
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) 

 

№56 

 

«Медичний хаб» 

 
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 охорони здоров’я Вінницької міської ради 

 

Департамент інформаційних технологій  Вінницької міської ради 

 

 

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

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                          

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 
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Начальник відділу 

господарських відносин /в.о. заступника 
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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 (зазначити чіткі причини). 

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково).  

За результатами обговорення проекту на Ярмарку проектів було внесено зміни до 

кошторису проекту, а саме: зменшено орієнтовну вартість проекту з 186 тис.грн до 122 

тис.грн за рахунок консультативних послуг та зниження вартості відеопослуг .                                                  

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  

Не відповідає Положенню про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ. 

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 (зазначити чіткі причини) 

Відповідно до бачення автора реалізація проекту «Медичний хаб» не передбачена 

протягом одного бюджетного року. Так, відповідно до кошторису передбачено кошти на 

оренду приміщення у сумі 50 000 грн, однак не вирішено яке саме приміщення та на який 

період буде орендовано. Також, не передбачено кошти на оплату праці персоналу, 

прибирання і утримання приміщення і т.д.  

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). 

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає орієнтовно   186 000,00 гривень. 

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

122 000 гривень, у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу (заповнюється 

за потреби). 

Обґрунтування внесених змін:  

Внесено зміни по оплаті оренди приміщення, зменшено вартість відеопослуг та 

виключено пункт по оплаті консультативних послуг. 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний  

Автором не визначено приміщення, матеріально-технічного оснащення для реалізації 

даного проекту, а тому неможливо орієнтуватись на наданий кошторис проекту. 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний  



Результатом реалізації даного проекту авторами зазначено збільшення освіченості 

мешканців міста з питань профілактичної медицини для зменшення рівня 

захворюваності населення та подовження тривалості життя; спростування хибних 

новин з медичної тематики та проведення просвітницьких заходів з профілактичної 

медицини.  

Заходи з профілактики захворюваності та ведення здорового способу життя передбачені 

міськими галузевими програмами охорони здоров`я, зокрема Програмою «Здоров’я 

вінничан», яка затверджена рішенням міської ради №533 від 23.12.2016 року, зі змінами. 

Департаментом охорони здоров`я Вінницької міської ради спільно із іншими виконавчими 

органами міської ради, департаментом охорони здоров`я Вінницької 

облдержадміністрації, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, громадськими організаціями та 

громадськими активістами постійно проводяться заходи просвітницького характеру з 

приводу дотримання здорового способу життя, проведення профілактичних щеплень, 

акцій здоров`я та інших заходів. Також, постійно організовуються науково-практичні 

конференції, симпозіуми, тренінги для медичних працівників, де вони обмінюються 

досвідом, налагоджують співпрацю. Необхідно зазначити, що при необхідності 

отримання кваліфікованої професійної консультації лікаря з приводу ведення здорового 

способу життя та профілактики захворювань мешканцям міста необхідно звертатись 

виключно до своїх сімейних лікарів, з якими ними укладено декларації на медичне 

обслуговування. 

А тому, створення окремого креативного простору, який передбачений авторами 

проекту, вважаємо недоцільним з точки зору економії бюджетних коштів. 

 

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 (зазначити чіткі причини відмови) 

 Проект не відповідає підпункту 6.8  пункту 6 Розділу 4 «Положення про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», затвердженого  рішенням міської ради від 

22.02.2019 № 1566, зокрема, що  проект повинен бути реалізований протягом одного 

бюджетного року і спрямований на кінцевий результат. 

А також,  підпадає під абзаци 2 та 5 пункту 7 Розділу 4 зазначеного Положення, 

що не фінансуються проекти, які: 

- конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Вінницькою 

міською радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та наступного);  

- при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до 

штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету. 

 

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

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

а) так (які у річному вимірі?) Додаткові витрати на експлуатацію будівлі, оплату 

енергоносіїв. 

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: 



Проект не відповідає підпункту 6.8  пункту 6 Розділу 4 «Положення про Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ», затвердженого  рішенням міської ради від 

22.02.2019 № 1566, зокрема, що  проект повинен бути реалізований протягом одного 

бюджетного року і спрямований на кінцевий результат. 

А також,  підпадає під абзаци 2 та 5 пункту 7 Розділу 4 зазначеного Положення, що не 

фінансуються проекти, які: 

- конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Вінницькою міською 

радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та наступного);  

- при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату 

бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету. 

 

*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 

 
 


