на вулиці Волошковій»
Автор: Коваль Лариса Олександрівна
Місце
реалізації:
мікрорайон
Олійно-жирового
комбінату
Короткий опис: улаштування наземного батуту з
безпечним покриттям по контуру біля дитячих гірок.
2.
Назва проекту: «Воркаут-майданчик у м-ні «Військове 245000
46
містечко» (поруч 12 школи)»
Автор: Лепетун Людмила Василівна
Місце реалізації: мікрорайон Замостя
Короткий опис: створення сучасного воркаут
майданчика для розвитку фізичної культури та спорту,
популяризації здорового способу життя для мешканців
мікрорайону Військове містечко, жителів прилеглих
мікрорайонів (Тяжилів, Масложир) та міста Вінниці.
3.
Назва проекту: «Затишний міні-сквер «Перлина» у 250000
67
Тяжилові»
Автор: Соловіцька Валентина Петрівна
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Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів, вул.Ватутіна, 137
Короткий опис: облаштування затишного міні-скверу
передбачає встановлення 4 лавочок, смітників,
улаштування доріжок та освітлення.
Назва проекту: «Вінниця в мистецтві художнього
слова»
Автор: Поляруш Ніна Степанівна
Місце реалізації: Вінницька ОТГ - міські дитячі
бібліотеки, молодіжний центр «Квадрат», міський хаб
«Місто змістів»
Короткий опис: проведення літературно-мистецького
конкурсу «Вінниця у мистецтві художнього слова» із
залученням школярів та студентів до участі в даному
заході, з метою популяризації рідного міста Вінниці,
пожвавлення роботи з краєзнавства, виховання
національно-патріотичних пріоритетів, а також,
підвищення рівня літературної і мистецької освіти в
Україні.
Назва
проекту:
«Безкоштовна
стерилізація
безпритульних кішок і котів на території Вінницької
ОТГ»
Автор: Вовчук Павло Олегович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Короткий опис: з метою попередження
неконтрольованого росту популяції безпритульних
тварин на території міста Вінниця, провести
стерилізацію безпритульних кішок, котів та провести їх
вакцинацію від сказу.
Назва проекту: «Правильний вибір! – курси для дітей
учасників бойових дій та загиблих учасників АТО/ООС»
Автор: Заслоцька Наталія Володимирівна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Короткий опис: задля ефективного відновлення
психологічного здоров’я дітей учасників бойових дій та
загиблих учасників АТО/ООС необхідно розробляти і
впроваджувати психосоціальні заходи, спрямовані на
подолання психологічних наслідків травматичних подій.
Назва проекту: «3D-моделювання і його використання
для протезування кінцівок»
Автор: Семенець Дмитро Анатолійович
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада, вул.Острозького, 32
Короткий опис: проект передбачає популяризацію
математичного та комп’ютерного моделювання,
вивчення світового досвіду психологічної і
реабілітаційної допомоги людям, які втратили кінцівки.
Основні переваги надрукованих на 3D-принтері
протезів: вартість, швидкість, універсальність, комфорт.
Реалізація проекту сприятиме досягненню освітніх,
інноваційних і соціальних цілей.
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248000
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13.

1
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Назва проекту: «Не будь байдужим – навчись рятувати
життя ближнього!»
Автор: Малецька Наталія Анатоліївна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Короткий опис: виготовлення інформаційних
матеріалів і відеоролику про надання першої домедичної
допомоги для різних вікових категорій із залученням
відповідних спеціалістів швидкої екстреної допомоги.
Назва проекту: «Подільський центр прав дитини»
Автор: Кронівець Тетяна Миколаївна
Місце реалізації: Вінницька ОТГ – школи, молодіжні
організації, в тому числі інклюзивного, екологічного
спрямування.
Короткий опис: метою проекту є підвищення правової
обізнаності дітей та молоді через впровадження
прикладних пізнавальних тренінгів.
Назва проекту: «Площа для відпочинку в парку
«Інтеграл»
Автор: Завальний Артем Миколайович
Місце реалізації: перехрестя вулиць Чехова та Ватутіна
Короткий опис: продовження благоустрою
відпочинкової зони парку «Інтеграл». Пропонується
облаштувати вхід у парк у вигляді арки та клумбу з
квітами.
Назва проекту: «Комфортна зона відпочинку та
прогулянки для пацієнтів КНП «ВМКЛ №3»
Автор: Гончарук Костянтин Іванович
Місце реалізації: мікрорайон Старе місто, внутрішній
двір КНП «ВМКЛ №3»
Короткий опис: благоустрій території закладу для
комфортного перебування пацієнтів та відвідувачів.
Назва проекту: «Літні читання на пленері»
Автор: Броніцька Віра Іванівна
Місце реалізації: смт Десна Вінницької міської ОТГ,
вул.Гагаріна,2
Короткий опис: створення зони для читання та дозвілля
на свіжому повітрі. Це дасть можливість долучитися
всім мешканцям смт Десна до облаштування нового
майданчика для читання, креативного відпочинку та
творчості, прикрасить територію в адміністративному
центрі містечка.
Назва проекту: «Зручний пандус»
Автор: Щуровська Олена Сергіївна
Місце реалізації: смт.Десна, вул.Гагаріна, 2
Короткий опис: влаштування пандусу до приміщення
амбулаторії смт Десна (облаштування зручного пандусу
для доступу людей з інвалідністю та матерів з дитячими
візками до приміщення Амбулаторії загальної практикисімейної медицини КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»)
Назва проекту: «Розвиток велоспорту «Спеціальної
Олімпіади України» у Вінниці»
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165000
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0.568

