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Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 
№42 

 

Картка оцінки проекту 

 

 «Відкрита система екомоніторингу «Вишенського озера» як зони масового 

відпочинку вінничан то оцінка його гідроенергопотенціалу»,  

 

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці  

у 2018 році  

 
Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми 

проекту (заповнює уповноважений робочий орган)  

 

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (департаментів та відділів), до повноважень 

яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть участь в оцінці 

проекту в складі експертної групи).   

 

Департамент енергетики, транспорту та зв`язку Вінницької міської ради 

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

Департамент міського господарства Вінницької міської ради 

 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………………………..…………… 

 

 

 

«01» серпня 2017 р. 
 

 

 

 

 

Директор департаменту правової                      Р. Бочевар 

політики та якості  
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Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 
№42 

 

Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  (заповнює 

секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною групою, за 

підсумками засідання Експертної групи).  

 

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………………………… 
2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково)                                                      

б) ні  

……………………………………………………………………...…………………………………… 
2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької  міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………………………… 
2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам (в 

т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (якщо це пов’язано з пропонованим проектом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………………………… 
2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

……………………………………………………………………...…………………………………… 
2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і 

спрямована на кінцевий результат :  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

Реалізація проекту розрахована більше ніж на один рік, будівництво малої ГЕС є 

довготривалим проектом (будівництво дамби, приміщення для електрогенератора, 

встановлення генеруючого обладнання, розроблення проектної документації та її 

погодження  і т.п.) 

 

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з 

орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):   

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою) 

Складові проекту Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проекту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 

1.Виготовлення ПКД -  

2.Проведення експертизи - Після виготовлення ПКД 

3.Витрати по договору підряду. - Після виготовлення ПКД 

4.Витрати по договору технічного нагляду - Після виготовлення ПКД 

5.Витрати по договору авторського 

нагляду 

- Після виготовлення ПКД 

6. Обладнання для екомоніторингу 400 тис.грн.  
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7. Розробка програмного забезпечення 200 тис.грн.  

8. Серверне обладнання 100 тис.грн.  

9. Обладнання для гідроенергомоніторингу 200 тис.грн.  

10. Встановлення та обслуговування 100 тис.грн.  

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 1 000 000,00 гривень. 

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає 

____________ гривень (заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін: 

Не врахована вартість на виготовлення ПКД, проведення експертизи проекту, витрати на 

підрядні роботи, здійснення авторського та технічного наглядів. Автором не враховано 

будівництво малої ГЕС, робота малої ГЕС напряму залежить від рівня водойми та його 

наповнення  

 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

Реалізація даного проекту є не доцільною, так як у 2017 році департаментом комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради було оголошено конкурсні торги на 

розробку локальної схеми екомережі міста Вінниці, в ході якої буде проведено 

характеристику штучних водойм міста Вінниці, проведено дослідження процесів 

антропогенізації гідрогеологічного простору міста та виявлення парадинамічних і 

парагенетичних зв’язків між водними об’єктами та рослинністю на території міста. 

Переможцем конкурсу визнано Вінницький державний педагогічний університет 

ім.М.Коцюбинського, який протягом двох років буде розробляти локальну схему екомережі 

міста. 
2.10. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 

компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього 

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій, 

пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  

пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).  

а) позитивно 

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) 

 Можливі ускладнення підчас проектування та будівництва малої ГЕС в частині 

дотримання законодавства охорони навколишнього середовища. Реалізація проекту 

розрахована більше одного року. 

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

 

2.11. Чи реалізація запропонованого проекту  передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

а) так  

Буде визначено за результатами реалізації проекту. 

б) ні 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за 

рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці, в перелік проектів  для 

голосування (в т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та 

інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)* 

а) позитивні 

б) негативні  
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Обґрунтування/зауваження: 

Відповідно до пункту 6 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» 

не фінансуються проекти, які конкретно визначені чи зазначені в програмах, що 

затверджені Вінницькою міською радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного 

та наступного). 

 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи 

 

 

м. Вінниця, «22» серпня 2017 р.  

 

 

 

Голова Експертної групи                     В. Скальський  

 

 

Секретар Експертної групи        А. Баскевич 


