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Шановний пане Юрію!
Ваш проект «Реконструкція стадіону комунального закладу "Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІИ ступенів - гуманітарно-естетичний колегіум №29 
Вінницької міської ради», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці», зареєстрований за № Ко-01-37628 від 12.05.2017 р. опрацьований 
виконавчими органами Вінницької міської ради, про що повідомляємо наступне.

За підсумками попереднього аналізу проекту встановлено, що при розрахунку 
орієнтовної вартості проекту, Вами не враховано витрати на підготовчі та планувальні 
роботи, вартість проекти о-кошторисної документації, державної експертизи проекту, 
здійснення технічного нагляду, тощо.

За орієнтовними розрахунками, вартість будівництва запропонованого проекту 
складає 1 млн.грн., а остаточна вартість визначається робочим проектом.

Даний проект не відповідає пункту 4 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці», нова редакція якого затверджена рішенням міської ради №616 від 
274.02.2017 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 
«Про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», зі змінами, оскільки обсяг фінансування 
великих проектів складає від 200 тис. грн. до 1000 тис. грн.

Також, відповідно до пункту 6 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці» не фінансуються проекти, які передбачають виключно придбання 
обладнання, виконання робіт з реконструкції, перепланування, переобладнання, 
капітального та поточного ремонтів в комунальних закладах, установах та підприємствах 
міста Вінниці.

Зокрема, відповідно до даного Положення, проект відповідає пункту 6 розділу 4, а 
саме, не є загальнодоступним.

Отже, Ваш проект не може бути винесено на загальноміське голосування.
Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість. Запрошуємо в

подальшому приймати участь у відповідних проектах з м^тою розвитку міста Вінниці.

З повагою,
директор департаменту Роман Бочевар
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