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Назва проєкту: «Еко-хутір «Зелений двір» 

 
Розділ І. Попередня оцінка проєкту з точки зору правильності і повноти заповнення 

форми проєкту 
 

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (департаментів та відділів), до 

повноважень яких відноситься проєкт (фахівці цих організацій в подальшому братимуть 

участь в оцінці проєкту в складі Експертної групи).   

 

Департамент культури міської ради 

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 

Департамент земельних ресурсів 

Департамент маркетингу міста та туризму міської ради 

Департамент економіки та інвестицій 

 

1.2. Форма проєкту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора 

проєкту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..………………… 

 

 

«01» серпня 2021 р 

 

 

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                                  Людмила Григорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Аналіз проєкту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює 

секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною групою, за 

підсумками засідання Експертної групи). 

 

2.1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проєкту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

 

2.2. Інформацію, що викладена в формі проєкту, було доповнено автором проєкту.  

а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)                                                      

б) ні  

Автором проєкту допрацьовано кошторис, опис проєкту та очікувані результати.  

Зміни від 22.06.2021р.         

                                          

2.3. Запропонований проєкт стосується повноважень Вінницької міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

 

2.4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативно-правовим актам 

(в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (генеральним планам населених пунктів, що входять 

до складу ВМТГ) (якщо це пов’язано з пропонованим проєктом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

 

2.5. Запропонований проєкт відповідає пріоритетам і цілям Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030. 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

 

2.6. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і 

спрямована на кінцевий результат:  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

 

2.7. Кошторис проєкту, поданий автором проєкту для його реалізації (у разі необхідності з 

орієнтовною вартістю розробки проєктно-кошторисної документації):   

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою) 

 

Складові проєкту (товари, послуги, їх 

кількість) 

Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проєкту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 
1. Гойдалка садова з боковою дерев'яною сіткою.  

Розміри: L2500*W1000*H2100 

Матеріал: масив сосни. 

Покриття: фарба, лак. 

Дах: битумна черепиця 

17 000,00  

2. Дерев’яний віз  

Розміри: довжина - 1.7 м,  ширина - 0,7 м 

7 500,00  

3.Колодязь зруб з оциліндрованих колод 1,8х1,8 м 13 000,00  

4.Млин декоративний 

Розмір: висота: 1600 мм, діаметр: 600 мм 

7 500,00  

5.Кольоровий щебінь 5 000,00  

6.Декоративний міст  12 000,00  



Розмір: довжина - 2,5 м, масив сосни 

7.Деревяна клумба кашпо 4 шт. 

Розмір: 1000*1000*1000 мм 

Матеріал: масив сосни. 

12 000,00  

8.Облаштування доріжки 1 680,00  

9.Зелені насадження 10 шт. 

Клен "Globosum", штамб 100 см (С5, h 140-150) 

Береза на штамбі "Zold Szakall", (С5, h 100 -120) 

Сакура "Кіку-Шидаре", (С7, штамб 120) 

Дерен білий "Elegantissima" на штамбе, (С10, h 80-

120) 

Карагана деревовидна "Lorbergii", штамб 60-80, (С 

7,5) 

15 000,00  

10. Лавка фірмова Читай,улюблене місто 8 500,00  

11.Паливно-мастильні матеріали бензин А92 2 030,00  

12.Значки з логотипом 200 шт. 3 200,00  

13.Крісло мяч 8 шт.  

Розмір: 80х120х120 см 

12 800,00  

14.Інформаційні буклети 1 тис. шт. 2 800,00  

15.Література на еко-тематику 100 шт. 15 000,00  

16.Послуги з ландшафтного дизайну 5 000,00  

17.Рулонний газон 200 м 28 000,00  

18.Улаштування альпійської гірки 10 000,00  

19.Ліхтар вуличний 6 шт. 

Розмір: висота - 116см, ширина - 18см 

9 000,00  

20.Матеріали для майстер класів 40 компл. 

Дерев’яні заготовки для декупажа 

Серветки 

Папір кольоровий двосторонній 

Клей ПВА 

Картон кольоровий двосторонній 

Картон кольоровий односторонній 

Картон білий 

Альбоми для малювання 

Акварельні фарби  

Пензлики (набір) 

Квілінг 

Шпагат джутовий 

Крейда кольорова 

Олівці кольорові 

Вологі серветки 

8 000,00  

21.Контейнери для роздільного збору сміття Берди 

Розміри Висота - 1050 мм, 

Ширина - 1050 мм, 

Глибина - 400 мм, 

Вага - 26 кг 

9 000,00  

22.Проєктно-кошторисна 

документація,експертиза,авторський нагляд,технічний 

нагляд. 

-  

Загальна вартість 204 010,00  
 

Загальна сума проєкту, пропонована автором, складає _204 010,00_гривень. 

Загальна сума проєкту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає 

_______ гривень, у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу (заповнюється 

за потреби).  

Обґрунтування внесених змін: 

За попередньою оцінкою кошторису проєкту департаментом комунального господарства і 

благоустрою міської ради орієнтовна вартість зазначеного проєкту – понад 399 300,00 грн., 

що перевищує обсяг фінансування малих проєктів, передбачений п.3 розділу 4 «Положення про 

Бюджет громадських ініціатив Вінницької  міської територіальної громади». 

 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проєкту: 



а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

 

2.10. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 

компетенції яких відноситься реалізація даного проєкту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього 

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проєкту та можливих додаткових 

дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій 

пропонується реалізувати проєкту, отримання додаткових погоджень тощо).  

а) позитивно 

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проєкту)  

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

 

Реалізація поданого проєкту передбачається на несформованій земельній ділянці, яка 

перебуває у комунальній власності Вінницької міської  територіальної громади. 

 

2.11. Чи реалізація запропонованого проєкту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

а) так (які у річному вимірі?) 

б) ні 

 

Буде визначено після реалізації 

 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проєкту, запропонованого до фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, в перелік проєктів для голосування (в 

т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проєкту та інші зауваження, що є 

важливими для реалізації запропонованого проєкту)* 

а) позитивні 

б) негативні  

 

Обґрунтування/зауваження: 

Пропозиція департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради щодо 

збільшення кошторису та переведення проєкту у категорію «великі» - відхилена. Кошторис 

автора погоджений департаментом культури міської ради, проєкт залишається в категорії 

«малі». 

 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи. 

 
м. Вінниця «____» ___________ 2021 р.           

 

 Голова Експертної групи                                                               ___________________ А. Очеретний 

 

Секретар Експертної групи                                                            ___________________ Н. Малецька 


