
Шановний Олександре Володимировичу! 

 

Ваш проєкт «Дитячий майданчик на Грибоєдова», який поданий для участі в 

конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», 

зареєстрований за вхідним № Ко-01-70925 від 26.04.2021 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 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. 

Проєктом передбачено влаштування дитячого майданчика, який знаходиться в 

межах прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, що суперечить 

умовам конкурсу. Зокрема, відповідно до підпункту 6.9 пункту 6 Розділу 4 Положення, 

в рамках Бюджету громадських ініціатив не фінансуються проєкти, які передбачають 

виконання робіт з облаштування  прибудинкових територій, територій в секторі 

індивідуальної житлової садибної забудови, в тому числі дитячих і спортивних 

майданчиків, асфальтування вулиць, проведення водопровідних робіт, робіт з 

каналізування, які проводяться у ВМТГ першочергово на умовах співфінансування 

(частково з бюджету ВМТГ та частково за кошти  жителів). 

Разом з тим, нагадуємо, що представниками департаменту міського господарства 

міської ради, вищезгадана інформація була роз’яснена контактній особі проєкту                       

Плахотнюку С.В. під час спільної зустрічі 03.06.2021року. 

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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