
Картка оцінки проекту,  
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади у 2020 році  

 
 

Ідентифікаційний номер проекту, дата реєстрації 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

 
№20 

 
«Будівництво воркаут майданчика на території бази «Спартак» 

 
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 міського господарства Вінницької міської ради 
 

Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницька міської ради 
 

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради 
 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 
проекту для отримання додаткової інформації. 
 
а) так 

На заході «Ярмарку проектів», який відбувся 2 липня 2019 року, автора проекту було 
проінформовано про те, що територія бази «Спартак», на якій пропонується реалізувати 
проект - є власністю Вінницької обласної ради.  

б) ні  
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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 
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  
 
2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  
а) так 
б) ні   
 
2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької міської ради  
а) так                                                       
б) ні  
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП), 
власником земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:085:0047 по вул. 
К.Коріатовичів, 123 є Територіальні громади сіл, селищ, міст Вінницької області в особі 
Вінницької обласної ради. 
 
2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно-правовим актам 
(в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (генеральним планам населених пунктів, що входять 
до складу ВМОТГ) (якщо це пов’язано з пропонованим проектом) 
а) так                                                       
б) ні  
Згідно відомостей ДРРП, власником земельної ділянки з кадастровим номером 
0510100000:02:085:0047 по вул. К.Коріатовичів, 123 є Територіальні громади сіл, селищ, 
міст Вінницької області в особі Вінницької обласної ради.  
Крім того, надано дозвіл на розробку детального плану території по вул. Князів 
Коріатовичів у Вінницькій міській ОТГ. Детальний план уточнює положення 
генерального плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. 
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території міста, 
призначених для комплексної забудови чи реконструкції. 
 
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  
 
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 (товари, послуги, їх 
кількість) 

Витрати за кошторисом, грн  
Запропоновані 
автором проекту 

Зміни, внесені 
Експертною групою 

1.Демонтаж старого спортмайданчика 1200  
2.Воркаут майданчик 67000  
3.Доставка майданчика 4200  
4.Монтаж майданчика 8500  
Загальна вартість: 80900  

 
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 80 900,00 гривень. 
Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає 
понад 200 000,00 гривень, (у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу) 
Обґрунтування внесених змін: 
Вартість робіт не відповідає реальним витратам. Вартість проекту визначається ПКД, 
орієнтовна вартість аналогічного майданчика може складати понад 200 000 гривень.   
 
2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 
а) позитивний 
б) негативний 
Згідно відомостей з ДРРП власником земельної ділянки з кадастровим номером 
0510100000:02:085:0047 по вул. К.Коріатовичів, 123 є Територіальні громади сіл, селищ, 
міст Вінницької області в особі Вінницької обласної ради. 
 
2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 
законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 
а) позитивний 
б) негативний  
Згідно відомостей з ДРРП власником земельної ділянки з кадастровим номером 
0510100000:02:085:0047 по вул. К.Коріатовичів, 123 є Територіальні громади сіл, селищ, 
міст Вінницької області в особі Вінницької обласної ради. 
 
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)  
в) негативно  
Згідно відомостей з ДРРП власником земельної ділянки з кадастровим номером 
0510100000:02:085:0047 по вул. К.Коріатовичів, 123 є Територіальні громади сіл, селищ, 
міст Вінницької області в особі Вінницької обласної ради. 
 
2.11. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 
а) так 
Поточний ремонт та утримання об’єкту 
б) ні 
Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за 
рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, в перелік проектів  для голосування (в 
т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту та інші зауваження, що є 
важливими для реалізації запропонованого проекту)* 
а) позитивні 



б) негативні  
Обґрунтування/зауваження: 
Даний проект підпадає  під абзац 10 пункту 7 Розділу 4 «Положення про Бюджет 
громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», затверджене рішенням від 22.02.2019 року 
№1566, а саме: не фінансуються проекти, які передбачають виконання робіт на 
територіях, які не належать до комунальної власності територіальної громади. 
А також, проект не відповідає підпункту 6.7. пункту 6 Розділу 4 «Положення»,  оскільки 
проект не відповідає Генеральному плану міста Вінниці та/або генеральним планам 
населених пунктів, що входять до складу ВМОТГ. 
*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 
протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи. 
 
м. Вінниця,  «_______» серпня 2019 р.     
 
Голова Експертної групи                                                     __________________ В. Скальський 
 
Секретар Експертної групи                                                   _________________  Н. Малецька 
 
 


