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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 06.12.2018 р. № 2639 

 м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік 

та затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Вінницької  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту 2 статті 52, частиною 6 статті 

59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

враховуючи рішення Вінницької міської ради від 26.10.2018р. №1385 

«Про добровільне приєднання територіальної громади селища Десна 

Вінницького району Вінницької області до територіальної громади 

міста Вінниці», виконавчий комітет Вінницької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 

2018 рік та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік», згідно з додатком.  

2. Подати вищезазначений 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 цього рішення покласти на заступника 

міського голови В. Скальського. 

 

 

 

Міський голова           С. Моргунов  
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 06.12.2018 р. № 2639 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік 

та затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Вінницької  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
 
  

У 2018 році діяльність Вінницької міської ради та її виконавчих 

органів зосереджувалась на вирішенні важливих стратегічних завдань: 

забезпеченні сталого економічного розвитку, розвитку соціальної сфери 

та підвищенні якості життя населення.   

В рамках «Програми економічного і соціального розвитку м. 

Вінниці на 2018 рік» були реалізовані заходи, спрямовані на 

стимулювання розвитку промислового та інноваційного потенціалу 

міста, в тому числі створення об’єктів інвестиційної інфраструктури для 

локалізації сучасних виробництв та підвищення рівня економічної та 

соціальної активності населення. 

Приділена увага реалізації проектів поліпшення стану транспортної 

та вулично-дорожньої інфраструктури та оновлення міського 

громадського простору.    

З метою промоції міста та підвищення його інвестиційної 

привабливості затверджено «Маркетингову стратегію м. Вінниці  –  

2020». Завершено етап розробки проекту «Концепції інтегрованого 

розвитку Вінниці – 2030», проведено громадське обговорення та 

визначені кроки щодо її подальшого втілення в життя. 

Вінниця упевнено закріпила лідерські позиції. У 2018 році за 

результатами всеукраїнського муніципального опитування соціологічної 

групи «Рейтинг», здійсненого на замовлення Міжнародного 

Республіканського інституту (IRI) Вінниця вчетверте визнана 

найкомфортнішим містом для життя серед 24 українських міст. В 

рейтингу прозорості інвестиційного сектору України, який склала 

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International 

Ukraine, Вінниця посіла перше місце. 

У рейтингу комфорту українських міст, який щорічно проводить 

журнал «Фокус», Вінниця зайняла друге місце, ввійшовши до п’ятірки 

міст-лідерів.  
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За дослідженнями рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» 

прийняті рішення, якими м. Вінниці підвищено довгостроковий 

кредитний рейтинг до рівня uaA+ (було uaA) за Національною 

рейтинговою шкалою з прогнозом  «стабільний», оновлено рейтинг 

інвестиційної привабливості міста рівня uaINV4+ (високий рівень). 

Рейтинговим агентством «ІВІ-Рейтинг» прийняті рішення, якими  м. 

Вінниці підвищено довгостроковий кредитний рейтинг рівня uaA  (було 

uaA-) за Національною рейтинговою шкалою зі зміною прогнозу на  

«стабільний» (було «позитивний»), підтверджено рейтинг інвестиційної 

привабливості міста рівня  inv A+ (висока інвестиційна привабливість). 

За підсумками 2018 року обсяг реалізації промислової продукції 

(робіт, послуг) очікується в сумі 30,0 млрд грн, що дорівнює 

запланованому обсягу.  

Проведені заходи з модернізації та технічного переоснащення  

виробництв на підприємствах: ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», ТОВ «Барлінек Інвест», ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика», ТОВ «Аграна Фрут Україна». Проводилась реконструкція 

виробничих приміщень ДП «Електричні системи». 

З метою розширення ринків збуту та просування товарної 

продукції, промислові підприємства міста здійснювали 

зовнішньоекономічну діяльність з партнерами з понад 100 країн світу. 

Обсяг зовнішньоекономічної діяльності в січні-вересні 2018 року склав 

1002,4 млн дол США, в тому числі експорту – 680,8 млн дол США, 

імпорту – 321,7 млн дол, та порівняно з відповідним періодом минулого 

року зріс на 40,1%. Баланс зовнішньої торгівлі позитивний і становить 

359,0 млн дол США.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), 

внесених з початку інвестування на 01.10.2018р. становив 135,5 млн дол 

США, приріст прямих іноземних інвестицій в економіку міста до початку 

року склав 26,5 млн дол США.  Найбільші обсяги інвестицій були 

зосереджені на підприємствах промисловості, переважна більшість – 

надійшла з країн ЄС.  

У 2018 році завершено будівництво та введено в експлуатацію І-у 

чергу заводу з виробництва холодильного обладнання – ТОВ «Грін Кул» 

(холдинг «UBC Group»). Розпочато випуск холодильників зі скляними 

дверима та ларів для морозива. Створено 250 робочих місць, набір 

персоналу триває. 

На конкурсних засадах обрано керуючу компанію індустріального 

парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування» – ТОВ 

«Промислова-інвестиційна компанія».  

Розпочато будівництво І-ї черги виробничих потужностей для 

виготовлення сонячних панелей з використанням фотоелектричних 

елементів на вул. С. Зулінського (ТОВ «НЕСС Естейт»), проектною 

потужністю 400 МВт на рік.  
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Для розширення промислового потенціалу міста укладено 

Меморандум між Вінницькою міською радою, Вінницькою обласною 

державною адміністрацією, КП «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» та компанією «Head International Holding GmbH» щодо наміру 

будівництва нового заводу з виробництва спорядження для зимових видів 

спорту. 

З метою активної взаємодії з потенційними та діючими 

інвесторами, ознайомлення з перспективними для інвестування 

проектами та збільшення притоку інвестицій в економічний розвиток 

міста розроблено beta-версію інвестиційного порталу «Invest in 

Vinnytsia». 

Налагоджено прозору систему взаємодії влади та бізнесу. Для 

проведення заходів з дерегуляції створено Комісію з перегляду місцевого 

регуляторного середовища та затверджено «План заходів з організації і 

здійснення перегляду місцевого регуляторного середовища у сфері 

господарської діяльності та створення сприятливих регуляторних умов 

для розвитку малого і середнього бізнесу у м. Вінниці». Започатковано 

впровадження «Порядку часткової компенсації відсотків за залученими 

кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок 

коштів міського бюджету м. Вінниці». Учасниками процедури 

компенсації стало 4 суб’єкти господарювання, сума компенсації станом 

на 01.10.2018р. склала 69,7 тис грн. 

Для можливості отримання актуальної ділової інформації 

розроблено beta-версію інтернет-порталу City4Business, який є  

комунікаційним майданчиком для бізнесу та влади. В рамках проекту 

«Швидкий старт» на платформі ефективного регулювання PRO 

(regulation.gov.ua) локалізовано алгоритм відкриття 32-х видів 

підприємницької діяльності. Триває розробка Концепції функціонування 

Вінницького інноваційно-технологічного парку. 

В рамках Марафону можливостей для бізнесу проведено 11 заходів, 

до участі в яких залучено майже 500 представників бізнес-спільноти. 

Започатковано новий формат діалогу між владою та бізнесом – «Діловий 

сніданок з міським головою». 

За результатами другого всеукраїнського рейтингу Regional Doing 

Business 2018, складеного Офісом ефективного регулювання та Спілкою 

українських підприємців за методологією Світового банку, Вінниця 

визнана містом, в якому найлегше вести підприємницьку діяльність в 

Україні. 

Тривала розбудова міста. В січні-вересні 2018 року підприємствами 

виконано будівельних робіт на суму 2109,7 млн грн, що у фактичних 

цінах на 33,4% (на 528,4 млн грн) більше, ніж за відповідний період 

минулого року. Обсяг капітальних інвестицій, освоєних за січень-

вересень 2018 року, склав 2,7 млрд грн, та становить 46,9% до 

загальнообласного показника, за підсумками року очікується в сумі 3,7 
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млрд грн. Планується у 2018 році прийняття в експлуатацію не менше 100 

тис м2 загальної площі житла (нове будівництво). 

Тривало виконання Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» 

на замовлення міської ради, в рамках якої завершено будівництво 92-

квартирного житлового будинку на вул. П. Запорожця, 4 (ІІ-й пусковий 

комплекс); ведеться будівництво 80-квартирного житлового будинку на 

вул. Маяковського.  

