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                                       ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

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

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

міської ради від 09.03.2017р. №549 «Про проведення конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації  в 2018 році» в 2017 

році був проведений конкурс проектів. За результатами загальноміського 

голосування перемогу отримали 13 проектів - 6 великих та 7 малих проектів.  

Рішенням виконавчого комітету від 16.11.2017 р. №2572 «Про результати 

проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив                     

м. Вінниці», для їх реалізації у 2018 році» затверджено перелік проектів-переможців 

конкурсу, їх орієнтовну вартість та виконавців проектів 

Згідно з пунктом 8 розділу 7 Положення про Бюджет громадських ініціатив               

м. Вінниця» (далі - Положення), уповноважений робочий орган щорічно готує 

Координаційній раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці та оприлюднює його на 

сайті конкурсу.  

Відповідно до Положення, уповноваженим робочим органом є департамент 

правової політики та якості.  

Тож, за інформацією виконавців проектів повідомляємо наступне: 
 

                                                                                       ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ:  

 

Від 17.01.2019 р. №______ 

  

 

Міському голові, 

голові Координаційної ради 

Моргунову С.А. 

№ 

проекту 
Інформація про проект 

38. Назва проекту: «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Волошкова 

Орієнтовна вартість проекту: 984 500,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 930 000,00 грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради. 

Виконавець робіт: ТОВ «Альфаметрік» 

Перелік виконаних робіт: 

- монтаж лавок: 18 шт.; 

- монтаж урн: 14 шт.; 

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


- монтаж трибун: 2 шт.; 

- монтаж опор металевих: 13 шт.; 

- монтаж опор бетонних: 2 шт.; 

- монтаж світильників: 13 шт.; 

- монтаж камер відеонагляду: 6 шт. 

Реалізація проекту: червень-липень 2018 року 

37. Назва проекту: «Створення Вінницького молодіжного центру» 

Орієнтовна вартість проекту: 1 000 000,00 грн. 

Виконавець проекту: Відділ у справах молоді та туризму міської ради. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.2018р. №1410 «Про проект рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.10.2015р. № 2319 «Про затвердження 

«Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки» зі змінами та передачу субвенції в 2018 році» 

кошти на реалізацію проекта-переможця «Створення молодіжного центру», в рамках конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», передані за рахунок субвенції з міського бюджету 

м.Вінниці обласному бюджету Вінницької області. 

11. Назва проекту: «Бібліотека здатна дивувати» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», просп. Космонавтів, 63,  Центральна 

бібліотека для дітей та юнацтва  

Орієнтовна вартість проекту: 507 821,00 грн 

Остаточна вартість проекту: 507 821,00 грн. 

Виконавець проекту:  Департамент культури міської ради, зокрема ЗК «Вінницька міська 

централізована бібліотечна система». 

Перелік виконаних робіт: 

- відремонтована кімната під 3Д-кінотеатр; 

- встановлено кондиціонер в 3Д-кінотеатрі; 

- придбано обладнання для 3Д-кінотеатру, 3Д-окуляри та фільми blu-ray; 

- придбано меблі (дизайнерські крісла-м’ячі та комп’ютерний стіл для 3Д-кінотеатру, дитячий 

куточок «Умілі ручки», стінку-гірку, дитячі меблі; 

- придбано меблі для міні-музею (демонстраційні шафи, виставкову вітрину та куб); 

- придбано ширму для лялькового театру та «театр тіней»; 

- придбано іграшки та ляльки для міні-музею та лялькового театру; 

- придбано обладнання та витратні матеріали для проведення майстер-класів зі створення ляльок 

та іграшок; 

- облаштовано ландшафтний дизайн газону перед бібліотекою (скульптура «Книжка»,  зелені 

насадження тощо); 

- придбано садові інструменти (тріммер з обладнанням для підключення до електричної мережі, 

секатор та ін.) для подальшого догляду за зеленими насадженнями; 

- встановлено відеоспостереження (всередині приміщення та зовнішнє); 

- виготовлено вивіски та таблички. 

Реалізація проекту: травень-грудень 2018 року 

7. Назва проекту:  «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя» 

Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до проїжджої частини 

прибудинкові території по вул. Гоголя, 15 - 20 

Орієнтовна вартість проекту: 1 000 000,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 942 401,79 грн.  

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради. 

Виконавець робіт: ТОВ «ЮНІК-Л» 

Перелік виконаних робіт: 

- демонтаж/монтаж бордюру: 135 м.п. 

- монтаж плитки на підпірній стінці: 160 м2. 

- влаштування підвищеного пішохідного переходу: 82,5 м2. 



