
Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної 
громади (надалі - Бюджет громадських ініціатив) - це частина бюджету 
Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ), обсяг якої визначається 
щорічно згідно з рішенням міської ради про бюджет ВМТГ на поточний рік, 
в якому проводиться конкурс проєктів, для їх реалізації в наступному році.

Фонд конкурсу для реалізації у 2022 році проєктів-переможців – 10 млн гривень.

Голосування за проєкти здійснюється з 1 по 15 жовтня 2021 року

Голосування за проєкти здійснюється:
- в електронному вигляді
на всеукраїнській платформі E-DEM «Громадський бюджет» після реєстрації 

та авторизації  (ідентифікації) громадянина на сайті. Посилання для голосування  
розміщується на офіційному сайті міської ради https://gromada.vmr.gov.ua в розділі 
«Онлайн-голосування». Голосування в електронному вигляді можливе для власників 
банківських карток, які користуються BankID (Приватбанк, А-Банк, Ощадбанк) або 
за допомогою ідентифікації за Електронно-цифровим підписом. Інструкція щодо 
голосування в електронному вигляді розміщена на сайті. Також, проголосувати    
можливо через  термінали Приватбанку, чат-бот «Свої» (Viber, Telegram), використовуючи 
«Муніципальну картку вінничанина» через пост-термінали, які будуть розміщені 
в «Прозорих офісах», бібліотеках ВМТГ, приміщенні КП «Вінницякартсервіс» .  

- в паперовому вигляді
у пунктах голосування шляхом заповнення друкованого бланку для 

голосування. Паперові бланки для голосування можна отримати в пунктах 
для голосування. Пункти для голосування розміщуються у «Прозорих 
офісах» та бібліотеках ВМТГ, перелік яких розміщений на сайті конкурсу. 

У голосуванні за проєкти мають право брати участь жителі ВМТГ віком від 16 років. 
Жителями населених пунктів, які входять до складу Вінницької міської територіальної 
громади, є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, 
володіють нерухомим майном, працюють на території ВМТГ (м. Вінниця, смт Десна, 
с. Вінницькі Хутори, с. Писарівка, с. Щітки, с. Стадниця, с. Великі Крушлинці, с. Малі 
Крушлинці, с. Гавришівка), здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків 
до бюджету ВМТГ.

Кожен житель ВМТГ може проголосувати за 4 проєкти - 
два великих і два малих.

Жителі Вінницької міської ТГ особисто заповнюють паперові бланки для голосування 
в пунктах для голосування. При цьому голосуючі пред`являють паспорт і подають  
реєстратору заповнений бланк, в якому обов`язково надають згоду за власним 
підписом на обробку персональних даних. Без такого дозволу бланк для голосування 
вважається недійсним.



Бланк для голосування також вважається недійсним, якщо в ньому не зазначено 
Прізвище, Ім`я, По-батькові та(або) серія, №паспорта. 

Якщо адресою реєстрації в паспорті є не населений пункт ВМТГ, необхідно 
пред’явити інший документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, 
служби, наявність нерухомого майна чи ін. на території Вінницької міської ТГ. 

Жителі ВМТГ, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити 
бланк для голосування та (або) особисто проголосувати в пунктах для голосування, 
мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши 
їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування 
довіреною особою має бути пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка 
доручила їм подати бланк для голосування. Особам, які здійснюють прийом бланків 
забороняється заповнювати бланк для голосування за інших осіб.

З метою прозорості процедури голосування до прийому бланків для голосування 
можуть бути долучені представники громадськості.

Під час голосування, в пунктах для голосування, агітація за проєкти, які допущені 
до голосування, розміщення агітаційних матеріалів, окрім офіційних інформаційних 
матеріалів організатора конкурсу  - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Голосування за проєкти здійснюється в пунктах голосування в робочі дні з 08.00 
до 17.00 години  за адресами:
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», м.Вінниця, вул. Соборна, 59 
(центральне приміщення).
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», м.Вінниця, вул. Замостянська, 7 
(колишня вул. 50-річчя Перемоги, 7; відділення «Замостя»).
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», м.Вінниця, вул. Брацлавська, 85 
(колишня вул.Островського, 85; відділення «Старе місто»).
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», м.Вінниця, пр. Космонавтів, 30 
(відділення «Вишенька»).

Голосування за проєкти в бібліотеках відповідно до графіку роботи:
1. Центральна міська бібліотека ім. І.В. Бевза, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 4 
(10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-18.00 год., вихідний день - понеділок).
2. Центральна бібліотека для дітей та юнацтва, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 63 
(10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-18.00 год.,  вихідний день - понеділок).
3. Бібліотека-філія №1, м. Вінниця, просп. М. Коцюбинського, 49 (10.00-19.00 год., 
субота-неділя - 10.00-18.00 год.,  вихідний день - понеділок).
4. Бібліотека-філія №2, вул. Ю. Смірнова/1-й провул. Український, 23/6 (10.00-19.00 
год., субота-неділя - 10.00-18.00 год., вихідний день - п’ятниця).
5. Бібліотека-філія №3, смт. Десна, вул. Гагаріна, 2 (09.00 - 18.00 год, вихідний день 
- субота та неділя.
6. Бібліотека-філія №4, с. Вінницькі Хутори, вул.Сагайдачного, 95 (09.00 - 18.00 год, 
вихідний день - неділя.
7. Бібліотека-філія №5, вул. Гладкова, 3 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-18.00 
год.,   вихідний день - п’ятниця).
8. Бібліотека-філія №6, вул. Антонова, 50 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - п’ятниця).



