
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) 

№ 61 
16.06.2020 

Ко-01-46043 

 

Назва проекту «Дитяча зона відпочинку “Kids Joy World”» 

 
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 житлового господарства міської ради 

Департамент міського господарства міської ради 

Департамент земельних ресурсів 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  

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 (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) 
№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 

 

Кількі

сть, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Орієнтовна 

вартість, 

грн. 

1 Дитячий комплекс 1 100000 100000 

2 Будинок дитячий 1 20000 20000 

3 Стіл для ігор 3 1000 3000 

4 Перехід драбина 1 7000 7000 

5 Гойдалка для дітей різного віку 1 7000 7000 

6 Гойдалка-гніздо Лелека  2 20000 40000 

7 Дерев'яний міст-сходинки 1 19000 19000 

8 Балансуюча гойдалка  1 4000 4000 

9 Телефонна будка 1 4000 4000 

10 Дерев'яна доріжка змія  1 7000 7000 

11 Навісні мости для машинок двох рівні 1 3200 3200 

12 Карусель для дітей з ОФВ 1 34000 34000 

13 Навіс над пісочницею 1 5000 5000 

14 Труби для піска 3 1000 3000 

15 Ваги для пісочниці 2 2000 4000 



16 Масажно-ортопедичні покриття   20 400 8000 

17 Лавка навколо дерева 1 20000 20000 

 Баскетбольні кільця  3 650 1950 

 Потрійні кільця 1 1000 1000 

 Лузи для м'ячів 1 2000 2000 

 Гра їжак-кільця 1 1000 1000 

 Дуга для пролізання  1 2000 2000 

 Пеньки дерев'яні  15 160 2400 

 Лабіринт 1 30000 30000 

 Павутинка 1 30000 30000 

 Штучний вогонь  1 2000 2000 

 Оформлення активної зони - - 6000 

 Сцена 1 35000 35000 

 Вежа на дереві 1 20000 20000 

 Покриття підлоги 700м.кв.*295 - - 205000 

 Урна 8 800 7200 

 Спорт майданчик 1 1 30000 

 Газон навколо спортивного майданчика 1 1500 1500 

 Зрізання кущів   - - 1000 

 Безпека на майданчику: бардюр резиновий,   

поручні      

- - 2000 

 Бізі борд 10 10000 100000 

 Забор 76 550 41800 

 Освітлення - - 2000 

 Монтажні роботи - - 175000 

 Розробка проектно-кошторисної документації - - 40000 

 Загальна вартість:   1027050 

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 1 027 050 гривень. 

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

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  

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

……………………………………………………………………...……………………………, 

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

Роботи на прибудинковій території можливо виконати на умовах співфінансування. 



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 та ремонт 

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: 

Відповідно до п.7 розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської ОТГ не фінансуються проекти, які передбачають виконання робіт з облаштування 

прибудинкових територій, територій в секторі індивідуальної житлової садибної забудови, 

в тому числі дитячих і спортивних майданчиків, асфальтування вулиць, проведення 

водопровідних робіт, робіт з каналізування, які проводяться у ВМОТГ першочергово на 

умовах співфінансування (частково з бюджету ВМОТГ та частково за кошти мешканців). 

В рамках Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння  прийняте рішення Вінницької 

міської ради №1350 від 28.09.2018 року, яким затверджено Порядок проведення капітального 

ремонту багатоквартирних житлових будинків та об’єктів благоустрою прибудинкових 

територій м. Вінниці. Даний порядок дає можливість проведення капітального ремонту 

багатоквартирних житлових будинків та об’єктів благоустрою прибудинкових територій 

на умовах співфінансування. 

*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 


