
Шановний Григорію Іллічу! 

 

Ваш проєкт «Пирогово «Волейбол», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», зареєстрований за 

вхідним № Ко-01-76382 від 11.05.2021 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. 

Виїздом на місце представників департаменту міського господарства та проєктної 

організації ТОВ «Водпроєкт» з’ясовано, що на території, яка пропонується під 

реалізацію проєкту зазначена локація безпосередньо межує з територією футбольного 

поля, існує відвал ґрунту та відсутнє вертикальне планування. Зазначений проєкт 

можливо реалізувати після завершення робіт з реконструкції футбольного поля. В 

іншому випадку, витрати з реалізації проєкту можуть значно зрости з врахуванням усіх 

підготовчих робіт по плануванню території, які необхідно буде виконати, щоб 

впорядкувати земельну ділянку під волейбольний майданчик.  

Відповідно до п. 3 розділу 4 Положення в рамках конкурсу не фінансуються 

проєкти, вартість яких перевищує граничний обсяг фінансування великих проєктів. 

Враховуючи вищевикладене, Ваш проєкт не може бути допущеним до загального 

голосування. Пропонуємо Вам взяти участь з даним проєктом у наступному році. 

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 
 

Хорошев В. 

 

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 «___» вересня 2021р. № 

 

 

Григорук Г.І. 

вул. 2  

м.Вінниця, 21000,  

тел. 097  

gmail.com 

 

   

 

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