Забезпечено виконання робіт з проектування, будівництва та 

реконструкції об’єктів галузі житлово-комунального господарства, 

соціальної інфраструктури, транспорту. За рахунок коштів міського 

бюджету: виконані роботи з реконструкції: І-ї черги вул. Замостянської 

(від вул. Стрілецька до проспекту Коцюбинського) на  ділянці від просп. 

Коцюбинського до вул. Стеценка, мостової споруди через р. Південний 

Буг на вул. Чорновола; будівництво притулку для безпритульних тварин 

на вул. Гонти. 

Завершується реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького 

на вул. Хлібна,1. Ведуться роботи з будівництва комплексу по 

знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської 

ради Жмеринського району Вінницької області) та кладовища на вул. 

Сабарівське шосе.  

Продовжені роботи з добудови головного корпусу клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги на вул. Київська, 68 та будівництва 

загальноосвітньої школи в мікрорайоні «Поділля».  

За рахунок коштів інвесторів тривають роботи на будівництві 

закладів дошкільної освіти за адресами: вул. Замостянська,34; вул. 

Трамвайна,7; на розі вулиць Ватутіна – М.Битинського. За проектом 

забудови території на вул. Чорновола,29 ведеться будівництво центру 

розвитку дитини. 

Проведені роботи з ремонту та утримання дорожнього покриття, 

тротуарів та об’єктів благоустрою. Виконано поточний ремонт 81,2 тис 

м² асфальтобетонного покриття на 154 вулицях міста, покриття  тротуарів 

на 22 об’єктах загальною площею 2,3 тис м2. Для продовження термінів 

експлуатаційної придатності покриття доріг міста  проведені роботи із 

зашпарування тріщин та швів в дорожньому покритті загальним обсягом 

понад 12,7 тис п м. 

Для збільшення пропускної здатності вулиць виконаний 

вибірковий капітальний ремонт на перехрестях  вулиць Келецька-

Д.Галицького. 

Капітально відремонтовано дорожнє покриття загальною 

протяжністю 37,5 тис м2. Проведено комплексний капітальний ремонт 

дороги на вул. Гніванське шосе (від вул. Пирогова до межі міста). 

Завершено будівництво ІІ-ї черги дороги на вул. Верхарна – ділянка від 

вул. Некрасова до вул. О. Довженка;   капітальний ремонт на вул. 

Генерала Арабея. 
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Проведено капітальний ремонт тротуарів та тротуарного покриття 

загальною площею 11,2 тис.м2.  

В рамках ремонтних робіт на пішохідних переходах та інших 

об’єктах благоустрою влаштовано 114 пандусів, облаштовано 10 км 

велосипедної мережі. Загальна протяжність міських велосипедних 

маршрутів складає 59 км. 

Проведено ремонт та облаштування 21 зупинки громадського 

транспорту. 

На умовах співфінансування з мешканцями виконано 

асфальтування доріг 24 вулиць, будівництво 5,6 км мережі водопроводу 

та каналізації в мікрорайонах з приватною забудовою. 

Проведено капітальний ремонт: турнікетного огородження на вул. 

Келецька, Пирогова, пр-т Коцюбинського, Київська, Гоголя; зовнішнього 

освітлення та дорожнього огородження на вул. Немирівське шосе (від 

вул. Чехова до буд №177 на вул. Немирівське шосе); освітлення 

пішохідних переходів в районі 15 загальноосвітніх шкіл та закладу 

дошкільної освіти №43; парканів на вул. Соборній в районі буд. №92 та 

на вул. С.Петлюри; контейнерного майданчика на вул. Л.Толстого; 

інженерних мереж на вул. Бучми, вул. Мури.  

Капітально відремонтовані елементи благоустрою – вхідна група в 

центральний парк зі сторони вул. Хлібна та вхідна група в центральний 

парк зі сторони вул. Грушевського.  

Виготовлено ПКД на проведення робіт з реконструкції площі 

«Майдан Небесної Сотні»; капітального ремонту вбиральнь на пр-ті 

Космонавтів та вул. Хлібна,1. 

В рамках робіт з реконструкції та утримання мереж зовнішнього 

освітлення вулиць виконані роботи на 6-ти об’єктах – на території 

закладів освіти, охорони здоров’я та у мікрорайонах з приватною 

забудовою.  Завершується реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

пішохідної зони на пр-ті Юності (непарна сторона від вул. Келецька до 

вул. А. Первозванного).  

Проводиться реконструкція мережі зовнішнього освітлення на вул. 

Соборній,44-56 та мережі зовнішнього освітлення з оснащенням 

підсвічування будинку на вул. Соборній,101. 

Всього з початку 2018 року в рамках виконання робіт з 

реконструкції та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць в м. 

Вінниці, а також в вході виконання інших робіт на об’єктах інженерної 

інфраструктури та благоустрою, влаштовано та замінено 610 

світлодіодних світильників вуличного освітлення  

На прибудинкових територіях та території загальноосвітніх шкіл 

збудовано 7 спортивних та дитячих майданчиків, серед яких: 1 

багатофункціональний спортивний майданчик та  поле для гри в міні-

футбол  на території загальноосвітньої школи №9 (вул. Брацлавська,98). 
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Виконувались роботи з будівництва багатофункціонального 

спортивного майданчика на вул. Зодчих,40, завершити роботи планується 

в 2019 році.   

Виконано реконструкцію мереж зливової каналізації на вул. 

Келецькій,64, 64/47а; капітальний ремонт  –   на вул. Б.Лук’яновського. 

Виконано обсяг робіт, передбачений на 2018 рік з реконструкції мережі 

зливової каналізації на вул. С. Зулінського,49. 

Проведено очищення 13,3 тис.м2 русел малих річок. 

Відремонтовано та очищено 134 колодязі питної води.  

Проведено капітальний ремонт зон благоустрою на вул. 

Хмельницьке шосе зі сторони лісопарку, скверу на вул. Ватутіна (в районі 

буд. №№20,22,34,44), території на вул. Паліїв Яр – 2-й пров. Д. Нечая. 

Виконані капітальні ремонти зон благоустрою в рамках реалізації 4 

проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. 

Вінниці». 

Застосовані  елементи паркового дизайну при прикрашенні зелених 

зон, скверів, парків.    

Для підвищення енергоефективності міського житлового фонду на 

умовах співфінансування виконано капітальний ремонт з утепленням 

частини фасадів 13 будинків.  

Відповідно до Меморандуму про продовження співпраці з Урядом 

Швейцарії тривали роботи, передбачені проектом «Реконструкція 

системи теплозабезпечення мікрорайону Зулінського – Київська» 

(замовник робіт – КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»); виконані 

будівельні роботи з підготовки 135 приміщень для влаштування ІТП в 

рамках реалізації проекту «Реконструкція системи гарячого 

водопостачання мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниці».  

Виконані роботи з підвищення енергоефективності закладів освіти, 

а саме: проведено реконструкцію покрівель ЗЗСО №№8,36; 

термореновацію будівель ЗЗСО №№ 5,17,33 та закладів дошкільної освіти  

№№ 4,17, реставрацію фасаду будівлі ВТЛ.  

Виготовлено ПКД на реконструкцію будівлі ЗДО №16 та 

реконструкцію спортивних ядер ЗЗСО №№ 15, 20, 29, 33 та спортивного 

майданчика ЗЗСО № 6.  

З метою створення належної спортивної бази проведено 

будівництво футбольного поля у ВМПДЮ. 

Проведено реконструкцію: харчоблоку в СЗШ №25 та системи 

теплопостачання із влаштуванням ІТП в ЗЗСО № 20. 

За рахунок залишку освітньої субвенції, який утворився в міському 

бюджеті станом на 01.01.2018р. у сумі 10,2 млн грн виконано капітальний 

ремонт в загальноосвітніх школах: №№ 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 

26, 33. 

Забезпечено підтримку в належному технічному стані закладів 

соціальної сфери. Зокрема, проведено капітальний ремонт приміщення 
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центральної стерилізаційної та виконано поточний ремонт 

рентгенкабінету з улаштуванням баритової штукатурки в КЗ «ЦПМСД 

№4» на вул. Замостянській,48; приміщень 1-го корпусу інфекційного 

відділення міської клінічної лікарні №1 на вул. Хмельницьке шосе,96. 

Ведуться ремонтні роботи приміщення з облаштуванням туалету для 

людей з обмеженими можливостями амбулаторії №1 в КЗ «ЦПМСД №1» 

на вул.Москаленко,42. 