 

                                                                       МАЛІ ПРОЕКТИ: 

- ремонт тротуарного покриття: 359,7 м2. 

- укладка плитки біля школи: 154,6 м2. 

- ремонт сходів навпроти школи. 

Реалізація проекту: липень-серпень 2018 року.  

32. Назва проекту:  «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» 

Орієнтовна вартість проекту: 1 000 000,00 грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради. 

Враховуючи те, що планується будівництво палацу спорту на території парку «Інтеграл», 

проведення робіт за проектом  «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)» не є доцільним.  

Роботи з реалізації проекту будуть виконані після будівництва палацу спорту. 

52. Назва проекту:  «Чужих дітей не буває!» 

Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» 

Орієнтовна вартість проекту: 800 000,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 800 000,00 грн. 

Виконавець проекту:  Відділ у справах молоді та туризму міської ради, зокрема КЗ «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» 

Перелік виконаних робіт: Навчання фахівців та батьків сучасним методикам, закупівля 

обладнання, облаштування соціально-побутової кімнати (соціалізація дітей), наукові книги, 

дидактичний матеріал,  комунікатори, надання соціальних послуг. 

Реалізація проекту: листопад  2018 року.  

№ 

проекту 
Інформація про проект 

34. Назва проекту: «Читай, улюблене місто!» 

Місце реалізації: м. Вінниця біля пам’ятника М.Коцюбинського. 

Орієнтовна вартість проекту: 192 500,00 грн.  

Остаточна вартість проекту: 192 500,00 грн. 

Виконавець проекту: Департамент культури міської ради, зокрема ЗК «Вінницька міська 

централізована бібліотечна система» 

Перелік виконаних робіт: виготовлення «читаючих» лавок на суму 47200 грн.  

11 травня 2018 року встановлено 9 лавок біля міських бібліотек за адресами: 

- вул. Хмельницьке шосе, 4 (Центральна міська бібліотека імені І.Бевза) 

- просп. Космонавтів, 63 (Центральна бібліотека для дітей та юнацтва) 

- вул. О.Антонова, 50 (Бібліотека-філія №6) 

- вул. Князів Коріатовичів, 189 (Бібліотека-філія №11) 

- вул. Київська, 126 (Бібліотека-філія №12) 

- вул. М.Вовчка, 39 (Бібліотека-філія №14) 

- вул. Пирогова, 348 (Бібліотека-філія №18) 

Другий пункт проекту - виготовлення та розміщення соціальної реклами про читання.  

Реклама була розміщена на вулицях міста з травня по жовтень 2018 року. 

Фінал проекту - фестиваль VinBookFest, який відбувся 18 травня 2018 року. Фестиваль включав 

наступні заходи: книжкова виставка-ярмарок друкованих видань українських видавництв та 

книгарень, майстер-класи, захопливий квест, поетичний батл, а також літературні зустрічі та 

автограф-сесії з українськими письменниками Галиною Вдовиченко зі Львова та Мирославом 

Дочинцем із Закарпаття.  

Реалізація проекту: травень – жовтень 2018 року.  

13. Назва проекту: «Створення ресурсного центру інформаційно-комунікативних технологій для 

реабілітації дітей з порушенням зору на базі ДНЗ» 

Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного університету,  

вул. Тімірязева, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР». 



Орієнтовна вартість проекту: 200 000,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 200 000,00 грн. 

Виконавець проекту:  Департамент освіти Вінницької міської ради 

Перелік виконаних робіт:  

-  придбано буклети, прес-релізи, сертифікати, банер;   

- придбано офтальмологічні апарати; 

- придбана комп’ютерна та оргтехніка, витратні матеріали; 

- проведені заходи з організації конференції (проживання учасників, харчування, транспортні 

витрати, відео зйомка, оренда конференц-залу, обслуговування заходу;  

- відшкодування вартості проїзду запрошеним. 

Реалізація проекту: листопад  2018 року.  

39. Назва проекту: «Благоустрій природного джерела питної води на вул. Сергєєва-Ценського» 

Місце реалізації: вул. Сергєєва-Ценського мікрорайон «Олійно-жировий комбінат»,                                 

вул. Волошкова 

Орієнтовна вартість проекту: 146 000,00 грн.  

Остаточна вартість проекту: 136 909,71 грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 

Виконавець робіт:  ФОП «Бездушний Р.А.» 

Перелік виконаних робіт: 

-монтаж лавок: 1 шт.; 

-монтаж ФЕМ: 90 м2.; 

-монтаж поребрика: 50 м.п.. 

Реалізація проекту: травень - липень 2018 року.  

40. Назва проекту: «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. Гладкова» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат»,  вул. Гладкова (берег 

озера). 

