
Шановна Анастасіє Олександрівно! 

 

Ваш проєкт «Підвищення рівня безпеки дітей під час надзвичайних ситуацій у 

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

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

78722 від 17.05.2021 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. 

Відповідно до пункту 6 розділу 4 Положення, у рамках конкурсу не фінансуються 

проєкти, які конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені 

Вінницькою міською радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та 

наступного). Заходи, викладені в проєкті «Підвищення рівня безпеки дітей під час 

надзвичайних ситуацій у школах», передбачені шкільними програмами та 

відповідними предметами.  

Крім того, відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Вінницької 

МТГ на рік, проводяться «День цивільного захисту», «Тиждень безпеки дитини» та 

інші заходи, в яких безкоштовно беруть участь фахівці Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області. 

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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