
                                    

В І Н Н И Ц Ь КА   М І С Ь К А   Р А Д А 
  

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯКОСТІ 

 

21050, м. Вінниця, вул.Соборна, 59, Тел. 59-50-42, 59-53-69, 59-51-52  http://www.vmr.gov.ua/ 

 

Шановний Сергію Анатолійовичу! 

 

Відповідно до рішення міської ради від 25.12.2015р. №13 «Про Бюджет 

громадських ініціатив м.Вінниці», зі змінами, та рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.11.2016 року №2677 для реалізації у 2017 році, затверджено 

12 проектів-переможців конкурсу на загальну суму 5 991 010 гривень. Всі 

проекти реалізовані виконавчими органами міської ради. За підсумками 2017 

року на реалізацію даних проектів з міського бюджету було витрачено 5 852 634 

грн. 

 

Великі проекти: 

 

Від 12.02.2018р. №07-00-019-6506 

  

 

 

Міському голові, 

голові Координаційної ради 

конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м. Вінниці» 

Моргунову С.А. 

№ 

п/п 

№ 
Проекту 

Назва проекту Передбач

ено на 

проект, 

грн. 

Фактична  

вартість 

проекту, 

грн. 

1 43. «За здоров’ям на сучасний спортивний майданчик» 
Місце реалізації: перехрестя вулиць Волошкова та Ценського, 

Мікрорайон Олійножирового комбінату 

Короткий опис: обладнання мультифункціонального спортивного 

комплексу, де буде створено волейбольне, баскетбольне поля та поле 

для гри в міні-футбол. 

Кількість голосів підтримки - 2176 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської 

ради 

978 700 964 959 

2 61.  «Європейські стандарти харчування в школі №27 – 

запорука здоров’я учнів» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Ватутіна,  ЗОШ №27 

Короткий опис: придбання та встановлення сучасного 

енергоефективного обладнання у харчоблоці закладу ЗОШ №27 

Кількість голосів підтримки - 2156 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

990 770 960 364 

3 95.  «Шкільна їдальня – смачно, сучасно, безпечно»  
Місце реалізації: м. Вінниця,  вул. Космонавтів, 32, «НВК ЗШ I – III 

996 500 924 121 

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


 

Малі проекти:   

ступенів – гімназія №23 

Короткий опис:  реконструкція шкільної їдальні закладу 

Кількість голосів підтримки - 1966 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

4 3. «Безпечна школа (встановлення системи відеонагляду 

в школі №22» 
 Місце реалізації:  м. Вінниця, ЗОШ № 22, вул. Д.Нечая,21 

Короткий опис: встановлення системи відеонагляду 

Кількість голосів підтримки - 1863 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

270 300 269 500 

5 34.  «Шкільний двір - безпечний та зручний» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. В. Порика ЗОШ №33 

Короткий опис:  проведена вирізка  аварійних дерев, вимощено 

подвір’я тротуарною плиткою, встановлено 6 лавочок і 2 вуличних 

ліхтаря, а також встановлена огорожа. 

Кількість голосів підтримки - 1470 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

650 000 650 000 

6 39. «Здорова дитина - майбутнє країни» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Некрасова,40  ЗОШ I-III ступенів 

№32 ВМР 

Короткий опис: встановити 8-10 вуличних тренажерів та спорудити 

міні футбольне поле 

Кількість голосів підтримки - 1329 

Виконавець проекту: Департамент міського господарства міської 

ради 

988 240 984 250 

  Загальна вартість великих проектів  4 874 510 4 753 194 

№ 

п/п 

№ 
Проекту 

Назва проекту Передбач

ено на 

проект, 

грн. 

Фактична  

вартість 

проекту, 

грн. 

1 97. «Шкільне подвір’я – територія краси та безпеки» 
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Космонавтів, 32 «НВК ЗШ I – III 

ступенів – гімназія №23 

Короткий опис: благоустрій шкільного подвір’я  

Кількість голосів підтримки - 1991 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

199 300 194 765 

2 45.  «Тепло та затишок в дошкільному закладі №18» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, пров. Гладкова,7, ДНЗ №18 

Короткий опис: капітальний ремонт музичної зали ДНЗ №18 «Зірка», 

який передбачає заміну радіаторів, віконних та дверних блоків, 

оновлення інтер’єру  

Кількість голосів підтримки - 1982 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

197 300 197 300 

3 65. «Моя школа - моя зона комфорту» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Д.Нечая, ЗОШ №22 

Короткий опис: перетворення приміщення одного поверху 

початкової школи у приємне середовище (малюнки на стінах). 

Кількість голосів підтримки - 1869 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

150 000 149 735 

4 66. «В Тяжилівських садочках чиста питна вода та здорові 170 900 158 640 



 

  

 

З повагою 

Директор департаменту          Роман Бочевар 

 

 

діти» 
Місце реалізації:  м. Вінниця, вул. Москаленка,42 ДНЗ№14 вул. 

Баженова, 30-а ДНЗ №10 

Короткий опис: встановлення системи очищення води з системи 

центрального водогону 

Кількість голосів підтримки - 1585 

Виконавець проекту: Департамент освіти міської ради 

5 92. «Світлофор біля «МЕГАСМАКУ» 
Місце реалізації: м. Вінниця,  вул. Ватутіна, 58 (біля магазину 

«Мегасмак» 

Короткий опис: встановлення двох світлофорів з кнопками для 

пішоходів, двох світлофорів для регулювання руху транспортних 

засобів 

Кількість голосів підтримки - 524 

Виконавець проекту: Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку міської ради 

200 000 200 000 

6 72. «Не будь байдужим – стерилізуй тварину, припини ріст 

безпритульності» 
Місце реалізації: м. Вінниця,  ГО «Звичка оберігати» з залученням 

ветзакладів міста 

Короткий опис: стерилізація тварин, що належать соціально-

незахищеним верствам населення та безпритульних кішок у м. 

Вінниця 

Кількість голосів підтримки - 376 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 

199 000 199 000 

  Загальна вартість малих проектів 1 116 500 1 099 440 