Завершено, розпочату в 2017 році, реконструкцію 

(термомодернізацію) 1-го поверху будівлі пологового будинку МЛ 

«ЦМтаД» на вул. Маяковського,138.  

В рамках реалізації спільного зі Світовим банком проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» розпочаті та ведуться 

роботи з будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке 

шосе. 

Проведено капітальний ремонт з утепленням частини фасаду 

Міського палацу мистецтв, відремонтовано фасад та встановлено пандус 

в бібліотеці-філії № 1; відновлено частину приміщення Центральної 

дитячої бібліотеки. 

Завершується капітальний ремонт: приміщень  в бібліотеці-філії 

№13,  фойє та вхідної групи МКП «Кінотеатр «Родина». 

Триває реконструкція (ІІ-га черга) приміщення МК ДЮСШ 

«Вінниця» на вул. Келецька, 94,а. Розпочато реконструкцію спортивного 

комплексу на вул. А. Янгеля, 48. 

З метою підвищення якості перевезень міським громадським 

транспортом у 2018 році модернізовані 2 трамвайних вагони «VinWay». 

Виконано капітальний ремонт 12 та середній ремонт 13 трамвайних 

вагонів; капітально-відновлювальний ремонт 4, капітальний ремонт 23 та 

середній ремонт 38 тролейбусів. Відкрито новий автобусний маршрут 

№17 «Тяжилів (Вінниччина-Авто) – Залізничний вокзал». 

З метою запровадження на комунальних підприємствах м. Вінниці 

принципів корпоративної звітності та єдиної облікової політики, 

проведено перевірку стану бухгалтерського обліку на МКП «УК 

«Господар Люкс», КП «Вінницька транспортна компанія», КП 

«Вінницьке шляхове управління».  

Тривала підготовча робота щодо формування консолідованої 

фінансової інформації спеціального призначення м. Вінниці. 

Удосконалювались електронні сервіси. У 2018 році створені 

розділи «Доступність об’єктів», «Доступ до публічної інформації»; 

оновлено розділ «Підприємцю» на сайті міської ради; розроблено Портал 

відкритих даних; впроваджено сервіс для осіб з порушенням слуху 

Connect Pro; вдосконалено мобільний додаток «Інформер для громадян». 

В рамках партисипативного (спільного) управління здійснювалась 

реалізація 12-ти проектів-переможців ІІІ етапу конкурсу «Бюджет 
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громадських ініціатив м. Вінниці», проведеного у 2017 році; на виконання 

робіт з міського бюджету виділено понад 5,6 млн грн.  

За результатами ІV етапу конкурсу відібрано 13 проектів-

переможців, для їх реалізації в 2019 році. В бюджеті Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади передбачені кошти в сумі 7,0 млн грн.   

Проведено сьомий міський конкурс фінансової підтримки 

соціально-культурних проектів інститутів громадянського суспільства, з 

міського бюджету на реалізацію 11 проектів-переможців виділено 0,8 млн 

грн. 

Приділялась належна увага організації змістовного дозвілля 

вінничан, розвитку фізичної культури та вихованню здорового способу 

життя. З початку року організовано та  проведено  понад 3 тисячі  

культурно-мистецьких, просвітницьких заходів. Спільно з громадськими 

організаціями реалізовано понад 240 ініціатив. Проведено 520 

загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів 

Відсутність повної статистичної інформації по більшості 

показників, що характеризують економічний та соціальний розвиток м. 

Вінниці, на жаль, не дає можливості в повній мірі оцінити утворені 

протягом року тенденції. Водночас, підсумки роботи виконавчих органів, 

підприємств, установ та організацій, наявні статистичні дані по м. Вінниці 

за 9 місяців 2018 року свідчать, що є питання, які потребують пильної 

уваги міської влади.  

Одним з основних, що набуває ширшого масштабу – є скорочення 

населення міста. З початку року чисельність населення міста Вінниця 

скоротилась на 2023 особи і склала на початок вересня 2018 року 369,8 

тис осіб. Зменшення відбулося як за рахунок природного скорочення – 

192 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 1831 

особа.  

Суттєвим залишається перевищення кількості померлих над 

кількістю народжених. Протягом січня–серпня 2018р. в м. Вінниці 

народилось 2254 особи, що на 233 особи менше, ніж у січні–серпні 2017 

року. При цьому, в січні–серпні 2018р. померло 2446 осіб, що на 4 особи 

більше, ніж за аналогічний період минулого року.  

При скороченні (на 211 осіб) кількості зареєстрованих службою 

зайнятості безробітних по м. Вінниця з 1935 осіб на початок року до 1724 

– на кінець вересня 2018 року, залишається значною кількість жінок, які 

шукають роботу. У загальній кількості зареєстрованих безробітних по м. 

Вінниці частка жінок на кінець вересня склала 62,8%.  

За інформацією Вінницького міського центру зайнятості 

підприємства міста відчувають потребу в працівниках високої 

кваліфікації, особливо робітничих спеціальностей. У переліку вакансій на 

кінець вересня 2018 року найбільший попит на кваліфікованих робітників 

з інструментом (26,6% від загальної кількості заявлених вакансій), 

робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
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технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,0%), 

а найменший – на технічних службовців (4,5%). Водночас, кількість 

заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості вакансій 

зменшилась, порівняно з минулорічними показниками на понад 18%, і 

склала на кінець вересня 582 одиниці.   

Окрім цього, на тлі постійного підвищення тарифів та цін 

нівелюється розмір задекларованих доходів працюючих. За даними 

Головного управління статистики у Вінницькій області у ІІІ кварталі 2018 

року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м Вінниці 

склала 8523 грн, та збільшилась на 24,4%, порівняно з відповідним 

періодом минулого року. При зареєстрованій середньообліковій кількості 

штатних працівників по м. Вінниці, яка склала у ІІІ кварталі 2018 року 

99640 осіб та збільшилась у порівнянні з показником минулого року на 

6,3%, співвідношення прийнятих працівників (8547 осіб) до числа тих, які 

вибули (8579 осіб) протягом періоду має негативний результат (-32 

особи).  

Станом на 01.11.2018р. заборгованість із виплати заробітної плати  

по м. Вінниця залишається значною і складає 5161,0 тис грн. З початку 

року сума заборгованості зросла в понад два рази або на 2587,9 тис грн. 

99,6% від загальної суми заборгованості становить борг підприємств-

банкрутів, який з початку року зріз майже в 2,7 рази та станом на 

01.11.2018 року досяг 5140,4 тис грн. Водночас, значно скоротився борг 

економічно активних підприємств. Борг працівникам економічно 

активних підприємств з початку року зменшився в 3,6 рази і склав 20,6 

тис грн. 

Нагальним залишається питання економного використання 

енергоресурсів та поліпшення стану розрахунків за їх споживання. 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік спрямовуються  на 

збереження досягнутих результатів, підтримку збалансованого розвитку 

усіх сфер життєдіяльності та покращання життя та добробуту мешканців  

населених пунктів Вінницької ОТГ. 

У 2019 році передбачається збільшити обсяги реалізованої 

промислової продукції (робіт, послуг) до 34,2 млрд грн. Будуть 

реалізовані інвестиційні проекти із створення нових та реконструкції 

існуючих виробничих потужностей. 

В економічний розвиток м. Вінниці прогнозується залучити 20 млн 

дол США іноземних інвестицій. Триватимуть роботи, спрямовані на 

реалізацію важливих інвестиційних проектів – створення інженерної 

інфраструктури Вінницького індустріального парку, будівництво 

комплексу із знешкодження побутових відходів.  

Продовжиться робота з формування ефективних механізмів 

підтримки та розвитку ділової активності населення. Буде проведений 

конкурс бізнес-проектів серед студентів м. Вінниці під назвою 
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«VinIDEA». Для створення дієвого об’єкта інфраструктури підтримки 

підприємництва, осередка для інтеграції наукових, бізнесових та 

студентських середовищ проводитиметься реконструкція приміщення 

під розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку».  

Продовжиться робота з модернізації теплоенергетичного 

комплексу міста.  В рамках Меморандуму зі Швейцарією планується 

провести реконструкцію теплових мереж, котелень, систем 

теплозабезпечення та інші роботи, спрямовані на  підвищення рівня 

енергоефективності міської інфраструктури.   

Заплановані роботи з термомодернізації об’єктів соціальної сфери, 

в тому числі за рахунок фінансування з міського бюджету та кредитних 

коштів. 