Орієнтовна вартість проекту: 195 000,00 грн.  

Остаточна вартість проекту: 176 000,00 грн. 

Виконавець проекту:  Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради.  

Виконавець робіт: ТОВ «Альфаметрік» 

Перелік виконаних робіт: 

- монтаж опор бетонних: 3 шт.; 

- монтаж опор металевих: 2 шт.; 

- монтаж грибків: 2 шт.; 

- монтаж лавок: 4 шт.; 

- монтаж урн: 4 шт.% 

- монтаж світильників: 5 шт. 

Реалізація проекту: травень - червень 2018 року.  

68. Назва проекту: «Відродження літнього театру в «Тяжилові» 

Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Тяжилів», в дворі будинків по вул. Ватутіна 34, 36, 44 

Орієнтовна вартість проекту: 200 000,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 200 000,00 грн. 

Виконавець проекту:  Департамент  житлового господарства міської ради, консультант - 

департамент культури міської ради. 

Виконавець робіт: ФОП Боднік І.В., ТОВ «Енергоагроімпекс». 

Перелік виконаних робіт:  

-бетонні роботи; 

-влаштування металевого каркасу; 

-влаштування покрівлі з бітумної черепиці; 

-благоустрій території. 

Реалізація проекту: липень-серпень 2018 року.  

 

 

65. Назва проекту: «SMILE CITY» Вінниця-місто усміхнених дітей» 



 

З повагою, 

директор департаменту                                                          Роман Бочевар 
 

Малецька Н. 

Баскевич А. 
59-51-55 

Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»; 

-Вінницький обласний комунальний притулок «Добро»; 

-Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь"; 

-Вінницький обласний соціально-психологічний центр дітей; 

-Площа «Європейська»; 

-Арт Галерея «ІнтерШик»; 

-КЗ «Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом; 

-Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер; 

-Підлітковий клуб за місцем проживання «VINSMART» БО центр розвиток»; 

-Дитячий розважальний парк «Дитяча Планета». 

Орієнтовна вартість проекту: 188 300,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 188 300,00 грн. 

Виконавець проекту:  Департамент соціальної політики міської ради. 

Виконавці послуг: ФОП Марцев М.П. -  придбання костюмів, шапочок та футболок з 

логотипом, логотипна продукція, банери, браслети, наліпки, оренда скриньки, банерної 

конструкції, обладнання для виготовлення мильних бульбашок, надування повітряних кульок, 

виробництво солодкої вати. Дизайн, розробка та виготовлення фотопродукції, фотосесія; 

Обласна асоціація Вінницька громадська телерадіокомпанія "Вінничинна" -  виготовлення 

та трансляція сюжету; 

ТОВ "СКРЄПКА" - придбання канцелярських товарів та матеріалів для майстер-класів; 

ФОП Мрочко Я.Я. - послуги харчування команди волонтерів та тренерів під час проведення 

заходу; 

ФОП Репінецький В.І. - оренда приміщення для проведення тренінгу; 

ФОП Петрукович Світлана Михайлівна - послуги з проживання тренерів під час проведення 

тренінгу для волонтерів в готельних номерах; 

ФОП Фіяло В.А. -  запрошення , сертифікати, пазл "Мапа Вінниці" чашка з логотипом , дерев'яна 

заготовка для малювання; 

ПП Чепорнюк Анатолій Пилипович -  придбання мікшерного пульта та  бездротових 

мікрофонів; 

ТОВ "ЮНА" -  оренда приміщення для проведення зустрічей з дітьми, сім'ї, яких знаходяться у 

складних життєвих обставинах; 

ФОП Бацальова Тетяна Юріївна -  придбання канцелярських товарів та матеріалів для 

майстер-класів; 

ФОП Чорний О.А. -  придбання столу-пісочниці для пісочної анімації та терапії; 

ФОП Івасик І.В. -  придбання канцелярських товарів та матеріалів для майстер-класів; 

ФОП Маренюк Д.В. -  придбання канцелярських товарів та матеріалів для майстер-класів; 

ТОВ "Сенді Парк" -  оренда дитячого розважального парку "Дитяча планета". 

Реалізація проекту: протягом 2018 року.  

33. Назва проекту: «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак)  міста Вінниця» 
Місце реалізації: м. Вінниця, на базі клініки «VIP хвіст» 

Орієнтовна вартість проекту: 199 750,00 грн. 

Остаточна вартість проекту: 199 750,00 грн. 

Виконавець проекту: Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради. 

Виконавець робіт:  ФОП «Осіпов Д.М.» 

Перелік виконаних робіт: Простерилізовано -235 тварин (собак). 

Реалізація проекту: вересень  2018 року.  


