
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) 

 

№46 

 

«Літературний конкурс короткої прози «Проза міста» 

 
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 маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 

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

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так 

При оцінюванні проекту представниками департаменту маркетингу міста та туризму 

спільно із автором проекту були внесені зміни в описову частину проектної заявки, а саме 

було розписано процедуру проведення конкурсу «Проза міста». 

б) ні  

 

 

01 серпня 2019 р.                                                                    

 

Начальник відділу 

господарських відносин /в.о. заступника 

директора департаменту правової 

політики та якості                                                                            Андрій Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

При оцінюванні проекту, представниками департаменту маркетингу міста та туризму 

спільно із автором проекту, були внесені зміни в описову частину проектної заявки, а саме 

було розписано процедуру проведення конкурсу «Проза міста». 

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  

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  

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). 

№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 

 

Кількі

сть, 

од. 

Ціна за 

одиницю

, грн. 

Орієнтовна 

вартість, 

грн. 

1. Оплата консультаційних послуг журі 5 10000 50000 

2. Призовий фонд (для трьох переможців 

конкурсу) 

1 37000 37000 

3. Виготовлення нагород   35000 

4. Промо-кампанія (соцмережі, борди, створення 

та поширення промо-роликів) 

  25000 

5. Організація презентації творів конкурсантів    10000 

6. Організація церемонії нагородження    10000 

 Загальна вартість:   167000 

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 167 000,00  гривень. 

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

_________ гривень, (у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу)  

Обґрунтування внесених змін:  

До кошторису проекту Літературний конкурс короткої прози «Проза міста» автором 

проекту до 25 липня 2019 року були внесені зміни відповідно до наданих рекомендацій. 

Оскільки стаття витрат «Гонорари членам журі» містила комерційну складову, що не 

передбачено положенням конкурсу проектів «Бюджет громадських ініціатив», її було 



замінено на статтю витрат «Оплата консультаційних послуг журі», що не містить 

комерційної складової. 

Також статтю витрат «Презентація + церемонія нагородження», що передбачала 

витрати розмірі 20000 грн. було деталізовано у вигляді двох статей витрат «Організація 

презентації творів учасників» та «Організація церемонії нагородження» з витратами по 

10000 грн. кожна.  

Зміни до кошторису були обговорені та погоджені з автором проекту 16 липня 2019 року 

під час особистої зустрічі за участі представників департаменту маркетингу міста та 

туризму.  

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний  

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  

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

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

а) так 

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: 

Реалізація проекту Літературний конкурс короткої прози «Проза міста» сприятиме 

розвитку образу міста Вінниці та популяризуватиме бренд міста «Місто ідей». Проте 

проект може бути реалізований тільки з врахуванням змін, внесених автором проекту 

згідно наданих рекомендацій до опису проекту та кошторису проекту.  

*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 

               
 