Поліпшиться забезпечення територій з приватною забудовою 

об’єктами інженерної  інфраструктури, триватиме будівництво мережі 

водопроводу та каналізації в мікрорайонах «Старе місто», «Тяжилів», 

«Малі Хутори», «Пирогово». 

 Планується введення в експлуатацію не менше 100 тис м2 загальної 

площі житла (нове будівництво), в тому числі за програмою 

«Муніципальне житло м.Вінниця». 

Триватимуть роботи з підтримання в належному технічному стані 

та модернізації рухомого складу КП «ВТК».  

Буде проведено комплекс робіт з утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою,  реконструкції мереж зовнішнього вуличного освітлення. 

Планується завершити масштабний проект – реконструкцію вул. 

Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського). 

Планується створення 2,1 тис робочих місць, зростання 

середньомісячної заробітної плати на 17,8% до 9828,0 грн. Продовжиться 

робота щодо зменшення суми заборгованості на підприємствах міста.  

На реалізацію проекту «Будівництво Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології 

на вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці» в 2019 році  планується залучити 

кошти  державного бюджету (на умовах співфінансування). 

Передбачається ввести в експлуатацію нові заклади дошкільної 

освіти на вул. Трамвайна,7 та вул. Замостянська,34. 

Культурне та спортивне життя мешканців населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ буде наповнено  комплексом заходів, подій, акцій 

та змагань, які сприятимуть змістовному на наповненому дозвіллю, 

здоровому способу життя. Буде забезпечена реалізація «Маркетингової 

стратегії міста Вінниці – 2020», промоція та просування бренду м. 

Вінниці. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.1 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення 

Вінницької міської ради від 26.10.2018р. №1385 «Про добровільне 
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приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького району 

Вінницької області до територіальної громади міста Вінниці» 

Вінницька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської 

ради про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Вінниці на 2018 рік взяти до відома.  

2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

згідно з додатком.  

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради в десятиденний 

термін довести показники Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік до виконавчих органів Вінницької міської ради. 

4. Зобов’язати виконавчі органи Винницької міської ради забезпечити 

реалізацію заходів та контроль виконання основних показників 

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та інформувати про 

хід їх виконання департамент економіки і інвестицій міської ради 

щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

5. Надати право виконавчому комітету Вінницької міської ради 

спільно з постійною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку вносити 

зміни та доповнення до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік з подальшим затвердженням міською радою. 

6. Зняти з контролю рішення міської ради №968 від 22.12.2017 «Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 

Вінниці на 2017 рік та Програму економічного і соціального 

розвитку м. Вінниці на 2018 рік» зі змінами до нього. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький). 
 

 

 



13 

 

Додаток до проекту  

рішення міської ради 

від __________ № _____  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
економічного і соціального розвитку  

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

на 2019 рік  



14 

 

ЗМІСТ 

Вступ ........................................................................................................................ 16 

1. Оцінка підсумків економічного і соціального розвитку за 2019 рік ... 18 

1.1. Основні досягнення року ...................................................................... 18 

1.2. Основні проблемні питання ................................................................. 20 

2. Пріоритети економічного і соціального розвитку на 2019 рік ............. 20 

3. Забезпечення економічного розвитку ....................................................... 22 

3.1. Промисловість та інновації .................................................................. 22 

3.2. Будівельна та інвестиційна діяльність ............................................... 25 

3.3. Підприємництво ..................................................................................... 28 

3.4. Споживчий ринок .................................................................................. 32 

4. Житлово-комунальне  господарство ......................................................... 34 

4.1. Утримання житлового  фонду ............................................................. 34 

4.2. Благоустрій території ............................................................................ 37 

4.3. Транспортна інфраструктура ............................................................... 40 

4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність ............................... 42 

5. Охорона навколишнього природного середовища ................................. 45 

6. Розвиток соціальної сфери ........................................................................... 48 

6.1. Ринок праці, зайнятість населення ..................................................... 48 

6.2. Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей і молоді ........................ 52 

6.3. Охорона здоров’я ................................................................................... 60 

6.4. Освіта ........................................................................................................ 63 

6.5. Культура, туризм ................................................................................... 68 

6.6. Фізична культура  і спорт ..................................................................... 71 

7. Муніципальне управління ........................................................................... 72 

7.1. Бюджетно-фінансова сфера ................................................................. 72 

7.2. Управління об’єктами комунальної власності ................................. 77 

7.3. Фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств .. 82 

7.4. Тарифна політика ....................................................................................... 84 

7.5. Підвищення ефективності роботи виконавчих органів, розвиток 

інформаційного простору ................................................................................ 86 

Додаток 1.  Основні показники економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік ..... 93 

Додаток 2.  Основні показники фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств комунальної власності м. Вінниці ................. 98 



15 

 

Додаток 3. Програма капітального будівництва на 2019 рік (на 

замовлення міської ради) .............................................................................. 112 

Додаток 4. Заходи щодо забезпечення  виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку  Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік ............................................................ 126 

Додаток 5. Перелік діючих цільових програм .......................................... 182 

 



16 

 

Вступ 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі – 

Програма) є ключовим комплексним документом, який визначає 

першочергові завдання економічного і  соціального розвитку громади 

на короткострокову перспективу, підготовлена департаментом 

економіки і інвестицій спільно з виконавчими органами Вінницької 

міської ради та структурними підрозділами, які тісно співпрацюють з 

органами місцевого самоврядування, з урахуванням пропозицій 

суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, які задіяні у 

виконанні визначених завдань. 

Нормативно-правовою основою Програми є: Закони України від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі 

змінами), рішення міської ради від 26.10.2018 №1385 «Про добровільне 

приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького району 

Вінницької області до територіальної громади міста Вінниці».  

Програма розроблена відповідно до затверджених пріоритетних 

напрямів і цілей Стратегії розвитку «Вінниця 2020» та спрямована на 

ефективне розв’язання проблем економічного і соціального характеру, 

досягнення стабільного економічного зростання, підвищення якості 

життя населення, ефективне і результативне використання коштів 

бюджету громади.   

Програма ґрунтується на основі даних, наданих Головним 

управлінням статистики у Вінницькій області, пропозицій і прогнозів 

виконавчих органів Вінницької міської ради, з урахуванням основних 

тенденцій економічного і соціального розвитку міста Вінниці за 9 

місяців та очікуваних підсумків 2018 року.   

Прогнозні показники та завдання Програми на 2019 рік можуть 

бути переглянуті та відкориговані з урахуванням того, що рішення 

міської ради від 26.10.2018 №1385 «Про добровільне приєднання 

територіальної громади селища Десна Вінницького району Вінницької 

області до територіальної громади міста Вінниці» набуло чинності 

29.11.2018р., а також відповідно до змін прогнозних показників 

економічного та соціального розвитку України на 2019 рік та інших 

внутрішніх та зовнішніх  факторів впливу.  

Програма координує свої заходи із завданнями інших чинних 

цільових та галузевих програм. 

Програма є основою для формування та раціонального 

використання фінансових і матеріальних  ресурсів, спрямованих на 
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реалізацію першочергових завдань, відповідно до визначених 

пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2019 рік.  

Для оцінки стану виконання основних показників Програми, 

повноти та якості реалізації визначених завдань і заходів, 

здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.  

У процесі реалізації Програми можуть вноситись необхідні 

корективи (зокрема, уточнення обсягів фінансових ресурсів). Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються міською радою. Звітування 

про виконання запланованих завдань Програми здійснюватиметься  за 

підсумками року. 
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1. Оцінка підсумків економічного і соціального розвитку за 2018 рік 

1.1. Основні досягнення року 

 за рейтинговими дослідженнями, проведеними в 2018 році, Вінниця 

визнана:  

o найкомфортнішим містом для життя (вчетверте); 

o містом, де найлегше вести підприємницьку діяльність в Україні;  

o одним з лідерів Рейтингу прозорості інвестиційного сектору 100 

найбільших міст України; 

 м. Вінниці  підтверджено високий рівень інвестиційної привабливості; 

 затверджено рішення міської ради про добровільне приєднання 

територіальної громади селища Десна до територіальної громади м. 

