
Шановний Богдане Тарасовичу! 
 

Ваш проєкт «Благоустрій дитячого майданчику та зони активного відпочинку на 

Старому місті», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив 

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

78392 від 14.05.2021 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. 

Земельна ділянка, на якій пропонується реалізація проєкту «Благоустрій дитячого 

майданчику та зони активного відпочинку на Старому місті» знаходиться на території 

колишнього дитячого санаторію ім. М.Коцюбинського та вкрай занедбана. 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, що перевищує граничний обсяг 

фінансування великих проєктів, передбачений пунктом 3 розділу 4 Положення. 

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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