
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 12.11.2020 р. № 2385 

м. Вінниця 

Про результати проведення конкурсу  

проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної  

територіальної громади»,  

для їх реалізації  в 2021 році 

  Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 р. №13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», зі змінами, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.03.2020 р. №722 «Про проведення конкурсу проектів у 

рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», для їх реалізації  в 2021 році» та протоколу засідання 

Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» від 28.10.2020 року, керуючись частиною 1 

статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», які будуть 

реалізовані в 2021 році, їх вартість та виконавців проектів, згідно з додатком. 

2. Виконавцям проектів-переможців врахувати в проектно-кошторисній 

документації вартість виготовлення інформаційного стенду (інформаційної 

таблички) з логотипом конкурсу на місцях реалізації проектів.  

3. Доручити виконавчим органам міської ради - виконавцям проектів, надати 

пропозиції департаменту фінансів міської ради щодо включення до проекту 

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік видатків на 

реалізацію проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  А. Очеретного.  

 

                        

Міський голова                                                                                С. Моргунов 
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Перелік проектів-переможців 

 конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», які будуть реалізовані в 2021 році,  

їх  вартість та виконавці проектів 

 

Великі проекти: 
№ 

проекту Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

18.  «Очистка озера Староміське»  
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, вул. Покришкіна, 8В.         

Поштовий індекс: 21012. 

Короткий опис: очистка озера Староміське, поглиблення дна озера. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1465.            Рейтинг проекту: 1.465. 

Виконавець проекту: департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

1 000 000 

41. «Улаштування ігрового комплексу, по вул. С.Ценського» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Олійно-жирового комбінату.         

Поштовий індекс: 21034. 

Короткий опис: улаштування ігрового комплексу, встановлення канатних 

конструкцій та гумових фігур. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1372.            Рейтинг проекту: 1.360. 

Виконавець проекту: департамент міського господарства міської ради. 

1 008 684 

63. «Затишний сквер у Тяжилові»  
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, біля АС «Східна».         

Поштовий індекс: 21011. 

Короткий опис: благоустрій загальнодоступної прохідної ділянки з 

улаштуванням пішохідних доріжок, встановленням лавочок, освітлення, 

огородження, влаштуванням відеонагляду. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1051.            Рейтинг проекту: 1.317. 

Виконавець проекту: департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

797 470 

2. «Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів 

медичного містечка на Вишенці» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Вишенька. Внутрішній двір КНП 

МКЛ№1 та КНП ЦПМСД №3. 

Поштовий індекс: 21029. 

Короткий опис: створення комфортної зони очікування та відпочинку поблизу 

медичних установ для відвідувачів різної вікової категорії. 

Загальна кількість голосів підтримки: 332.            Рейтинг проекту: 1.095. 

Виконавець проекту: департамент охорони здоров’я міської ради. 

303 290 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 12.11.2020 р. № 2385 
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№ 

проекту Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

45. «Центр пляжного волейболу Вінниці» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Рєпіна, 15 (пляж «Хімік»). 

Поштовий індекс: 21032. 

Короткий опис: створення сучасного Центру пляжного волейболу Вінниці на 

території пляжу «Хімік». 

Загальна кількість голосів підтримки: 1072.            Рейтинг проекту: 1.017. 

Виконавець проекту: департамент міського господарства міської ради. 

1 053 600 

13. «Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання» 
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Замостя, вул. Привокзальна 2/1.         

Поштовий індекс: 21001. 

Короткий опис: створення на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем 

проживання» майстерню-простір з 3D – друком, де будуть створюватися 

різноманітні технологічні об’єкти в тривимірному зображенні, що будуть 

задіяні в інформаційно-технологічному житті міста Вінниця. 

Загальна кількість голосів підтримки: 346.            Рейтинг проекту: 0.960. 

Виконавець проекту: відділ молодіжної політики міської ради. 

360 600 

16. «Чистий район- чисте місто!» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Келецька, 62.  

Поштовий індекс: 21021. 

Короткий опис: благоустрій території КЗ «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №15 ВМР». 

Загальна кількість голосів підтримки: 987.            Рейтинг проекту: 0.897. 