Вінниці; 

 розроблено проект «Концепції інтегрованого розвитку Вінниці – 

2030»; 

 затверджено «Маркетингову стратегію міста Вінниці – 2020»; 

 удосконалені електронні сервіси: створені розділи «Доступність 

об’єктів», «Доступ до публічної інформації»; оновлено розділ 

«Підприємцю» на сайті міської ради; розроблено Портал відкритих 

даних; впроваджено сервіс для осіб з порушенням слуху Connect Pro; 

вдосконалено мобільний додаток «Інформер для громадян»; 

 реалізовані: 

o 12 проектів-переможців ІІІ-го етапу конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив м. Вінниці», з міського бюджету виділено 

5,6 млн грн; 

o 11 соціально-культурних проектів інститутів громадянського 

суспільства, з міського бюджету виділено 0,8 млн грн: 

 проведено ІV-й етап конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. 

Вінниці», відібрано 13 проектів-переможців, передбачено в бюджеті 

міста 7,0 млн грн; 

 розроблено beta-версію інтернет-порталу City4Business – 

комунікаційний майданчик для бізнесу та влади; 

 впроваджено «Порядок часткової компенсації відсотків за залученими 

кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок 

коштів міського бюджету м. Вінниці», учасниками процедури 

компенсації визначено 4 суб’єктів підприємницької діяльності, сума 

компенсації склала 69,7 тис грн; 

 запроваджено новий формат діалогу з бізнесом – «Діловий сніданок з 

міським головою»; 

 проведено 11 заходів, залучено до участі майже 500 підприємств та 

підприємців в рамках Марафону можливостей для бізнесу; 

 введено в експлуатацію І-у чергу заводу з виробництва холодильного 

обладнання (ТОВ «Грін Кул»), налагоджено випуск продукції; 

 розпочато реалізацію проекту з будівництва заводу із виробництва 

сонячних панелей (ТОВ «НЕСС Естейт»); 
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 підписано Меморандум з компанією «HEAD» про намір будівництва 

заводу з виробництва спортивного спорядження для зимових видів 

спорту; 

 реалізовували інвестиційні проекти промислові підприємства: 

«Вінницький олійножировий комбінат», «Вінницька харчосмакова 

фабрика», «Аграна Фрут Україна», «Барлінек Інвест»; 

 розроблено beta-версію інвестиційного порталу «Invest in Vinnytsia» з 

інтерактивною інвестиційною картою та пропозиціями інвестиційних 

майданчиків та проектів; 

 завершено будівництво 92-квартирного житлового будинку на вул. П. 

Запорожця, 4 (ІІ-й п.к.) за Програмою «Муніципальне житло м. 

Вінниця»; 

 ведеться реалізація проекту «Будівництво Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології» за підтримки Світового банку; 

 придбано житловий будинок для створення дитячого будинку 

сімейного типу та 5 однокімнатних квартир для забезпечення житлом 

дітей-сиріт; створено 3 прийомні сім’ї (станом на 01.12.2018р.);  

 впроваджені енергоефективні заходи (термомодернізація) в 5-ти 

школах, 2-х закладах дошкільної освіти та у Вінницькому технічному 

ліцею; 

 проведені роботи з капітального ремонту в 13 школах; 

 збудовано: 

o поле для гри в міні-футбол та багатофункціональний 

спортивний майданчик на вул. Брацлавській, 98 (на території 

ЗШ №9»); 

o футбольне поле у ВМПДЮ; 

o 6 дитячих та спортивних майданчиків; 

 надійшло до бюджету міста (на 01.10.2018) 282,5 млн грн від сплати 

єдиного податку, що на 55,9 млн грн або на 24,6% більше, ніж за 

відповідний період минулого року; 

 завершено реконструкцію: 

o мостової споруди через р. Південний Буг на вул. Чорновола; 

o будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Гонти, 

розпочато роботу в тестовому режимі; 

 проведена реконструкція І-ї черги вул. Замостянської (від вул. 

Стрілецька до проспекту Коцюбинського) на ділянці від просп. 

Коцюбинського до вул. Стеценка; 

 влаштовано 114 пандусів на пішохідних переходах та інших об’єктах 

благоустрою; 

 облаштовано 10,0 км велосипедної мережі, всього протяжність 

міських велосипедних маршрутів міста склала 59 км; 

 проведено роботи з  асфальтування доріг 24 вулиць у мікрорайонах 

приватного сектору забудови міста; 
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 облаштовано 21 зупинку громадського транспорту; 

 виконані роботи з будівництва та реконструкції 8 об’єктів зовнішнього 

освітлення на об’єктах транспортної та соціальної інфраструктури 

міста; 

 в рамках Меморандуму з Урядом Швейцарії виконані роботи з 

реалізації проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайону Зулінського – Київська»;  

 збудовано 2,2 км мереж водопостачання та 3,4 км каналізації в 

мікрорайонах з приватною забудовою; 

 модернізовано 2 трамваї «VinWay», виконано капітально-

відновлювальний ремонт 4, капітальний ремонт 23 та середній ремонт 

38 тролейбусів; капітальний ремонт 12 та середній ремонт 13 

трамвайних вагонів; 

 відкрито новий автобусний маршрут №17 «Залізничний вокзал  – 

Лугова»; 

 ведеться будівництво ІІ-ї черги територіальної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення населення. 

1.2. Основні проблемні питання 

− висока вартість фінансових ресурсів і, як наслідок, їх недоступність 

для фінансування інвестиційних проектів на підприємствах 

Вінницької міської ОТГ; 

− зростання дефіциту висококваліфікованих кадрів та спеціалістів 

робітничих професій для роботи на підприємствах Вінницької 

міської ОТГ; 

− наявність «тіньової» зайнятості; 

− зростання витрат в межах операційної діяльності підприємств;  

− обмеженість ресурсу бюджету розвитку бюджету Вінницької 

міської ОТГ для фінансування важливих для розвитку Вінницької 

міської ОТГ інфраструктурних проектів; 

− зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної  

інфраструктури, житлового фонду, застаріле та енерговитратне 

обладнання. 

− існуюча станом на 01.11.2018р. заборгованість із виплати заробітної 

плати – 5,2 млн грн, в тому числі на підприємствах-банкрутах – 5,1 

млн грн, економічно активних підприємствах – 20,6 тис грн; 

− зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги. 

2. Пріоритети економічного і соціального розвитку на 2019 рік 

 затвердження Концепції інтегрованого розвитку громади 2030 за 

визначеними напрямками в рамках реалізації проекту «Інтегрований 

розвиток міст України» (за підтримки GIZ); 

 впровадження «Маркетингової стратегії міста Вінниці – 2020», 

реалізація заходів з промоції міста; 

 розробка та впровадження стратегії розвитку туризму м. Вінниці; 
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 розробка стандартів корпоративного управління в частині єдиного 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності для комунальних 

підприємств міста; 

 розвиток індустріальних парків: підведення інженерних мереж та 

будівництво доріг в районі Вінницького індустріального парку;  

 продовження робіт із структурної перебудови промислового  

потенціалу міста; модернізація, реконструкція  і технічне 

переозброєння діючих підприємств; 

 забезпечення комплексного супроводу інвестиційних проектів; 

 створення Вінницького інноваційно-технологічного парку;  

 залучення коштів державного фонду регіонального розвитку для 

реалізації важливих інфраструктурних та соціальних проектів; 

 реалізація інвестиційного проекту «Впровадження  автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. 

Вінниці»; 

 оновлення та модернізація рухомого складу міського пасажирського 

транспорту; 

 забезпечити партисипативне бюджетування в рамках реалізації 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», фінансування 

проектів-переможців; 

 розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 

цифровізація діяльності виконавчих органів міської ради; створення та  

удосконалення електронних сервісів;  

 реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних 

інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у 

бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві; 

 триватиме подальша розбудова інженерно-транспортної 

інфраструктури, організація вуличного простору, орієнтованого на 

пішохідну та велосипедну активність; 

 підвищення якісного рівня житлово-комунальних послуг; 

 сприяння організації та функціонуванню закладів охорони здоров’я, 

що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги населенню; 

 продовжити реалізацію проекту з будівництва регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології в м. Вінниці за підтримки Світового банку; 

 створення належних умов для здобуття якісної освіти та розвитку 

дітей, забезпечення їх прав та інтересів; 

 підвищення якості життя молоді та сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

 створення безбар’єрного міського середовища для всіх представників 

громади та, особливо, для  потреб людей з особливими потребами; 
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 створення умов для повноцінної участі та інтеграції в активне 

громадське життя людей з особливими потребами; 

 сприяння розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (влаштування дітей до сімей 

опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячого будинку 

сімейного типу) та здійснення їх соціального супроводу. 

