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

 
№5 

 
«Підліткова інтернет радіостудія» 

 
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 у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю 

Вінницької міської ради 
 

Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради 
 

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

б) ні  
За результатами заходу «Ярмарку проектів», який відбувся 03 липня 2019 року, автору 
запропоновано відкоригувати кошторис проекту, а саме: доповнити список обладнання.  
 
 
 
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  
Список обладнання не повний з практичної точки зору. Не вистачає: ноутбука для 
зворотного зв’язку, комунікації (провода, конектори тощо), комплектуючі (акумулятори, 
зарядні пристрої, карти пам’яті і тд); кількість відеокамер завищена; невідомий спосіб 
компресії звука (за допомогою обладнання чи програмним способом) від цього залежить 
якість сигналу; творча концепція не дає чіткого уявлення про роботу студії (конкретні 
напрямки роботи, кількість годин на добу власного продукту і якого за жанром, музичний 
контент, організація та обґрунтування  сітки мовлення, тощо). 
2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  
а) так   
б) ні   
На заході «Ярмарку  проектів», який відбувся 03 липня 2019 року автору проекту було 
запропоновано внести зміни до кошторису проекту. Автор в телефонному режимі 
19.07.2019 року проінформував, що будуть внесені зміни до кошторису проекту. Проте, 
станом на 01.08.2019 року зміни не внесені. 
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  
Робота інтернет радіостудії, зі слів автора, планується на постійній основі, тому не 
раціонально відкривати інтернет-радіостудію на один рік. Реалізація проекту не 
спрямована на кінцевий результат. 
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  
Запропоновані 
автором проекту 

Зміни, внесені 
Експертною групою 

1. Мікрофони (3 шт.) 21 000  
2.Комп’ютери (2 шт) 39 998  
3.Звукоізоляція (16$* 30 кв.м.) (1шт.) 13 680  
4.Звуковий пульт (4 входи) (1 шт.) 40 000  



5. Ремонт приміщення, де буде розміщуватись 
радіостудія  

31 000   

6. Навушники (4 шт.) 5 700  
7. Інтернет модем (1 шт.) 2 800  
8. Wi-Fi роутер (1 шт.) 900  
9. Принтер (1 шт.) 2 897  
10. Відеокамера (3 шт.) 7 497 4 998 
11. Диктофон (4 шт.) 14 852  
12.кісний мережевий кабель (Патч корд UTP 
LAN Gigabit Ethernet) (1 шт.) 

230   

13. Меблі (стільці, шафа, стіл) 18 000  
14. Ноутбук  18 000 
15. Комутація  3 000 
16. Комплектуючі  3 000 
17. UPS  2 000 
   

 
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає  198 554,00  гривень. 
Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає 
222 055,00 гривень, (у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу) 
Обґрунтування внесених змін: 
Ноутбук необхідний ведучому для зворотного зв’язку по інтернету, якщо це сучасне і 
активне радіо. Комутація (дроти, конектори тощо..., які не йдуть в комплекті з 
обладнанням). Комплектуючі (для диктофонів: акумулятори, зарядні пристрої, карти 
пам’яті і т.д). Безперебійне джерело живлення – для стабільної роботи при перебоях 
світла. 
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  
Необхідно провести дослідження серед цільової аудиторії щодо доцільності реалізації 
даного проекту. Створення інтернет радіостудії на один рік є нераціональним. 
 
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  
Проект націлений виключно на закупівлю обладнання для функціонуванні інтернет 
радіостудії.  Не раціонально створювати інтернет радіостудію на один бюджетний рік. 
2.11. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 
а) так 
Інтернет-радіостудію не раціонально створювати на один рік, тому запропонований 
проект в майбутньому буде потребувати витрат на утримання. 
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 4 пункту 7 Розділу 4 «Положення про Бюджет 
громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», затверджене рішенням від 22.02.2019 року 
№1566, не фінансуються проекти, які передбачають виключно придбання обладнання, 
виконання робіт з реконструкції, перепланування, переобладнання, капітального та 
поточного ремонтів в комунальних закладах, установах та підприємствах ВМОТГ». 
А також, проект не відповідає підпункту 6.8. пункту 6 Розділу 4 «Положення», оскільки 
проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року та спрямований 
на кінцевий результат. 
 
*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 
 
 