Виконавець проекту: департамент освіти міської ради. 

1 100 000 

 ВСЬОГО: 5 623 644 

Малі проекти: 

№ 
проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

40. 

 

 «Улаштування наземного батуту біля дитячих гірок, на 

вулиці Волошковій» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Олійно-жирового комбінату,                             

вул. Волошкова, б/н. 

Поштовий індекс: 21034. 

Короткий опис: улаштування наземного батуту з безпечним покриттям по 

контуру біля дитячих гірок. 

Загальна кількість голосів підтримки: 1440.           Рейтинг проекту: 6.380. 

Виконавець проекту: департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

225 710 
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№ 
проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

67. 

 

«Затишний міні-сквер «Перлина» у Тяжилові» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, вул. Ватутіна, 137.       

Поштовий індекс: 21011. 

Короткий опис: облаштування затишного міні-скверу передбачає встановлення 

4 лавочок, смітників, улаштування доріжок та освітлення.  

Загальна кількість голосів підтримки: 1172.       Рейтинг проекту: 4.688. 

Виконавець проекту: департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

250 000 

4. 

 

 «Вінниця в мистецтві художнього слова» 

Місце реалізації: м. Вінниці, міські дитячі бібліотеки, молодіжний центр 

«Квадрат», міський хаб «Місто змістів». 

Поштовий індекс: 21050. 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 261.       Рейтинг проекту: 2.61. 

Виконавець проекту: департамент культури міської ради. 

100 000 

54. 

 

 «Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів  

на території Вінницької ОТГ»  

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Поштовий індекс: по місту. 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 638.          Рейтинг проекту: 2.573. 

Виконавець проекту: департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради. 

248 000 

52. 

 

 «Правильний вибір! – курси для дітей учасників бойових 

дій та загиблих учасників АТО/ООС» 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 145. 

Поштовий індекс: 21029. 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 337.       Рейтинг проекту: 2.383. 

Виконавець проекту: Департамент соціальної політики міської ради. 

141 415 
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№ 
проекту 

Назва проекту 

 (місце реалізації, поштовий індекс, короткий опис, кількість голосів 

підтримки, рейтинг та виконавець проекту) 

Вартість 

проекту, 

грн. 

21. 

 

 «3D-моделювання і його використання для протезування 

кінцівок» 

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Острозького, 32. 

Поштовий індекс: 21001. 

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. 

Загальна кількість голосів підтримки: 448.       Рейтинг проекту: 2.24. 

Виконавець проекту: департамент інформаційних технологій міської 

ради 

200 000 

 

59. «Не будь байдужим – навчись рятувати життя ближнього!» 

Місце реалізації: Територія Вінницької міської ОТГ. 

Поштовий індекс: по місту. 

Короткий опис: проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед 

населення щодо надання першої домедичної допомоги із залученням відповідних 

спеціалістів швидкої екстреної допомоги. 

Загальна кількість голосів підтримки: 71.       Рейтинг проекту: 1.543. 

Виконавець проекту: департамент охорони здоров'я міської ради. 

46 000 

38. «Подільський центр прав дитини» 

Місце реалізації: м. Вінниця. 

Поштовий індекс: по місту. 

Короткий опис: підвищення правової обізнаності дітей та молоді через 

впровадження прикладних пізнавальних тренінгів. 

Загальна кількість голосів підтримки: 172.       Рейтинг проекту: 1.042. 

Виконавець проекту: департамент освіти міської ради. 

165 000 

11. «Комфортна зона відпочинку та прогулянки для пацієнтів 

КНП «ВМКЛ №3» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, внутрішній двір 

КНП «ВМКЛ №3». 

Поштовий індекс: 21003. 

Короткий опис: благоустрій території закладу для комфортного перебування 

пацієнтів та відвідувачів. 

Загальна кількість голосів підтримки: 168.       Рейтинг проекту: 0.752. 

Виконавець проекту: департамент охорони здоров'я міської ради. 

223 495 

 ВСЬОГО: 1 599 620 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 
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Департамент правової політики та якості міської ради 

Хорошев Володимир Ілліч 

Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу 