3. Забезпечення економічного розвитку 

3.1. Промисловість та інновації 
Оцінка поточної ситуації 

Порівняно з минулим роком у функціонально-галузевій 

структурі промислового комплексу м. Вінниці змін не відбулось. 

Харчова промисловість зберегла позитивний тренд розвитку. В 

загальному обсязі реалізованої продукції по м. Вінниці в січні-вересні 

2018 року її частка складала 52,1%. Пріоритетними залишились галузі: 

виробництво виробів з деревини – 9,2%; машинобудування – 3,9%; 

хімічна – 3,4%; виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції – 2,8%;  фармацевтичних продуктів і 

препаратів – 2,3%. 

Про найбільші обсяги реалізованої промислової продукції у 

січні-вересні 2018 року звітували ПАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»,  ТОВ – 

підприємство «АВІС», ПАТ «Володарка», ПрАТ «Вінницький завод 

«Маяк», СУІП у формі ТОВ «Сперко Україна», ПрАТ 

«Вінницяпобутхім», ТОВ «Поділля-залізобетон», ТОВ «Австрія Джус 

Україна», філія «Вінницятрансприлад» ПАТ «Укрзалізниця».  

Всього підприємствами м. Вінниці в січні-вересні 2018 року 

реалізовано промислової продукції на суму близько 22 млрд грн, що 

становить понад 73% від запланованого Програмою обсягу на 2018 рік. 

Збереженню темпів економічного розвитку в промисловості 

сприяло продовження робіт з модернізації на діючих виробництвах, 

освоєння нових видів продукції та впровадження нових технологій.  

Протягом року в рамках реалізації інвестиційних проектів виконані 

роботи з технічної модернізації та реконструкції виробничих 

потужностей:  на ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ 

«Аграна Фрут Україна», ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». 

Завершені роботи з реконструкції та розширення виробництва 

паркетної дошки на ТОВ «Барлінек Інвест», створено 300 робочих 

місць.  

Проводилась реконструкція виробничих приміщень заводу з 

виробництва автомобільних джгутів ДП «Електричні системи» (вул. 

Стрілецька, 57), що відкрився в місті Вінниця в 2017 році у співпраці з 

американською корпорацією Delphi PLC. Загальна кількість 
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працюючих на кінець року склала більше 1,2 тис осіб, з яких 0,5 тис  – 

працевлаштовані  у 2018 році. 

В рамках масштабного інвестиційного проекту, який реалізується 

в місті Торгово-промисловим холдингом UBC Group, завершено 

будівництво та введено в експлуатацію І-у чергу заводу з виробництва 

холодильного обладнання ТОВ «Грін Кул». Це перше підприємство, 

розміщене на території індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування». Планова виробнича потужність 

першої черги заводу – 60 тис шт/рік (400 млн грн/рік). У 2018 році 

розпочато випуск холодильників зі скляними дверима та ларів для 

морозива; працевлаштовані понад 250 осіб, процес набору персоналу 

триває. 

Проведено відкритий конкурс з визначення керуючої компанії 

«Вінницького кластеру холодильного машинобудування», переможцем 

якого визначено  ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія». 

Розпочато реалізацію інвестиційного проекту, орієнтованого на 

розвиток відновлювальної енергетики та впровадження інноваційних 

розробок в цій сфері, в рамках якого завершується будівництво І-ї черги 

виробничих потужностей для виготовлення сонячних панелей з 

використанням фотоелектричних елементів на вул. С. Зулінського 

(ТОВ «НЕСС Естейт»), проектною потужністю 400 МВт на рік. Процес 

будівництва  буде виконуватись двома чергами. Завершення 

комплексної реалізації проекту заплановано на другу половину 2019 

року.  

З метою розвитку виробничо-технологічного потенціалу в 

промисловому секторі, збільшення інвестицій, створення робочих місць, 

між міською владою та австрійською компанією «HEAD International 

Holding GmbH», яка спеціалізується на виробництві спортивного 

спорядження для зимових видів спорту, підписано Меморандум щодо 

наміру будівництва заводу з виробництва спорядження для зимових видів 

спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території 

Вінницького індустріального парку. 

Для повноцінного використання території Вінницького 

індустріального парку та ефективного розміщення об’єктів інвестування 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 

об’єктів інженерної інфраструктури (мережі водопроводу та 

каналізації). Здійснювалось проектування об’єктів транспортної 

інфраструктури. 

Проблемні питання 

− недостатня кількість власних обігових коштів на технічне 

переоснащення та модернізацію виробництв, високі відсоткові 

ставки за користування кредитними ресурсами;  

− постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали, 

енергоносії та комплектуючі матеріали;   

https://interfax.com.ua/news/sport/503205.html
https://interfax.com.ua/news/sport/503205.html
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− низька активність у впровадження нових форм інвестування, 

використання інструментів ДПП; 

− вплив зовнішньоекономічних факторів на попит експортної 

продукції підприємств; 

− відчутній брак фахівців належної кваліфікації, особливо 

робітничих професій; 

− слабка адаптація навчальних закладів міста до потреб ринку 

праці. 

Цілі та завдання на 2019 рік  

− виконати роботи з будівництва об’єктів інженерно-технічної 

інфраструктури та автомобільних доріг в районі Вінницького 

індустріального парку; 

− забезпечити: 

 вихід І-ї черги заводу ТОВ «Грін Кул» на заплановану 

виробничу потужність, створення 1000 робочих місць; 

 початок робіт з будівництва ІІ-ї черги заводу з виробництва 

холодильного обладнання (ТОВ «Грін Кул»);  

 розширення виробництва електроджгутів для автомобільного 

концерну «Mercedes» (ДП «Електричні системи»), створення 

понад 700 робочих місць; 

 виконання умов Меморандуму про порозуміння з компанією 

«HEAD»; 

 запуск І-ї черги нового заводу з виробництва сонячних 

панелей  (ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ»), створення 400 робочих 

місць; 

− сприяти взаємодії навчальних закладів з підприємствами-  

замовниками кваліфікованих кадрів у підготовці фахівців, 

відповідно до існуючих потреб; 

− розробити Концепцію Центру з підготовки кадрів на базі ПТНЗ. 

Очікувані результати 

− збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт, 

послуг) до 34,2 млрд грн;  

− зменшення рівня безробіття, збільшення кількості працюючих на 

промислових підприємствах, забезпечення належних умов праці 

та рівня заробітної плати; 

− підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, 

зміцнення позицій місцевих товаровиробників на внутрішньому 

та зовнішніх ринках;  

− підвищення рівня інвестиційної привабливості та активізація 

процесу залучення інвестицій в економічний розвиток населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ. 
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3.2. Будівельна та інвестиційна діяльність 
Оцінка поточної ситуації  

Підприємствами міста у січні-вересні 2018 року виконано 

будівельних робіт на суму 2109,7 млн. грн., що у фактичних цінах на 

33,4% (на 528,4 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період минулого 

року. 

Обсяг виконаних будівельних робіт по м. Вінниці  

за 9 місяців,  млн грн 

 
У січні-вересні 2018 року по м. Вінниці введено в експлуатацію 

69,7 тис м2 загальної площі житла (нове будівництво), що складає 

46,9% до аналогічного періоду 2017 року та становить 51,6% до 

загальнообласного показника за 2018 рік. 

На замовлення міської ради в рамках Програми «Муніципальне 

житло м. Вінниця» завершені будівельні роботи на ІІ-му пусковому 

комплексі житлового будинку на вул. П. Запорожця, 4 на 92 квартири. 

Здійснюється підготовка документів для введення об’єкту в 

експлуатацію, яке заплановане на грудень 2018 року. Триває 

будівництво 80-квартирного житлового будинку на вул. Маяковського 

(VI об’єкту Програми). Проведено розподіл квартир шляхом 

жеребкування, визначено 60 учасників Програми.  

Програму капітального будівництва на замовлення міської ради 

за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2018 року 

профінансовано на 46,1%. На будівництво та реконструкцію об’єктів 

житлово-комунального господарства, соціальної та інженерної 

інфраструктури міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 

312,0 млн грн, з яких: кошти підприємств, організацій та населення – 

31,7 млн грн, кошти державного бюджету – 104,8 млн грн, кошти 

міського бюджету (бюджету розвитку) – 175,5 млн грн. 

