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Шановний Дмитре Івановичу!

Ваш проект «Музей ідей і винаходів імені Зельмана Ваксмана» від 
01.03.2016 року опрацьовано виконавчими органами Вінницької міської ради, про 
що повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 4 розділу 4 Положення про Бюджет громадських іні
ціатив м. Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької міської ради №13 від 
25.12.2015 року (надалі Положення) визначено, що проект повинен бути реалізова
ний протягом одного бюджетного року І спрямований на кінцевий результат.

Запропонований Вами проект є довготривалим, кінцевого результату на
прикінці року не очікується, оскільки створення сучасного музею потребує тривалого 
часу для вирішення організаційних питань. В першу чергу готується концепція ство
рення музею шляхом музеєзнавчих досліджень, адже саме вони формують нові знан
ня в галузі теорії і методики збору, зберігання, обробки І використання музейних 
предметів.

Окрім всебічного обґрунтування мети створення, функціонування і розвит
ку музею, необхідно розробити концепції:

- комплектування фондів музею, що висвітлюватимуть життя і творчість ві
домого вченого та повноцінно розкриватимуть зміст інших розділів експозицій, у 
яких міститься оцінка структури та змісту вже наявного музейного фонду, обґрунту
вання спрямованості та характеру комплектування або поповнення колекцій, визна
чення критеріїв відбору матеріалів до фондів з урахуванням мети й завдань, які сто
ять перед музеєм;

- проектування експозицій;
- проектування їх художнього оформлення.
Також, відповідно до п. 5 розділу 4 Положення, не фінансуються проекти, 

реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бю
джетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету.

http://www.vmr.gov.ua/


Реалізація даного проекту передбачає фактично заснування нового кому
нального закладу культури шляхом забезпечення відповідної матеріально-технічної 
бази, формування штатної чисельності працівників та постійного утримання закладу 
за рахунок коштів міського бюджету.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги, що запропонований про
ект не відповідає вимогам п. 4 та підпадає під ознаки п. 5 розділу 4 Положення про 
Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці, Ваш проект не може бути поданим на 
загальноміське голосування.

Водночас, ми вдячні Вам за активну громадську позицію та небайдужість. 
Запрошуємо в подальшому приймати участь у відповідних проектах з метою розвит
ку нашого міста.

З повагою,
директор департаменту


