
Шановна Маріє Андріївно! 

 

Ваш проєкт «Сквер на площі Шкільній», який поданий для участі в конкурсі 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», 

зареєстрований за вхідним № Ко-01-78943 від 17.05.2021 року та розміщений на 

офіційному сайті Вінницької міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив» 

(Проєкт №72). 

Відповідно до «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади», яке затверджене в новій редакції рішенням міської ради від 

26.02.2021р. №208, Експертна група, на своєму засіданні 19 серпня 2021 року, 

позитивно оцінила Ваш проєкт на предмет відповідності до вищевказаного Положення 

та можливості його реалізації виконавчими органами міської ради в наступному році. 

Отже, він буде допущений до голосування. 

Відповідно до Положення, голосування за проєкти триватиме протягом 15 днів з 

1 по 15 жовтня 2021р. Очікуємо, що в умовах карантинних заходів, цьогоріч, вінничани 

зможуть підтримати проєкти в електронному вигляді через всеукраїнську платформу 

E-Dem «Громадський бюджет» та у паперовому варіанті через пункти для голосування 

в Прозорих офісах та бібліотеках Вінницької міської територіальної громади. 

Крім того, автори, проєкти яких допущені до голосування, самостійно 

організовують, протягом вересня 2021 року, інформаційні заходи з роз’ясненням 

переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої підтримки жителів 

Вінницької міської ТГ. Автор проєкту може повідомити департамент правової 

політики та якості міської ради на e-mail: info@vmr.gov.ua про наявність 

інформаційного ресурсу, на якому буде здійснюватися обговорення проєкту з 

громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет. 

Адреса даного ресурсу розміщується в розділі «Подані проєкти» на сайті конкурсу. 

Дякуємо за свідому громадянську позицію, активну участь в життєдіяльності 

Вінницької міської територіальної громади та сподіваємося на подальшу співпрацю. 

 

З повагою 

Директор департаменту                                                    Людмила Григорук 
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