200000

90
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Автор: Самойленко Олеся Анатоліївна
Місце реалізації: Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Короткий опис: для розвитку велоспорту у Вінниці для
дітей, молоді, дорослих без обмежень будуть закуплені
спортивні велосипеди. Буде розроблено та видано
методичний матеріал покрокового навчання дітей з
інтелектуальними порушеннями їздити на велосипеді.
140000
Назва проекту: «Стоп, наркотик!»
Автор: Корж Ірина Вільянівна
Місце реалізації: мікрорайон Єрусалімка, центр міста
Короткий опис: встановлення системи відеонагляду
для профілактики вживання та продажу наркотиків у
мікрорайоні.
238000
Назва проекту: «Спорт для всіх на свіжому повітрі»
Автор: Скиба Сергій
Місце реалізації: мікрорайон Вишенька, парк Дружби
народів
Короткий опис: проект спрямований на популяризацію
здорового способу життя та спорту для усіх відвідувачів
парку.

37

0.264

37

0.155

Слухали: Григорук Людмилу Анатоліївну, заступника директора департаменту
правової політики та якості міської ради.
Зазначила, що у зв`язку з тим, що на сайті конкурсу розміщені проекти за
рейтингом та членам Координаційної ради надані відповідні матеріали,
запропонувала не озвучувати весь перелік.
Очеретний Андрій Михайлович підтримав пропозицію та попросив
озвучити лідерів рейтингу, які відповідно до «Положення про Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» можуть визначені
переможцями.
Слухали: Хорошева Володимира Ілліча, заступника начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради
- виконуючого обов`язки секретаря Координаційної ради.
Отже, перелік проектів-лідерів виглядає наступним чином:
Великі проекти
№
з/п
1.

2.

№
Назва,
проекту
поштовий індекс, виконавець
18
Очистка озера Староміське
21012
Виконавець: департамент комунального
господарства та благоустрою
41
Улаштування ігрового комплексу, по
вул. С.Ценського
21034
14

Бюджет,
грн
1000000

Кількість
голосів
1465

1008684

1372

Рейтинг
проекту
1.465

1.360

3.

63

4.

2

5.

45

6.

13

7.

16

Виконавець: департамент міського
господарства
797470
Затишний сквер у Тяжилові
21011
Виконавець: департамент комунального
господарства та благоустрою
303290
Комфортний простір очікування та
відпочинку пацієнтів медичного
містечка на Вишенці
21029
Виконавець: департамент охорони
здоров'я
1053600
Центр пляжного волейболу Вінниці
21032
Виконавець: департамент міського
господарства
360600
Дитяча майстерня 3Д-друку та
моделювання
21001
Виконавець: відділ молодіжної політики
1100000
Чистий район- чисте місто!
21021
Виконавець: департамент освіти
Всього: 5 623 644 грн
Фонд великих проектів: 6 400 000 грн
Залишок: 776 356 грн

1051

1.317

332

1.095

1072

1.017

346

0.960

987

0.897

У зв`язку з тим, що проекти №45 та №20 заплановані для реалізації за одним
поштовим індексом, врахуванню не підлягає проект №20 «Дитячий майданчик на
Можайці», рейтинг якого менше №45 «Центр пляжного волейболу Вінниці».
Малі проекти
№
з/п
1.

2.

3.

4.

№
Назва,
проекту
поштовий індекс
40
Улаштування наземного батуту біля
дитячих гірок, на вулиці Волошковій
21034
Виконавець: департамент комунального
господарства та благоустрою
67
Затишний міні-сквер «Перлина» у
Тяжилові
21011
Виконавець: департамент комунального
господарства та благоустрою
4
Вінниця в мистецтві художнього слова
21050
Виконавець: департамент культури
54
Безкоштовна стерилізація
безпритульних кішок і котів на
території Вінницької ОТГ
15

Бюджет
225710

Кількість
голосів
1440

Рейтинг
проекту
6.380

250000

1172

4.688

100000

261

2.61

248000

638

2.573

5.

21

6.

52

7.

59

8.

38

9.

11

по місту
Виконавець: департамент комунального
господарства та благоустрою
200000
3D-моделювання і його використання
для протезування кінцівок
21001
Виконавець: департамент інформаційних
технологій
141415
Правильний вибір! – курси для дітей
учасників бойових дій та загиблих
учасників АТО/ООС
21029
Виконавець: департамент соціальної
політики
46000
Не будь байдужим – навчись рятувати
життя ближнього!
по місту
Виконавець: департамент охорони
здоров'я
165000
Подільський центр прав дитини
по місту
Виконавець: департамент освіти
223495
Комфортна зона відпочинку та
прогулянки для пацієнтів КНП «ВМКЛ
№3»
21003
Виконавець: департамент охорони
здоров'я
Всього: 1 599 620 грн
Фонд маликих проектів: 1 600 000 грн
Залишок: 380 грн

448

2.240

337

2.383

71

1.543

172

1.042

168

0.752

Також, у зв`язку з тим, що проекти №40 «Улаштування наземного батуту біля
дитячих гірок, на вулиці Волошковій», №46 «Воркаут-майданчик у м-ні «Військове
містечко» (поруч 12 школи)» та №50 «Площа для відпочинку в парку «Інтеграл»
заплановані для реалізації за одним поштовим індексом 21034, відповідно до п.12
розділу 6 Положення №40 залишається в переліку, як проект з найбільшим
рейтингом.

Визначення проектів-переможців,
проектів та виконавців проектів

обсягів

фінансування

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради - співголову
Координаційної ради.
Звернувся до членів Координаційної ради з пропозицією визначити
переможцями конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади» в 2020 році: 7 великих проектів, а саме:
№№18, 41, 63, 2, 45, 13 та 16 - на загальну суму 5 623 644 грн і 9 малих проектів
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