За бюджетні кошти виконано наступні роботи:  

 у сфері житлово–комунального господарства (107,8 млн 

грн) здійснено будівництво та реконструкцію: мереж зовнішнього 

освітлення міста, в тому числі: оснащення підсвіткою споруд (1,3 млн 

грн); теплових мереж, котелень, систем теплозабезпечення, мереж 

водопостачання, насосних станцій підвищення тиску води та інших 

інженерних мереж (9,3 млн грн); мереж водопроводу та каналізації в 

приватному секторі (4,5 млн грн); дитячих та спортивних майданчиків 
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(3,2 млн грн); кладовища на вул. Сабарівське шосе (10,6 млн грн); 

дороги на вул. Верхарній (4,4 млн грн); огорожі навколо ЦПКіВ ім. 

Горького (2,9 млн грн); мостової споруди через р. Південний Буг на 

вул. Чорновола (26,9 млн грн); головного входу ЦПКіВ ім. Горького 

(5,2 млн грн); будівництво комплексу по знешкодженню побутових 

відходів (9,9 млн грн) та ін.  

До кінця 2018 року заплановано завершення реконструкції 

мостової споруди через р. Південний Буг на вул. Чорновола, 

будівництва огорожі навколо ЦПКіВ ім. Горького та дороги на вул. 

Верхарній. 

Крім того, з міського бюджету профінансовано 19,2 млн грн на 

реконструкцію І-ї черги вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до 

просп. Коцюбинського) на  ділянці від просп. Коцюбинського до вул. 

Стеценка. Роботи по І черзі планується завершити до кінця 2018 року. 

 для розвитку соціальної інфраструктури міста  (172,5 

млн. грн.), в тому числі на будівництво та реконструкцію: 

будівель ЗДО №4 (2,8 млн грн), ЗШ №№5, 8 (6,4 млн грн), фізико-

математичної гімназії №17 (6,5 млн грн), першого поверху будівлі 

пологового будинку на вул. Маяковського (4,9 млн грн); футбольного 

поля Палацу дітей та юнацтва (8,5 млн грн); приміщення на просп. 

Космонавтів, 64 під ЗДО (3,0 млн грн); територіальної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення населення (1,8 млн грн) та ін. 

До кінця 2018 року планується завершення робіт з: 

термомодернізації будівель комунальних закладів ЗШ №№5,17,33, ЗДО 

№№4,17, реконструкції ІІІ черги проспекту Космонавтів в м. Вінниця 

(від вул. Келецька до вул. А. Первозванного), реконструкції покрівлі 

будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ВМР» на 

вул. Пирогова,191, реконструкції харчоблоку ЗШ №25 на вул. 

Келецькій,89. 

В рамках реалізації спільного зі Світовим банком проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», за рахунок 

субвенції з державного бюджету (72,8 млн грн) ведеться будівництво 

Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного 

центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе.   

За рахунок субвенції з державного бюджету (4,9 млн грн) та 

співфінансування з міського бюджету (11,1 млн грн) здійснюється 

добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги по вул. Київська, 68.  

За рахунок субвенції з державного бюджету (3,0 млн грн) та 

співфінансування з міського бюджету (0,4 млн грн) здійснюється 

реконструкція ЗДО №17; реконструкція ЗШ №33 (1,5 млн грн – 

субвенція з державного бюджету, 6,7 млн грн – міський бюджет).  
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За рахунок коштів міського бюджету (0,2 млн грн) велась робота 

з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

багатофункціонального Палацу спорту на вул. Ватутіна,18Б.  

Продовжується будівництво загальноосвітньої школи в 

мікрорайоні «Поділля» за рахунок коштів інвестора. Крім того, у 2018 

році на її будівництво  з міського бюджету профінансовано 5,0 млн грн, 

з державного – 2,6 млн грн.  

З метою проведення якісної промоції інвестиційних проектів, які 

спрямовані на економічний та соціальний розвиток міста, збільшення 

надходжень інвестицій, розроблено beta-версію інвестиційного 

порталу «Invest in Vinnytsia».  

На виконання заходів «Програми сприяння залучення інвестицій 

у місто Вінницю на 2014-2020 роки» до переліку об‘єктів інвестування, 

за якими інвестор визначається шляхом проведення конкурсу, 

включені об’єкти за адресами: вул. Замостянська,49, Оводова,7а. 

Проведено конкурс на право реалізації інвестиційних проектів, 

визначені інвестори.  

Крім того, із залученням інвестиційних коштів в місті тривали 

роботи з будівництва закладів дошкільної освіти на: 

 вул. Замостянській,34 (на 80 місць); 

 вул. Трамвайній,7  (на 100 місць); 

 розі вулиць Ватутіна – М. Битинського (на 120 місць). 

В рамках реалізації проекту з забудови території на 

вул.Чорновола,29 ведеться  будівництво центру розвитку дитини. 

Із забудовниками міста станом на 01.10.2018р. укладено 68 

договорів про сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста,  

до бюджету розвитку міського бюджету надійшло 8,4 млн грн пайової 

участі, що  менше на 230,6 тис грн, ніж за аналогічний період 2017 року.  

Для оптимізації робіт, пов’язаних з обліком договорів та 

інвестиційних проектів, моніторингу їх виконання ведеться робота зі 

створення та подальшого впровадження  спеціалізованого програмного 

забезпечення «Автоматизована система обліку та управління 

договорами департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської 

ради».  

Проблемні питання 

− недостатня розвиненість інвестиційного ринку та засобів його 

промоції; 

− недостатність ефективних інструментів підтримки діючих та 

потенційних інвесторів, в тому числі з числа представників 

малого та середнього бізнесу. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

− поліпшення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Вінницької міської ОТГ; 
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− забезпечення житлом мешканців м. Вінниці, які потребують 

поліпшення житлових умов; 

− впровадження методології стандартизації процесів із залучення 

інвестицій відповідно до заходів реалізації «Програми сприяння 

залучення інвестицій у місто Вінницю на 2018- 2020 роки». 

Очікувані результати 

− введення в експлуатацію не менше 100 тис м2 загальної площі 

житла, в т. ч. за програмою «Муніципальне житло м. Вінниця» –  

5,2 тис м2; 

− будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів 

соціальної, інженерної і  транспортної інфраструктури: 

 закладів дошкільної освіти на 180 місць; 

 місцевих водопровідних мереж – 6,2 км,  каналізаційних та 

водостічних – 9,1 км; 

 теплових мереж – 4,1 км; 

− залучення коштів державного бюджету для реалізації проектів 

розвитку; 

− залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Вінницької міської ОТГ в сумі 9,7 млн грн. 

3.3. Підприємництво  
Оцінка поточної ситуації 

Аналіз стану малого підприємництва міста в 2018 році свідчить 

про нерівномірність його розвитку. За даними Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України станом на 01.10.2018 року 

в місті зареєстровані (новоутворені) 3244 суб’єкти господарської 

діяльності, що на 13% менше за аналогічний показник минулого року.   

Динаміка показників реєстрації юридичних осіб  

та фізичних осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
У загальній кількості зареєстрованих з початку року суб’єктів 

підприємницької діяльності переважну більшість (84,5%) складають  

фізичні особи-підприємці. Порівняно з аналогічним періодом минулого 

року кількість новоутворених (зареєстрованих) фізичних осіб-

підприємців зменшилось майже на 14%. Але, незважаючи на негативну 
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динаміку показників реєстрації, кількість зареєстрованих фізичних 

осіб-підприємців на 26% більше, ніж тих, хто припинили свою 

діяльність станом на 01.10.2018 р. Також, у порівнянні з минулим 

роком кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили свою 

діяльність зменшилась майже у 3,5 рази.    

Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації 

фізичних осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
 

Водночас, кількість юридичних осіб, що припинили свою 

діяльність у порівнянні з минулим роком, станом на 01.10.2018р. 

збільшилась на 19,6%. 

Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації 

юридичних осіб (за 9 місяців),  осіб 

 
За даними ГУ ДФС у Вінницькій області на податковому обліку, 

станом на 01.10.2018р. перебували 33,1 тис суб’єктів господарської 

діяльності. Із загальної кількості платників податків спрощену систему 

оподаткування обрали 19,2 тис осіб, що на 5,4% більше аналогічного 

періоду минулого року, з яких 17,2 тис – фізичні особи-підприємці, 

близько 2 тис – юридичні особи. Від сплати єдиного податку до 

бюджету міста станом на 01.10.2018р. надійшло 282,5 млн грн, що на 

55,9 млн грн або на 24,6% більше, ніж за відповідний період минулого 

року. На загальній системі оподаткування перебували 13,8 тис 

суб’єктів господарювання.  

