
 

Шановна Ольго Миколаївно! 

 

Ваш проєкт «Дитячий майданчик мікрорайону Бучми (ліс)», який поданий 

для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади», зареєстрований за вхідним № Ко-01-76312 від 

11.05.2021 року опрацьований виконавчими органами Вінницької міської ради, 

про що повідомляємо наступне. 

«Положенням про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

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

рішенням міської ради від 26.02.2021р. №208 передбачено, що 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. 

Земельна ділянка, запропонована для реалізації проєкту «Дитячий 

майданчик мікрорайону Бучми (ліс)», знаходиться в лісовій зоні. Для того, щоб 

адаптувати дану ділянку під зону дозвілля для дітей, а саме – збудувати дитячий 

майданчик, необхідно виконати комплекс робіт з благоустрою. Зокрема, 

провести видалення та підрізку зелених насаджень, влаштувати пішохідні 

доріжки, здійснити зовнішній благоустрій, будівництво мережі зовнішнього 

освітлення та встановити відеоспостереження тощо. Проведення таких робіт 

значно  збільшить вартість реалізації проєкту, орієнтовно понад 1 500 000 грн.  

Разом з тим, нагадуємо, що представниками департаменту міського 

господарства міської ради вищезгадана інформація була роз’яснена Вам під час 

спільної зустрічі 02.06.2021р., про що складений відповідний акт, а також під час 

проведення заходу «Ярмарок проєктів», який відбувся 07.06.2021року в 

приміщенні Вінницького обласного молодіжного центру «KVADRAT». 

 

 
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 «___» серпня 2021р. № 

 

 

Воронюк О.М. 

вул.  

м.Вінниця, 21000, 

тел. (067) 7  

@gmail.com 
 

 

   

 

http://www.vmr.gov.ua/


 

Відповідно до п. 3 розділу 4 «Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької  міської територіальної громади» в рамках конкурсу не фінансуються 

проєкти, вартість яких значно перевищує граничний обсяг фінансування великих 

проєктів.  

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 
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