9. Бібліотека-філія №7, вул. Баженова,32 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - п’ятниця).
10. Бібліотека-філія №8, вул. Стрілецька, 39 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - п’ятниця).
11. Бібліотека-філія №10, с. Стадниця, вул. Д.Франишина (09.00 - 18.00 год, вихідний 
день - субота та неділя.
12. Бібліотека-філія №11, вул. К.Коріатовичів, 189 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 
10.00-18.00 год., вихідний день - п’ятниця)).
13. Бібліотека-філія №12, вул. Київська, 126 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - п’ятниця).
14. Бібліотека-філія №13, вул. Космонавтів, 39 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - п’ятниця).
15. Бібліотека-філія №14, вул. М. Вовчка, 39 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
17.00 год., вихідний день - понеділок).
16. Бібліотека-філія №15, вул. І.Черняховського, 74  (10.00-18.00 год., субота-неділя - 
10.00-17.00 год., вихідний день - середа).
17. Бібліотека-філія №16, вул. А.Бучми, 96 (10.00-19.00 год., субота-неділя - 10.00-
18.00 год., вихідний день - неділя).
18. Бібліотека-філія №18, вул. М.Пирогова, 348 (10.00-18.00 год., субота-неділя - 
10.00-17.00 год., вихідний день - понеділок).
19. Бібліотека-філія №19, с. Гавришівка, вул.Гагаріна, 27 (09.00 - 18.00 год, вихідний 
день - субота та неділя).
20. Бібліотека-філія №20, с. Малі Крушлинці, вул.Незалежності, 5 (09.00 - 18.00 год, 
вихідний день - субота та неділя).
21. Бібліотека-філія №21, с. Великі Крушлинці, вул.Українська, 28А (09.00 - 18.00 год, 
вихідний день - субота та неділя).
22. Бібліотека-філія №22, с. Щітки, вул. Миру, 35 (09.00 - 18.00 год, вихідний день - 
субота та неділя).

Результати голосування
Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проєкту 

підсумовуються. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної 
ради. Перелік проєктів-переможців із зазначенням суми виділених коштів з бюджету 
ВМТГ затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Проєкти-переможці
На території Вінниці переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу 

кількість балів за рейтинговою системою. Рейтинг проєктів розраховується відношенням 
кількості голосів відданих за проєкт до суми бюджетних коштів, необхідних для його 
реалізації:   Р = К/Б  х  1000,

де:  Р - рейтинг проєкту;
      К - кількість голосів, які віддані за проєкт;
      Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкту.

 Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань у 
бюджеті ВМТГ.



У разі набрання під час голосування найбільшої кількості балів декількома проєктами 
одного виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на території Вінниці за 
одним поштовим індексом, переможцем визнається лише один великий (малий) 
проєкт, який набрав найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. В 
рамках одного конкурсу на території ВМТГ за одним поштовим індексом можуть 
реалізуватися два проєкти: один великий та один малий. У разі закріплення, за 
одним поштовим індексом місць реалізації проєктів, які претендують на перемогу, 
Координаційною радою, можуть бути визначені переможцями два проєкти, які 
територіально віддалені дорогами та залізничними коліями. 

Рейтинг проєктів для територій селища та сіл Вінницької міської територіальної 
громади формується окремо від загального рейтингу проєктів конкурсу. Зокрема, 
рейтинг проєктів розраховується за формулою:  Р = К*N/Б  х  1000,

де: Р - рейтинг проєкту;
К - кількість голосів, які віддані за проєкт;
N - коефіцієнт для населеного пункту; 
Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкту.
Коефіцієнт для населеного пункту розраховується відповідно до кількості населення:
Вінницькі Хутори – 1,0; Великі Крушлинці – 11,5; Гавришівка – 5,6; Десна – 7,0; Малі 

Крушлинціі – 5,7; Писарівка – 6,0; Щітки – 6,1; Стадниця – 6,5.
Разом з тим, для одного старостинського округу застосовуються обмеження щодо 

проєктів-переможців. На території одного округу можна визнати переможцями - 1 
великий і 1 малий проєкти.

У разі потреби, Координаційною радою, дане рішення може бути змінено під час 
визначення переможців.

На реалізацію проєктів у 2022 році в бюджеті Вінницької міської ТГ зарезервовано 10 
мільйонів гривень, з них 8 млн грн на території міста Вінниця, 2 млн грн – на території 
старостинських округів. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив розподіляється 
у співвідношенні 80 відсотків – на великі проєкти та 20 відсотків – на малі проєкти.

У разі потреби, Координаційною радою конкурсу, дане співвідношення можуть 
бути змінені під час визначення переможців. Координаційна рада конкурсу Бюджет 
громадських ініціатив - консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою 
координації робіт, пов’язаних з впровадженням проєктів.

Реалізація проєктів
Проєкти, які визначені переможцями за результатами голосування в 2021 році, 

реалізовуються протягом 2022 року. Виконавцями проєктів-переможців визначаються 
головні розпорядники коштів бюджету ВМТГ -  виконавчі органи Вінницької міської 
ради, які здійснюватимуть контроль за реалізацією проєкту на будь-якому етапі. 

Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проєкти, проєкти-переможці, 
результати їх реалізації в рамках «Бюджету громадських ініціатив» розміщується на 
офіційному сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua.

Довідка за тел.: 
59-53-21, 59-51-59, 59-51-36

info@vmr.gov.ua

http://www.vmr.gov.ua

