
Шановний Павле Олеговичу! 

 

   Ваш проект «Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території 

Вінницької ОТГ», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», зареєстрований за вхідним 

№Ко-01-45898 від 16.06.2020 року та розміщений на офіційному сайті Вінницької 

міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив» (Проект №54). 

Відповідно до «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади», яке затверджене в новій редакції рішенням 

міської ради від 28.02.2020р. №2168, Експертна група, на своєму засіданні 09 вересня 

2020 року, позитивно оцінила Ваш проект на предмет відповідності до вищевказаного 

Положення та можливості його реалізації виконавчими органами міської ради в 

наступному році. Отже, він буде допущений до загальноміського голосування. 

Відповідно до Положення голосування за проекти триватиме протягом 15 днів з 

1 по 15 жовтня 2020р. Враховуючи карантинні заходи, в 2020 році вінничани зможуть 

підтримати проекти виключно в електронному вигляді через всеукраїнську платформу 

«Громадський бюджет». 

Крім того, автори, проекти яких допущені до голосування, самостійно 

організовують, протягом вересня 2020 року, інформаційні заходи з роз’ясненням 

переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців 

Вінницької міської ОТГ. Автор проекту може повідомити департамент правової 

політики та якості на e-mail: info@vmr.gov.ua про наявність інформаційного ресурсу, на 

якому буде здійснюватися обговорення проекту з громадськістю в соціальних мережах 

або на інших платформах в мережі Інтернет. Адреса даного ресурсу розміщується в 

розділі «Подані проекти» на сайті конкурсу. 

Дякуємо за свідому громадянську позицію, активну участь в життєдіяльності 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та сподіваємося на подальшу 

співпрацю.  

 

З повагою 

Директор департаменту                                                    Людмила Григорук 

 
Притолюк О. 

59-51-55 

 

 

 
В І Н Н И Ц Ь КА   М І С Ь К А   Р А Д А 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯКОСТІ 

 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, Тел. 59-50-42, 59-53-69, 59-51- 52  http://www.vmr.gov.ua 

 

від __.09.2020р. № 

Від 27.05.2020 №_________________                                     
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