
до Положення про Бюджет  

громадських ініціатив 

м.Вінниці 
 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

 

№ 28 

 

Проект «Фармацевтична міні фабрика  

«Трави Поділля» по виготовленню аптечних препаратів на основі трав 

та квітів нашого Поділля та їх витяжки на спирту»  

 

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 охорони здоров’я  

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 ) 

 

№28 

 

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  

В проекті не зазначені витрати на  проектно-кошторисну документацію як на 

будівництво так  і на саме виробництво, не враховані кошти на оформлення 

ліцензійних документів щодо впровадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів , витрати на фонд заробітної плати майбутніх працівників. 

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  

Проект не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 31.10.2011р  №723 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами», наказу МОЗ України від 27.12.2012р  №1130  «Про затвердження 

Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських 

засобів вимогам належної виробничої практики» 

 

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

2020» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

Зазначений проект  Стратегії розвитку «Вінниця-2020» по 7.4.3. Ціль 3: Здорове 

місто  не відповідає. По 7.2.1. Ціль 1: Сприятливий бізнес-клімат для розвитку 

сталого бізнесу  зазначений проект  умовно відповідає, проект важко назвати сталим 

бізнесом. 



2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного 

року і спрямована на кінцевий результат :  

а) так                                                       

б) ні    

Будівництво нової будівлі, ремонт старої будівлі, запуск циклу виробництва  

фактично не можливо здійснити протягом ІІ півріччя 2016року  

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями  

Складові проекту Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проекту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 

1.Будівництво нової будівлі або ремонт 

старої 

600 000  

2.Дозиметри 25 000  

3.Стелажи   

4.Столи,шафи ,стільці 10 000  

5.Електричні сушилки 60 000  

6.Замки посуд, тара для пакування 

травяних ліків 

34 000  

7 Рекламації 6 000  

   

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає  750 000 гривень. 

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

____________ гривень (заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін: 

В проекті не зазначені витрати  на проектно-кошторисну документацію як на 

будівництво так  і на саме виробництво,  не зазначені витрати  на оформлення 

ліцензійних документів щодо впровадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів , витрати на фонд заробітної плати майбутніх працівників, 

занижена вартість в частини забезпечення будівлею  (приміщенням). 

 

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: 

б) негативний  

На фармацевтичному ринку міста Вінниці в наявності продукція  виробників 

лікарських засобів на основі лікарських рослин, зокрема вироби  СП «СПЕРКО» 

Україна, ВАТ «БІОЛІК» (м.Ладижин), ПрАТ «ЛІКТРАВИ»(м.Житомир),ООО 

«Фітосвіт ЛТД»(м.Вінниця) 

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  

Проект потребує значних коштів, створення фармацевтичної фабрики для розвитку  

міста не є актуальним, економічно не обґрунтованим. 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) 

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?)  

Визначити річну потребу в утриманні неіснуючої фармацевтичної фабрики складно  

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 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 


