
Шановний Ілле Володимировичу! 

 

Ваш проєкт «Садовий лабіринт у Центральному міському парку Вінниці», 

який поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади», зареєстрований за вхідним № Ко-01-74409 від 

05.05.2021 року, опрацьований виконавчими органами Вінницької міської ради, 

про що повідомляємо наступне. 

Керуючись «Положенням про Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади» (далі – Положення), яке затверджене в новій 

редакції рішенням міської ради від 26.02.2021р. №208, починаючи з останнього 

дня, визначеного для прийняття проєктів, протягом 2,5 місяців 

здійснюватиметься аналіз і оцінка проєкту на предмет можливості або 

неможливості його реалізації. 

Експертна група, на своєму засіданні 19 серпня 2021 року, розглянула Ваш 

проєкт на предмет відповідності до вищевказаного Положення та можливості 

його реалізації виконавчими органами міської ради в наступному році. 

Відкоригована сума проєкту значно перевищує граничний обсяг 

фінансування великих проєктів, передбачений пунктом 3 розділу 4 Положення. 

Зокрема, задля реалізації проєкту, за висновками фахівців департаменту 

комунального господарства та благоустрою міської ради, необхідна площа 

близько 700 м2, яка має бути на освітленій сонячній території. Посадковий 

матеріал розвиватиметься десятки років і на наступний рік не матиме 

позитивного результату. Також, обов’язковим є влаштування автоматичного 

поливу, який матиме значну вартість. Окрім того, даний об’єкт вимагатиме 

поточного подальшого утримання. 

   Разом з тим, нагадуємо, що 22.06.2021 року представником департаменту 

комунального господарства і благоустрою міської ради Вас поінформовано у 

телефонному режимі про те, що вартість проєкту буде значно перевищувати 

максимальний обсяг кошторису для великого проєкту конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив ВМТГ». Також було запропоновано змінити складові 

кошторису та обрати іншу локацію для розташування садового лабіринту. 

Станом на 19 серпня 2021 року пропозицій щодо змін до проєкту не надходило.  
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Окрім того зазначаємо, що Центральний парк ім. М. Леонтовича є 

пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, всі 

перетворення на території такого об'єкта мають відбуватися відповідно до 

дозвільних документів, отриманих на підставі погодженої згідно з чинним 

законодавством науково-проектної документації. 

Враховуючи вищевикладене, Ваш проєкт не може бути допущеним до 

загального голосування. 
Дякуємо за свідому громадянську позицію, активну участь в життєдіяльності 

Вінницької міської ТГ та сподіваємося на подальшу співпрацю.  

 

З повагою 

Перший заступник 

директора департаменту                                                    Максим Кириленко 
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