
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.03.2020 р. № 722 

м. Вінниця 
 

 

Про проведення конкурсу проектів у рамках 

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької 

міської об`єднаної територіальної громади», 

для їх реалізації в 2021 році 

 

 

З метою проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної громади», для їх 

реалізації в 2021 році, відповідно до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№13 «Про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної 

територіальної громади» (зі змінами), враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» та Протокол № 8 від 11 березня 

2020 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Провести в 2020 році конкурс проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної громади», для їх 

реалізації в 2021 році, в межах обсягу Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської об`єднаної територіальної громади, визначеного 

пунктом 21 рішення міської ради від 27.12.2019 р. № 2077 «Про бюджет 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі 

змінами. 

2. Визначити термін подачі проектів від громадян України для участі в 

конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної 

територіальної громади» з 01 травня до 15 червня 2020 року. 

3. Затвердити склад Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної громади», згідно з 

додатком 1 до даного рішення.  



2 
 

4. Затвердити склад Експертної групи для здійснення аналізу та оцінки 

проектів, які пропонуються до участі в конкурсі проектів у рамках 

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної 

територіальної громади», згідно з додатком 2 до даного рішення. 

5. З метою ознайомлення мешканців з основними положеннями та 

принципами фінансування проектів за рахунок коштів «Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної 

громади» департаменту правової політики та якості, департаменту у 

справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської 

ради забезпечити проведення інформаційної кампанії із залученням 

громадських та інших організацій. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського 

голови С. Тимощука, А. Очеретного.  

 

 

 

 

 

Міський голова                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 26.03.2020 р. № 722 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради конкурсу  

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної 

територіальної громади» 

 

1.  Моргунов Сергій Анатолійович, міський голова - голова 

Координаційної ради. 

2.  Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова 

Координаційної ради. 

3.  Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови - співголова 

Координаційної ради. 

4.  Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради – секретар 

Координаційної ради. 

 Члени Координаційної ради: 

5.  Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

6.  Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови.  

7.  Форманюк Микола Вікторович, заступник міського голови. 

8.  Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

9.  Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової 

політики та якості міської ради. 

10.  Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради. 

11.  Кривіцький Віктор Броніславович, голова постійної комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (за згодою). 

12.  Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (за згодою). 

13.  Стукан Олег Степанович, заступник голови постійної комісії міської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (за згодою). 
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14.  Паненко Василь Васильович, голова постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (за згодою). 

15.  Андронійчук Роман Степанович, голова постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (за згодою). 

16.  Зажирко Юрій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради з 

питань, законності, депутатської діяльності та етики (за згодою). 

17.  Гаврилюк Анастасія Віталіївна, автор проекту «Фонтанна площа в 

Тяжилові» - переможця V конкурсу 2019 року (за згодою). 

18.  Довгалюк Наталія Павлівна, автор проекту «Моя нова Можайка» - 

переможця ІV конкурсу 2018 року (за згодою). 

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

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

згодою). 

20.  Козловська Світлана Миколаївна, автор проекту «Бібліотека здатна 

дивувати» - переможця ІІІ конкурсу 2017 року (за згодою). 

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

Вінниця» (за згодою). 

22.  Самойленко Олеся Анатоліївна, автор проекту «Доступна література!» - 

переможця V конкурсу 2019 року (за згодою). 

23.  Сметанюк Інна Станіславівна, голова громадської організації «Крок 

назустріч» (за згодою). 

24.  Турчак Вікторія В`ячеславівна, заступник голови громадської 

організації «Освітній простір 2.0» (за згодою). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому   С. Чорнолуцький 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 26.03.2020 р. № 722 

 

СКЛАД 

Експертної групи для здійснення аналізу та оцінки проектів,  

які пропонуються до участі в конкурсі проектів в рамках  

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної  

територіальної громади» 

 

1.  Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови – голова 

Експертної групи. 

2.  Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової 

політики та якості міської ради - заступник голови Експертної групи. 

3.  Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради - секретар Експертної групи. 

Члени Експертної групи : 

4.  Баранович Ірина Анатоліївна, голова громадської організації «Він-

ресурс» (за згодою). 

5.  Варламов Михайло Васильович, директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку міської ради. 

6.  Войткова Валентина Романівна, директор департаменту соціальної 

політики міської ради. 

7.  Голуб Ігор Дмитрович, директор КП Радіокомпанія «Місто над Бугом» 

(за згодою). 

8.  Данілова Олена Миколаївна, голова правління благодійної організації 

«Благодійний фонд «Подільська громада» (за згодою). 

9.  Дяченко Аліна Олексіївна, директор КП «Інститут розвитку міст» (за 

згодою). 

10.  Копчук Ірина Володимирівна, директор департаменту 

адміністративних послуг міської ради. 

11.  Кравець Ігор Юхимович, директор департаменту капітального 

будівництва міської ради. 

12.  Краєвський Сергій Станіславович, голова комітету по фізичній 

культурі і спорту міської ради. 

13.  

 
Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради. 

14.  Вешелені Олександр Миколайович, директор департаменту 

маркетингу міста та туризму міської ради. 
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15.  Маховський Яків Олександрович, директор департаменту 

архітектури та містобудування міської ради. 

16.  Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах 

ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради. 

17.  Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу молодіжної політики 

міської ради. 

18.  Ніценко Володимир Миколайович, директор департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради. 

19.  Панчук Наталія Володимирівна, голова Асоціації органів 

самоорганізації населення (за згодою). 

20.  Черната Ірина Олександрівна, заступник директора департаменту – 

начальник управління економічної політики департаменту економіки і 

інвестицій міської ради. 

21.  Пурдик Григорій Никанорович, директор департаменту міського 

господарства. 

22.  Романенко Володимир Борисович, директор департаменту 

інформаційних технологій міської ради. 

23.  Ткачук Валентина Петрівна, керівник відділу розвитку 

громадянського суспільства КП «Інститут розвитку міст» (за згодою). 

24.  Філанчук Максим Валерійович, директор департаменту культури 

міської ради. 

25.  Фурман Роман Сергійович, директор департаменту житлового 

господарства міської ради. 

26.  Хорошев Володимир Ілліч, заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської 

ради. 

27.  Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах 

дітей міської ради. 

28.  Шиш Олександр Володимирович, директор департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

29.  Шутак Ігор Анатолійович, директор департаменту комунального 

майна міської ради. 

30.  Яценко Оксана Василівна, директор департаменту освіти міської 

ради. 

 

 

 

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 

 

 


