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Гуцол Тетяні

м. Вінниця

Шановва пані Тетяно!
Ваш проект «Фармацевтична міні фабрика «Трави Поділля» по виготовленню 

аптечних препаратів на основі трав та квітів нашого Поділля та їх витяжки на 
спирту» від 23.02.2016 року опрацьовано виконавчими органами Вінницької міської 
ради.

Повідомляємо, що відповідно до пункту 4 розділу 4 Положення про Бюджет 
громадських ініціатив м. Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької міської ради 
№13 від 25.12.2015 року (надалі Положення) визначено, що проект повинен бути 
реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий 
результат.

Запропонований Вами проект є довготривалим, кінцевого результату наприкінці 
року не очікується, оскільки пропонується будівництво нової будівлі чи ремонт 
старої будівлі та запуск циклу виробництва, що фактично неможливо здійснити 
протягом бюджетного року.

Також відповідно до п. 5 розділу 4 Положення, не фінансуються проекти, 
реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату 
бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету.

Одночасно повідомляю, що на сьогоднішній день фіторинок міста Вінниці та 
Вінницької області повністю забезпечений препаратами та біологічно-активними 
добавками з лікарської рослинної сировини, пропозиція на ці товари, значно 
перевищує її попит (за інформацію МКП ВМА). На фармацевтичному ринку міста 
Вінниці в наявності продукція виробників лікарських засобів на основі лікарських 
рослин, зокрема вироби СП «СПЕРКО» Україна, ВАТ «БІОШК» (м.Ладижин), ПрАТ 
«ЛПСТРАВИ»(м.Житомир),000 «Фітосвіт ЛТД»(м.Вінниця).

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги, що запропонований проект 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 
розвитку нашого міста.

З повагою,
директор департаменту О. Лісовська
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