
Шановна Наталіє Миколаївно! 

 

   Ваш проект «Благоустрій території біля літнього театру в Тяжилові», який 

поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади», зареєстрований за вхідним №Ко-01-46159 від 

16.06.2020 року, опрацьований виконавчими органами Вінницької міської ради, про 

що повідомляємо наступне. 

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 (надалі – Положення), Ваш проект на 

засіданні Експертної групи 09 вересня 2020 року отримав попередньо негативну 

оцінку, як такий, що не відповідає пунктам Положенню. Зокрема, 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 

Вінницькій міській ОТГ першочергово на умовах співфінансування (частково з 

бюджету ВМОТГ та частково за кошти мешканців). Окрім того, під час зазначеного 

засідання надійшла пропозиція щодо розгляду можливості реалізації даного проекту 

та доопрацювання його профільними департаментами міської ради. 

На підсумковому засіданні Експертної групи конкурсу, що відбулося                    

22 вересня поточного року, членами Експертної групи враховано Ваш лист                 

вх. №С-01-96666 від 22.09.2020р., про зняття даного проекту з участі у конкурсі. 

Тож, проект №65 «Благоустрій території біля літнього театру в Тяжилові» – знятий 

з участі у конкурсі. 

Дякуємо за свідому громадянську позицію, активну участь в життєдіяльності 

Вінницької міської ОТГ та сподіваємося на подальшу співпрацю.  

 

З повагою 
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