
Додаток 2 

до Положення про Бюджет  

громадських ініціатив 

м.Вінниці 
 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

 

№ 20  

 

Проект « Реконструкція, очищення  

та облаштування бетонними лотками безіменного  

струмка, який протікає по вул.Лермонтова та 

 Б. Лук’янівського»  

 

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 комунального господарства та благоустрою 

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?) 

 

 

18.03.2016                                                                    

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                       

     О. Лісовська  

 

 

 



Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

№20 

 

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 зазначено, що вулиці Б.Лук’яновського та Лермонтова на всій протяжності 

струмка не мають водопостачання та не каналізовані. Русло струмка в багатьох 

місцях змінене мешканцями з метою приєднання територій в межах ПЗС до своїх 

ділянок під час будівництва власних будинків. На заїздах на подвір’я домоволодінь та 

на бічні проїзди в руслі струмка закладені труби, що за своїм перерізом та глибиною 

закладки не забезпечують вільний пропуск розрахункового обсягу води. Яким чином 

вони будуть замінені та за який рахунок не зазначено. Очищення штучної водойми по 

вулиці Мічуріна, до якої впадає струмок, з відновленням берегоукріплення, 

відторфуванням та регулюванням скидання через водоскидну споруду не передбачене, 

але повинно передувати, як і каналізування та водозабезпечення розташованих 

вздовж струмка будинків, роботам за запропонованим проектом.  

 

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) 

Вулиці Б.Лук’яновського та Лермонтова на всій протяжності струмка не 

мають водопостачання та не каналізовані. Очищення штучної водойми по вулиці 

Мічуріна, до якої впадає струмок, з відновленням берегоукріплення, відторфуванням 

та регулюванням скидання через водоскидну споруду не передбачене, але повинно 

передувати, як і каналізування та водозабезпечення розташованих вздовж струмка 

будинків, роботам за запропонованим проектом. 

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. Здійснення  гідрологічних вишукувань ні Після виготовлення 

ПКД 

2. Виготовлення ПКД та її експертиза ні Після виготовлення 

ПКД 

 3.Витрати за договором підряду, 

технічного та авторського нагляду 

ні Після виготовлення 

ПКД 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 1 500 000,0 гривень. 

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

____________ гривень (заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін: 

Орієнтовна вартість виконання робіт може бути визначена тільки після виконання 

вишукувальних робіт та виготовлення проекту та кошторису робіт. 

 

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) 

Вулиці Б.Лук’яновського та Лермонтова на всій протяжності струмка не 

мають водопостачання та не каналізовані. Очищення штучної водойми по вулиці 

Мічуріна, до якої впадає струмок, з відторфуванням, відновленням берегоукріплення, 

та регулюванням скидання через водоскидну споруду не передбачене, але повинно 

передувати, як і каналізування та водозабезпечення розташованих вздовж струмка 

будинків, роботам за запропонованим проектом. Штучна водойма та гідроспоруда по 

вулиці Мічуріна  у комунальній власності територіальної громади м. Вінниці не 

перебуває. 



2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний  

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

Загальна вартість проекту складає 1 500 000,0 грн., що перевищує максимально 

можливий обсяг фінансування за «Положенням про бюджет громадських ініціатив м. 

Вінниці» 

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)  

Русло струмка в багатьох місцях змінене мешканцями з метою приєднання 

територій в межах ПЗС до своїх ділянок під час будівництва власних будинків. У 

деяких місцях пролягає по приватних територіях. На заїздах на подвір’я домоволодінь 

в руслі струмка закладені труби, що за своїм перерізом та глибиною закладки не 

забезпечують вільний пропуск розрахункового обсягу води. Відповідно до ст.107 

Водного Кодексу України забудовниками під час проектування  та забудови ділянок, 

розташованих в межах ПЗС, повинна  враховуватись  можлива  шкідлива  дія  вод  та 

вживатися заходи щодо її  запобігання, у тому числі шляхом укріплення берегів. 

Потрібне вивчення можливостей щодо дольової участі мешканців у реалізації 

проекту. Штучна водойма та гідроспоруда по вулиці Мічуріна  у комунальній 

власності територіальної громади м. Вінниці не перебуває.  

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)  

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?) 

До 20,0 тис.грн на очищення від побутового сміття та самозасіяних зелених 

насаджень. 

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: 

      Не відповідає істотним вимогам, визначеним п.4 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 

 

 


