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Шановний Миколо Григоровичу!

Ваш проект «Промінь надії» - облаштована дорога -  запорука безпеки життя 
учнів та мешканців мікрорайону», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет 
громадських ініціатив м. Вінниці», зареєстрований за № Ко-01-33306 від 
03.05.2018р., опрацьовано виконавчими органами Вінницької міської ради, про що 
повідомляємо наступне.

В 2017 році Вами вже було подано на конкурс "Бюджет громадських ініціатив
м. Вінниці” проект - "Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя" 
для його реалізації у 2018 році, який був визнаний одним із переможців. Проект 
включає в себе здійснення наступних заходів:

1. Обладнання пішохідного переходу сучасним обладнанням, світлофор, 
розмітка, знаки;

2. Встановлення парканів безпеки та огороджувальних парканів;
3. Впорядкування площадок: тротуарна плитка, сходи, квітники;
4. Енергозберігаюче освітлення, ліхтарі;
5. Створення екологічних зелених насаджень (дерева, кущі);
6. Створення естетичних насаджень (багаторічні квіти);
7. Знесення сухостоїв.
На даний час по зазначеному проекту визначено кошторисну вартість, терміни 

та виконавців робіт.
Слід зазначити, що поданий Вами проект "Промінь надії" -  облаштована 

дорога -  запорука безпеки життя учнів та мешканців мікрорайону» для його 
реалізації у 2019 році, частково співпадає із заходами, що передбачені в проекті 
"Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя", які на даний час вже 
на стадії реалізації. Тому чітко визначити потреби, спрямовані на поліпшення 
комфорту частини вулиць М. Гоголя, Л. Толстого, В. Городецького та врахувати 
усі статті витрат, можливо буде після повного завершення комплексу робіт.
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Отже, проект підпадає під абзац 2 пункту 7 Розділу 4 «Положення про Бюджет 
громадських ініціатив м. Вінниці» затвердженого рішенням міської ради №1071 
від 23.02.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 
«Про бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», зі змінами: «не фінансуються 
проекти, які конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені 
Вінницькою міською радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та 
наступного)».

Також, проект не відповідає пункту 4 Розділу 4 даного Положення: оскільки 
від коригований кошторис проекту, згідно із зауваженнями Експертної групи 
значно перевищує допустимий обсяг фінансування великого проекту.

Дякуємо за свідому громадянську позицію та небайдужість.
Запрошуємо в подальшому брати участь у відповідних проектах з метою 

розвитку міста Вінниці.

З повагою,
директор департаменту Роман Бочевар


