
   

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 24.02.2017 № 597             16 сесія 7 скликання 
               м.Вінниця           
         

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2017 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 23.12.2016  № 508 

 

 

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів – департаментів 

міської ради: капітального будівництва   від 17.02.2017 №22-00-010-7123, від 

21.02.2017 №22-00-010-7406, міського господарства від 21.02.2017 №18-00-

006-7619, від 22.02.2017 №18-00-006-7655, від 22.02.2017 №18-00-006-7749, 

комунального господарства та благоустрою від 02.02.2017 №19-00-006-4563, 

від 10.02.2017 №19-00-006-5788,  від 20.02.2017 №21-00-006-7343, енергетики, 

транспорту та зв'язку від 22.02.2017 №21-00-007-7806, фінансів від 06.02.2017 

№10-00-012-5001, культури від 09.02.2017 №14-00-005-5678, 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 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 23.12.2016  

№508, а саме: в додаток  №3 «Програма капітального будівництва на 2017  рік 

(на замовлення міської ради)»:   

 

Зміни до Програми капітального будівництва на 2017 рік 

(на замовлення міської ради) 

 

Назва об'єктів Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенції з 

державного 

бюджету   

Кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Департамент капітального будівництва +5300,000 +5100,000 +200,000  

Освіта +5100,000 +5100,000   



   

 

 

 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу  "Фізико-математична 

гімназія №17 Вінницької міської ради" по 

вул. О.Соловйова,2 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

+1480,000 +1480,000 

  

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І ступеня №5 Вінницької міської ради» 

по вул. Б. Ступки,18 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

+1220,000 +1220,000 

  

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад №4 Вінницької міської 

ради» по вул. Стельмаха,37 в м. Вінниця (в 

т.ч. проектні роботи) 

+1240,000 +1240,000 

  

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад №17 Вінницької міської 

ради» по вул. Чумацька,268 в м. Вінниця (в 

т.ч. проектні роботи) 

+1160,000 +1160,000 

  

Охорона здоров'я +200,000 0,000 +200,000  

Реконструкція частини приміщень головного 

корпусу МКЛ ШМД під розміщення 

відділення невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги по вул. Київській,68 в м. Вінниця 

-12000,000 -12000,000 

  

Добудова головного корпусу клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги по вул. 

Київська,68 в м. Вінниця 

+12000,000 +12000,000 

  

Будівництво "Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру 

серцево-судинної патології" по вул. 

Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

 

 

+200,000 
 

 

+200,000 

 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою 
-16626,552  -16 626,552 

  

Комунальне господарство -16626,552 -16 626,552   

Будівництво  притулку для безпритульних 

тварин по вул. Гонти +2533,464 +2533,464 
  

Будівництво комплексу по знешкодженню 

побутових відходів (на території Людавської 

сільської ради Жмеринського району 

Вінницької області)  

-21000,000 -21000,000 

  

Будівництво огорожі навколо ЦПКіВ ім. 

Горького 
+1508,813 +1508,813 

  

Реконструкція пішохідної та зеленої зони по 

вул. Стрілецька (від вул. Замостянська до вул. 

Тімірязєва) 

+200,637 +200,637 

  

Реконструкція скверу, пішохідної та зеленої 

зони по вул. Замостянська (від вул. Стрілецька 

до проспекту Коцюбинського) 

+130,534 +130,534 

  

Разом по програмі  капітального 

будівництва 
-11326,552 -11526,552 +200,000 

 



   

 

2. Внести зміни в додаток №4 «Поповнення статутних капіталів 

комунальних підприємств міста на 2017 рік»: 

 
Найменування видатків Обсяг видатків, 

тис. грн.  

Департамент міського господарства +3 639,286 

Комунальне господарство +3 639,286 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  +3 200,000 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР «Муніципальна поліція»  +439,286 

Департамент комунального господарства та благоустрою +949,352 

Комунальне господарство +949,352 

Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»  +949,352 

Департамент енергетики,транспорту та зв'язку +3 004,979 

Транспорт +3 004,979 

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницька транспортна 

компанія» 
+3 004,979 

Всього +7 593,617 

 

3.Доповнити пунктом 116а підрозділ  6.5. «Культура, туризм» розділу 6. 

«Розвиток соціальної сфери» та пунктом 135а - підрозділ 7.1 «Бюджетно-

фінансова сфера» розділу 7 «Муніципальне управління» додатку 5 «Заходи 

щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального 

розвитку м.Вінниці на 2017 рік» наступного змісту: 

 
№  

з/п 
Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансуван

ня 

Очікувані  

результати 

116а Створити 

комунальне 

підприємство 

«Центр історії 

Вінниці» 

департамент 

культури  

міської ради 

І – ІІ- й 

квартал 

міський 

бюджет 

 

Сприяння формуванню 

іміджу міста Вінниця та 

презентації його 

історичної, культурної 

спадщини на 

регіональному, 

державному та  

міжнародному рівнях 
 

 

 
135а 

Забезпечити 

передачу субвенції  з 

міського бюджету 

міста Вінниці 

районному бюджету 

Вінницького району 

на корегування 

проекту схеми 

планування території 

Вінницького району 

департамент

и  міської 

ради: 

фінансів, 

архітектури, 

містобудуван

ня та 

кадастру, 

економіки і 

інвестицій 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Корегування схеми 

планування території 

Вінницького району 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської 

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

розвитку (В.Б.Кривіцький). 

 

Міський голова         С.Моргунов 

 



   

 

Департамент економіки і інвестицій  

Атаманенко Алла Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

 

 
 

 


