
Додаток 2 

до Положення про Бюджет  

громадських ініціатив м.Вінниці 
 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

№ 143 

 

Проект «Музей ідей і винаходів імені Зельмана Ваксмана» 

Картка оцінки проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці  

у 2016 році  

 

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

форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)  

 

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

повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому 

братимуть участь в оцінці проекту в складі експертної групи).   

 

Департамент культури міської ради 

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

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

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

 

 

 

18.03.2016р.                                                                    

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                       

     О. Лісовська  

                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

№ 143 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

Розділ ІІ. Аналіз проекту 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 проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

Не зазначена адреса, назва установи/закладу, будинку. 

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

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

б) ні  

2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької  міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим 

актам (в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (якщо це пов’язано з пропонованим 

проектом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-

2020» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року 

і спрямована на кінцевий результат :  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:  

а) приймається без додаткових зауважень 

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

формою) 

Складові проекту Витрати за кошторисом  



Запропоновані 

автором проекту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 

1.Зарплата 3-4 працівникам Музею 15000 в місяць 0 грн. 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 340000 гривень капітальні видатки, 

35000 гривень в місяць поточні видатки.. 

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

340000 гривень капітальні видатки, 20000 гривень в місяць поточні видатки.. 

(заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін: 

Відповідно до п.5 Розділу 4 рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 № 13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» в рамках Бюджету громадських ініціатив 

м.Вінниці не фінансуються проекти, реалізація яких передбачає залучення додаткової 

штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за 

рахунок коштів бюджету. Розрахунок вартості заробітної плати працівникам музею 

суперечить зазначеному рішенню ВМР. 

2.8. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок 

коштів міського бюджету  

а) так                                                       

б) ні  

2.9. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

Відповідно до ЗУ «Про музеї та музейну справу» музеї є юридичними особами, крім тих, 

що створюються і діють у складі підприємств, установ, організацій та навчальних 

закладів. 

Розробники проекту не вказали заклад/установу, в межах якої проект буде 

реалізовано. Створення окремої юридичної особи потягне за собою додаткове 

фінансування для здійснення її реєстрації, в тому числі і для утримання штатної 

чисельності.  

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

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

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових 

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

пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).  

а) позитивно 

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

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

Відповідно до Форми проекту (Додаток 1 до Положення про Бюджет 

громадських ініціатив м. Вінниці) всі пункти є обов’язковими для заповнення. Автори 



проекту не зазначили пункт 3. Адреса, назва установи/закладу, будинку. Прикріпленої 

заяви з пропозицією здійснити пошук приміщення для оренди органами виконавчої влади 

також немає. 

У пункті 10 не підкреслений відповідний підпункт для надання або ненадання 

згоди на використання електронної адреси автора пропозиції як такої, що буде 

загальнодоступна, в тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, 

представників ЗМІ,  відсутній підпис особи, що дає згоду на використання своєї 

електронної адреси. Автор проекту своїм підписом надав доступ до інформації зі своїми 

даних тільки для Вінницької міської ради на окремому аркуші на зворотній сторінці 

бланку-заяви, що є недоступною для громадськості. 

 Реалізація проекту передбачає створення окремої юридичної особи, залучення 

додаткової штатної чисельності та постійного її утримання за рахунок коштів 

бюджету, що суперечить п.5 Розділу 4 рішення Вінницької міської ради від 25.12.2015 № 

13 «Про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», відповідно до якого подібні проекти 

не фінансуються. 

Основними напрямами діяльності музеїв є діяльність, пов'язана з науковою 

атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами 

оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою 

включення до Музейного фонду України. Особливість музеїв полягає в тому, що вони 

збирають, вивчають та експонують першоджерела або оригінали. В розумінні поданого 

проекту вбачається скоріше відкриття виставкових залів, кімнат та експозицій при 

навчальних закладах, а не створення музею як окремого об’єкта.  

2.12. Чи реалізація запропонованого проекту  передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

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

а) так (які у річному вимірі?) 

Оплата за охоронну систему – 7000 грн. 

Комунальні послуги – 70000 грн. 

Інше. 

б) ні 

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

рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці, в перелік проектів  для 

голосування (в т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) 

та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)* 

а) позитивні 

б) негативні  

Обґрунтування/зауваження: 

Проект не відповідає вимогам пункту 4 розділу 4   Положення про Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці. Створення сучасного музею потребує тривалого часу 

для вирішення організаційних питань. В першу чергу готується наукова концепція 

створення музею шляхом музеєзнавчих досліджень, адже саме вони формують нові 

знання в галузі теорії і методики збору, зберігання, обробки і використання музейних 

предметів.  Окрім всебічного обґрунтування мети створення, функціонування і розвитку 

музею, необхідно розробити концепції: 

- комплектування фондів музею, що висвітлюватимуть життя і творчість 

відомого вченого та повноцінно розкриватимуть зміст інших розділів експозицій, у яких 

міститься оцінка структури та змісту вже наявного музейного фонду, обґрунтування 

спрямованості та характеру комплектування або поповнення колекцій, визначення 



критеріїв відбору матеріалів до фондів з урахуванням мети й завдань, які стоять перед 

музеєм; 

- проектування експозицій; 

         - проектування  їх художнього оформлення. 

     Оскільки реалізація даного  проекту передбачає фактично  заснування нового 

комунального  закладу культури шляхом забезпечення відповідної матеріально-технічної 

бази, формування штатної чисельності працівників та постійного утримання  закладу 

за рахунок коштів міського  бюджету, не рекомендуємо  його реалізовувати в контексті 

дотримання законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів. 

        Проект підпадає під ознаки п.5 р.4 Положення про Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці 

 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи 

м. Вінниця, «18» березня 2016 р.  

Голова Експертної групи                                                                  Г.Якубович 

 Секретар Експертної групи                                                               О.Притолюк 

 


