
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 13.09.2018 р. № 1949 

м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2018 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 22.12.2017 №968» 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити проект рішення міської ради  «Про внесення змін та доповнень 

до Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, 

затвердженої рішенням міської ради  від 22.12.2017  №968» згідно з додатком. 

2.Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 

3.Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

В.Скальського. 

 

 

 

 

Міський голова         С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до  рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 13.09.2018 р. № 1949 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2018 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 22.12.2017  №968 

 

Враховуючи  звернення головних розпорядників коштів - департаментів 

міської ради: капітального будівництва від 13.08.2018 №22-00-012-37087, від 

05.09.2018 №22-00-012-40920,  міського господарства від 27.08.2018 №18-00-006-

39228, від 03.09.2018 №18-00-006-40623, департаменту самоврядного контролю 

від 28.08.2018 №09-00-014-39614, комунального майна від 11.09.2018 № 06-00-

019-42008, керуючись ст. 26, ч.1. ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку  м. Вінниці 

на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 22.12.2017 №968, а саме:  

1.1. в додаток 1. «Основні показники економічного і соціального розвитку м. 

Вінниці на 2018 рік», виклавши другий рядок підрозділу «Система управління 

об’єктами комунальної власності» в новій редакції: 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 

2017 рік 

очікувано 

2018 

рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз у % 

до очік. вик. 

2017 року 

Приватизація об’єктів комунальної 

власності міста 
тис. грн. 2373,1 7485,5 6040,0 80,1 

 

1.2. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2018 рік (на 

замовлення міської ради)»:   

 
Назва об’єктів відповідно до проектно-

кошторисної документації; тощо Обсяг 

капітальних 

вкладень,   

тис. грн. 

в тому числі: 

Міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

Кошти 

державн

ого 

бюджету 

Кошти 

підприємс

тв, 

організаці

й та 

населення 

Департамент капітального будівництва +2 489,560 +2 489,560   

Будівництво освітніх установ та закладів +1 250,000 +1 250,000   



Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І ступеня №5 Вінницької міської 

ради» по вул. Б. Ступки,18 в м. Вінниця 

+ 650,000 + 650,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад №17 Вінницької міської 

ради», вул. Чумацька,268, м. Вінниця          

+ 600,000 + 600,000   

Будівництво медичних установ та 

закладів 
+1 239,560 +1 239,560   

Реконструкція приміщень будівлі 

«Вінницький міський клінічний пологовий 

будинок №1» по вул. Хмельницьке шосе,98 

в м. Вінниця 

+739,560 +739,560   

Реконструкція приміщень третього поверху 

будівлі «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №2»  по вул. 

Коцюбинського,50 в м. Вінниця 

+500,000 +500,000   

Департамент міського господарства -311,524 -311,524   

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
-311,524 -311,524   

Реконструкція теплових мереж, котелень, 

систем теплозабезпечення, мереж 

водопостачання, насосних станцій 

підвищення тиску води та інших інженерних 

мереж (в т.ч. проектні роботи) 

-441,524 -441,524    

 з них, на виконання Меморандуму із Швейцарією -441,524 -441,524   

Реконструкція дитячого та спортивного 

майданчиків по вул. Хмельницьке шосе,22 

(територія КЗ «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної») в м. 

Вінниці  (в т.ч. проектні роботи) 

+ 130,000 + 130,000   

Всього: +2 178,036 +2 178,036   

 

1.3. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши 

пунктом 137а. підрозділ 7.2. «Управління об’єктами комунальної власності», 

розділу 7. «Муніципальне управління»: 

 

 Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін   

викона

ння 

Джерела 

фінансув

ання 

Очікувані 

результати 

Управління об’єктами комунальної власності 

137а. 

Здійснювати тахеометричні 

зйомки для визначення площ 

земельних ділянок 

комунальної власності міста, 

які перебувають у 

користуванні інших осіб без 

правовстановлюючих 

документів 

департамент 

самоврядного 

контролю 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

 

Підвищення 

ефективності 

використання 

земель міста 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В.Б.Кривіцький). 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                   С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент економіки і інвестицій  

 

Атаманенко Алла Сергіївна 

 

Начальник відділу планування та звітності 

 
 


