
Картка оцінки проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у 2021 році  

 
 

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

№ 43 
15.06.2020 

Ко-01-45039 

 

Назва проекту «Реставрація скверу Панорама»  

 
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 комунального господарства та благоустрою міської ради 

Департамент культури міської ради 

Департамент архітектури та містобудування міської ради 

Департамент маркетингу міста та туризму 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?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..………………… 

 

«28» серпня 2020 р. 

 

 

 

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                                  Людмила Григорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Пропозиція проекту «Реставрація скверу Панорама» охоплює територію, що 

розташована Центральному історичному ареалі міста, в зоні охоронюваного археологічного 

культурного шару, в зоні охоронюваного ландшафту, частково належить до охоронної зони 

пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Особняк-лікарня» по вул. М. 

Оводова, 1 (охоронний номер 2-Вн, взята на облік рішенням виконкому   облради від 17.02.1983 

р. № 96), частково - до охоронної зони пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятний знак 

на честь перемоги козацьких військ під командуванням І. Богуна над польсько-шляхетськими 

загарбниками» (охоронний номер 3, взята на облік рішення виконкому Вінницької обласної 

ради депутатів трудящих від 10.06.1971 р. № 313). 

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про архітектурну діяльність»  проектне рішення 

об’єктів, розташованих в історичній частині  міста,  історичних  ареалах,  на  магістралях  

та  площах загальноміського значення погоджує головний  архітектор  міста. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

встановлення режиму використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон 

охорони, погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може 

позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, надання 

дозволів на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), 

їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, 

реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок  належить до 

повноважень органу охорони культурної спадщини Вінницької обласної державної 

адміністрації. 

Таким чином, необхідно спочатку розробити проектно-кошторисну документацію 

та отримати вищевказані погодження та дозвіл (дане роз’яснення було надано авторові 

проекту під час спілкування в телефонному режимі 05.08.2020 р.). 

 

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

а) так  (кількісні характеристики)                                                      

б) ні  

2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

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 (зазначити чіткі причини) 

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям «Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030» 

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) 



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. Розробка ПКД щодо благоустрою території 

«Кумбари» з капітальним ремонтом 

старовинних сходів 

100 000 грн min 100 000 грн. 

2.Лавки(вартість з встановленням) (15шт) 112 800 грн 120 000 грн 

3.Дерев’яні покриття існуючих місць для 

сидіння 14 точок 

1 680 грн - 

4.Ліхтарі освітлення (36 шт) 108 000 грн - 

5.Кабель для ліхтарів (1000м) 75 000 грн - 

6.Проводка в ліхтарях (300м) 22 5000 грн - 

7. Реставрація сходів (90м) 54 000 грн 465 000 грн 

8.Камінь для покриття сходів (5 м3) 18 250 грн 30 000 грн 

9.Ремонт а/б покриття (100м2) 30 000 грн - 

10. Насипний гравій (4т) 1 200 грн 10 000 грн 

11. Плитка гранітна біля лав (64 м2) 29 440 грн 50 000 грн 

12. Земляні роботи+кабель 74 200 грн 74 200 грн 

13. Укладання плитки (робота) 12 800 грн 12 800 грн 

14. Світильники ЛЕД  46 800 грн - 

15. Лампа ЛЕД (4шт) 5 200 грн 20 000 грн 

16.Інше (електр короба і т. д.) 10 000 грн 10 000 грн 

17. Встановлення екологічних світильників (5 

шт) 

250 000 грн - 

18. Пандуси дерев’яні (100 м2) 55 000 грн - 

19. Камери відеоспостереженя (6шт)+робота 21 000 грн 100 000 грн 

20. Оптична лінія (300м) 6 000 грн 6 000 грн 

21. Медіаконвектори (3 шт) 8 100 грн 8 100 грн 

22.WiFi роутери (3 шт)  3 600 грн - 

23. Укріплення дренажної системи (20 м3) 6 800 грн 13 900 грн 

24. Камінь бутовий  750 грн 15 000 грн 

25. Урна металева (10 шт) 15 000 грн 15 000 грн 

26. Реставрація метеалевих опор (4 шт) та 

турнікетного огородження 

- 50 000 грн 

27. Монтаж опор ліхтарів освітлення 10 000 грн - 

28. Армування основи під сходи арматурою 

будівельною 10 мм, т 

32 700 грн - 

29. Бетонування каркасу сходів, 45 м3 90 000 грн - 

30. Встановлення сходів на попередні 

місця, 90 м.п. 

54 000 грн - 

31. Оренда будівельної техніки (міні 

екскаватор), 160 год. 

89 600 грн - 

Загальна вартість: 1 094 420 грн 1 100 000 грн 

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 1 094 420 гривень. 

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

1100000  гривень, у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу (заповнюється 

за потреби). 



Обґрунтування внесених змін: 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

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 за умови доопрацювання (див. п. 2.1, п. 2.7) 

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)  

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

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?) 

Витрати на утримання можливим буде визначити при реалізації проекту.  

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 можливо реалізувати після розробки проектно-кошторисної документації і 

отримання погодження та дозволу у головного  архітектора  міста, органу охорони 

культурної спадщини Вінницької обласної державної адміністрації. 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи. 

 
 м. Вінниця «____» вересня 2020 р.           

 

 Голова Експертної групи                                                               ___________________ А. Очеретний 

 

Секретар Експертної групи                                                            ___________________ В. Хорошев 


