
 

1 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 07.05.2020 р. № 933 

м. Вінниця 
 

Про затвердження протоколу засідання 

Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької  

міської об’єднаної територіальної  

громади» від 30.04.2020 року 

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

Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади», зі змінами, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

16.11.2017р. №2572 «Про результати проведення конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці», для їх реалізації в 2018 році», 

Протоколу засідання Координаційної ради «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» від 07.11.2018 року та рішення виконавчого  комітету міської ради від 

26.03.2020р. №722 «Про проведення конкурсу проектів у рамках «Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», для 

їх реалізації в 2021 році», керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 

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

міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади» від 30.04.2020 року, згідно з додатком. 

2. Проект №32 «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)», який 

визначений переможцем конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» 2017 року, реалізувати в 2020 році. 

3. Доручити департаменту комунального господарства та благоустрою міської 

ради спільно з департаментом фінансів міської ради надати пропозиції 
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виконавчому комітету та міській раді щодо внесення змін до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

  

Міський голова                                                                    С. Моргунов 
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Протокол 

засідання Координаційної ради конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» 

  

Місце проведення: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. № 59. 

Дата проведення: 30.04.2020 року. 

Формат проведення: дистанційний. 

 

Присутні:  

Очеретний Андрій Михайлович, заступник міського голови - співголова 

Координаційної ради. 

Малецька Наталя Анатоліївна, начальник  інформаційно-аналітичного відділу 

департаменту правової політики та якості міської ради - секретар Координаційної 

ради. 

   Члени Координаційної ради: 

1. Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови.  

2. Форманюк Микола Вікторович, заступник міського голови. 

3. Матусяк Сергій Володимирович, заступник міського голови. 

4. Григорук Людмила Анатоліївна, директор департаменту правової 

політики та якості міської ради. 

5. Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської 

ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (за 

згодою). 

7. Стукан Олег Степанович, заступник голови постійної комісії міської ради 

з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (за згодою). 

8. Паненко Василь Васильович, голова постійної комісії міської ради                           

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

 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 07.05.2020 р. № 933 
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9. Андронійчук Роман Степанович, голова постійної комісії міської ради з 

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

послуг (за згодою). 

10.  Зажирко Юрій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради                          

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

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

переможця ІV конкурсу 2018 року (за згодою). 

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

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

згодою). 

13.  Козловська Світлана Миколаївна, автор проекту «Бібліотека здатна 

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

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

Вінниця» (за згодою). 

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

переможця V конкурсу 2019 року (за згодою). 

16.  Сметанюк Інна Станіславівна, голова громадської організації «Крок 

назустріч» (за згодою). 

17.  Турчак Вікторія В`ячеславівна, заступник голови громадської 

організації «Освітній простір 2.0» (за згодою). 

 

Запрошені:  

- Семенюк Юрій Володимирович – заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради; 

- Столяревська Марина Євгенівна – заступник директора департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради - начальник 

планово-економічного відділу; 

-  Хорошев Володимир Ілліч - заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради.  

 

 Порядок денний:  

1. Питання щодо перенесення реалізації проекту «Благоустрій парку 

Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» на 2020 рік. 

 

За інформацією Очеретного Андрія Михайловича, заступника міського 

голови - співголови Координаційної ради 
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На засіданні Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці» від 26.10.2017р. було визначено переможцями 13 проектів, які 

отримали найбільшу кількість голосів вінничан під час проведення голосування. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.11.2017р. № 2572 

затверджений перелік проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації в 2018 році,  орієнтовну вартість та 

виконавців проектів. 12 проектів-переможців повністю реалізовані виконавчими 

органами протягом 2018 року, проте великий проект №32 «Благоустрій парку 

Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» з певних причин не був реалізований. 

Нагадаю, що у 2018 році планувалось залучення коштів субвенції з 

державного бюджету на будівництво палаців спорту в обсязі 30 млн грн, зокрема 

на будівництво багатофункціонального палацу спорту для ігрових видів спорту по  

вул. Ватутіна (на території парку Інтеграл). За попередніми розрахунками, 

наданими Міністерством молоді та спорту України, вартість спорудження даного 

об’єкта повинна була складати 90 млн грн. 

Керуючись Протоколом засідання Координаційної ради «Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці» від 07.11.2018 року, враховуючи той факт, що 

на території парку «Інтеграл» планувалося будівництво палацу спорту,   виконання 

робіт по  проекту №32 «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» 

перенесено на наступні роки. За поданнями департаменту фінансів і департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради в бюджеті Вінницької 

міської ОТГ 2019 року було передбачено фінансування даного проекту.  

Протягом 2019 року також розглядалася можливість будівництва Палацу 

спорту на території Парку «Інтеграл». Проте, в ході розробки проектно-

кошторисної документації, вартість будівництва збільшилась і відповідно до 

кошторису в цінах кінця 2019 року складала  396 млн грн. Враховуючи високу 

вартість проекту та обмеженість ресурсів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, прийнято рішення відтермінувати початок реалізації 

проекту з будівництва палацу спорту. Оскільки, в період 2018-2019 років на 

території парку «Інтеграл» планувалось будівництво палацу спорту, проведення 

робіт за проектом №32 «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)»  було 

недоцільним.  

На початку 2020 році проведено низку нарад за участі міського голови та 

профільних його заступників щодо необхідності проведення в поточному році 

робіт з капітального ремонту зони благоустрою по вул. Чехова (Благоустрій парку 

Інтеграл (мікрорайон Тяжилів).   

Враховуючи вищезазначене, а також лист заступника директора 

департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради на ім’я 

Координаційної ради конкурсу від 07.04.2020 р. вх. №01-01-19284, щодо  

доцільності реалізації проекту №32 «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон 

Тяжилів)» у поточному році та передбачення відповідних видатків в обсязі 
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1 000 000 грн  у бюджеті Вінницької міської ОТГ, запропонував членам 

Координаційної ради проголосувати за доцільність здійснити реалізацію в                   

2020 році проекту №32  «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» - 

переможця конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» 2017 року. 

 

За повідомленням Андронійчука Романа Степановича, голови постійної 

комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (за згодою) 

Зазначив, що задля уникнення конфлікту інтересів, участі в голосуванні не 

братиме, тому що являється одним із співавторів  проекту №32 «Благоустрій парку 

Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)». 

 

За інформацією Матусяка Сергія Володимировича, заступника міського 

голови, члена Координаційної ради 

Зауважив, що заперечує. Вважає за доцільне розвивати дану зону, як 

спортивну загальноміського значення, а не шашличку. Служби вже працюють в 

даному напрямку. Автори проекту – мешканці переважно «Вишеньки», а не 

«Тяжилова». 

 

Вирішили: 

 

1. Вважати доцільним здійснити реалізацію в 2020 році проекту №32  

«Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)», якого визнано переможцем 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» 2017 року, для його 

реалізації в 2018 році, що затверджено рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 16.11.2017р. №2572. 

Процедура голосування:  за – 16, проти – 1 , утримались - 0.  

2. Департаменту фінансів і департаменту комунального господарства та 

благоустрою  міської ради надати пропозиції виконавчому комітету міської ради  

та міській раді  щодо  передбачення фінансування в бюджеті Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади 2020 року видатків на реалізацію проекту №32 

«Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)».  

Процедура голосування:  за – 16, проти – 1, утримались - 0.  

3. Подати Протокол засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», для 

затвердження виконавчим комітетом Вінницької міської ради. 

Процедура голосування:  за – 16, проти – 1, утримались - 0.  
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Співголова Координаційної ради                     А. Очеретний 

Секретар Координаційної ради                                        Н. Малецька 

 

 

 

 

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

Малецька Наталія Анатоліївна 

Начальник інформаційно-аналітичного відділу 

 