З метою поліпшення організаційних та економічних умов для 

ведення бізнесу в 2018 році в рамках виконання «Програми посилення 
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конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва у м. 

Вінниці на 2017-2020 роки» впроваджені дієві інструменти, спрямовані 

на налагодження ефективної взаємодії з суб’єктами підприємницької 

діяльності. Розроблено beta-версію інтернет-порталу City4Business, 

який є комунікаційним майданчиком для бізнесу та влади. Даний 

ресурс містить інформацію щодо організацій підтримки та бізнес-

об’єднань, а також інструменти отримання адміністративних послуг. В 

рамках проекту «Критикуєш - пропонуй» налагоджено збір пропозицій 

щодо поліпшення умов ведення підприємницької діяльності в місті  

шляхом опитування суб’єктів малого та середнього підприємництва, 

узагальнені результати якого щоквартально оприлюднюються на сайті 

міської ради в розділі «Підприємцю». Проведені форуми, засідання «за 

круглим столом», тематичні тренінги-семінари, зустрічі з бізнесменами 

з актуальних питань розвитку підприємництва в рамках «Марафону 

можливостей для бізнесу у Вінниці». Запроваджено першу діалогову 

зустріч у форматі «Діловий сніданок з міським головою» 

Вперше застосована процедура, визначена «Порядком часткової 

компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та 

середнього підприємництва за рахунок коштів міського бюджету м. 

Вінниці», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 

22.12.2017р. №976. Відповідно до Порядку вінницькому підприємству 

– учаснику процедури компенсації відшкодують 75% приросту 

сплачених податків, а саме єдиного податку та податку на доходи 

фізичних осіб, в тому числі за найманих працівників. Всього станом на 

01.10.2018р. учасниками процедури компенсації є 4 суб’єкти 

господарської діяльності, які залучили кредитних коштів на суму 3,9 

млн грн.  Сума компенсації станом на 01.10.2018р. склала 69,7 тис грн, 

до кінця року планується компенсувати ще 102,4 тис грн. Завдяки 

участі у даній процедурі компенсації підприємства змогли придбати 

нове обладнання та сировину, підвищити заробітні плати працівникам. 

В рамках реалізації проекту «Швидкий старт бізнесу» та 

укладеного меморандуму з Офісом ефективного регулювання на 

платформі ефективного регулювання PRO (regulation.gov.ua) 

локалізовано алгоритм відкриття 32-х видів підприємницької 

діяльності. За результатами другого всеукраїнського рейтингу Regional 

Doing Business 2018,  складеного Офісом ефективного регулювання та 

Спілкою українських підприємців за методологією Світового банку, 

Вінниця визнана містом, в якому найлегше вести підприємницьку 

діяльність в Україні. 

Створено Комісію з перегляду місцевого регуляторного 

середовища, склад якої затверджений розпорядженням міського голови 

від 13.06.2018р. №87-р. Відповідно до «Плану заходів з організації і 

здійснення перегляду місцевого регуляторного середовища у сфері 

господарської діяльності та створення сприятливих регуляторних умов 
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для розвитку малого і середнього бізнесу у м. Вінниці», затвердженого 

розпорядженням міського голови від  07.05.2018р. №57-р, 03.10.2018р. 

проведено 2 засідання, здійснено перегляд та скасовані 8 рішень 

Вінницької міської ради, які втратили чинність у зв’язку зі зміною норм 

чинного  законодавства щодо здійснення господарської діяльності.  

В рамках проекту «Відрита регуляторна платформа» відбулись 2 

зустрічі за участі голови Державної регуляторної служби, підприємств, 

закладів вищої освіти та громадськості. Для підвищення компетенцій 

щодо можливостей застосування основних принципів та інструментів 

перегляду, удосконалення місцевого регуляторного середовища для 

членів Комісії та фахівців виконавчих органів міської ради у співпраці 

з ГО «Центр громадської експертизи» організовано та проведено 4 

навчальні семінари. 

Проблемні питання 

– брак виробничих приміщень і обладнання, власних обігових 

коштів;  

– «тінізація бізнесу»; 

– обмежена кількість кваліфікованих кадрів; 

– обмежений доступ до кредитних ресурсів та інвестицій; 

– низька активність молоді в сфері підприємництва; 

– низька платоспроможність населення, недостатній попит на товари 

і послуги, що виробляються суб’єктами підприємництва; 

– недостатність інформаційної та консультативної підтримки для 

МСП. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

− запровадження онлайн та відео-консультацій для суб’єктів 

малого та середнього підприємництва (МСП) з питань 

започаткування бізнесу, експортної діяльності, оподаткування та 

ін.; 

− створення сприятливого регуляторного середовища, в тому числі 

за рахунок реалізації проекту «Відкрита регуляторна платформа» 

та роботи Комісії з перегляду місцевого регуляторного 

середовища; 

− побудова інфраструктури для розвитку бізнесу; 

− сприяння кластерній акселерації; 

− розвиток кадрових ресурсів малого та середнього 

підприємництва; 

− презентація експортного потенціалу населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ; 

− проведення освітніх та діалогових заходів Марафону 

можливостей для бізнесу у м. Вінниці; 

− продовження діалогових зустрічей в форматі «Діловий сніданок 

з міським головою» за пріоритетними сферами підприємництва; 

− розвиток молодіжного та соціального підприємництва. 
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Очікувані результати  

– збільшення частки суб’єктів МСП, що займаються виробництвом 

в загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг); 

– покращення інформаційного та консультаційного забезпечення 

суб’єктів МСП, підвищення правової та економічної грамотності; 

– розширення ринків збуту, збільшення обсягів експорту товарів  

вінницькими МСП; 

– збільшення чисельності зайнятих у секторі МСП. 

3.4. Споживчий ринок 
Оцінка поточної ситуації  

У сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг станом на 

01.10.2018р. працює близько 2290 об’єктів різної форми власності, в 

т.ч.: торгівлі – 1502 (в т.ч. 85 торгових центрів та супермаркетів); 

ресторанне господарство – 440; з надання  послуг – 348 (в т.ч. 28 готелів 

та 18 міні-готелів з загальним номерним фондом 1046 номерів). 

У 2018 році розпочали діяльність 2 торговельні центри, 3 об’єкти 

ресторанного господарства та 1 об’єкт з надання готельних послуг. 

Підготовлено 8 рішень виконавчого комітету міської ради щодо 

затвердження місць розташування пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі квасом та хлібобулочними виробами на території міста. 

На території міста діє 11 ринків та торговельних майданчиків з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів, в т.ч.: 7 ринків та 

торговельних майданчиків за товарною спеціалізацією «змішані» та 4 – 

спеціалізовані (3 – промислова група товарів, 1 – продуктовий). Крім 

того, функціонує 1 критий продовольчий павільйон на вул. Є.Пікуса та 

2 торговельно-сервісні центри: «Лісопарк» і «Вишенька», де 

реалізується сільськогосподарська продукція. На територіях ринків 

здійснюють діяльність 159 об’єктів фірмової торгівлі регіону. 

Торгівля сільськогосподарською продукцією здійснюється на 

ринках та торговельних майданчиках, де відведено 4974 торгових 

місць, в т.ч. 344 пільгових місць для торгівлі продукцією, вирощеною 

на власних земельних ділянках.  

З метою забезпечення населення міста сільськогосподарською 

продукцією і продовольчими товарами організовано та проведено 5 

осінніх сільськогосподарських ярмарків на території біля ТЦ «Plaza 

Park» на вул. Келецькій, 117б, до участі були залучені підприємства 

харчової та переробної промисловості, фермерські господарства та 

інші суб’єкти господарювання. Участь у ярмарку для суб’єктів 

господарювання є безкоштовною, що, в свою чергу, дає можливість 

забезпечити реалізацію продукції за доступними для споживача 

цінами. У кожному ярмарку бере участь близько 240 суб’єктів 

господарювання різної форми власності.  
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Крім того, до Великодніх свят організований та проведений 

ярмарок біля ТЦ «Plaza Park», до участі в якому запрошено 130 

суб’єктів господарювання. 

Традиційно проводились міжрегіональні виставки-ярмарки під 

егідою «Купуй Вінницьке!». З початку року в приміщенні експоцентру 

торгово-промислової палати проведено 4 ярмарки, де мешканці міста 

мали змогу придбати продукти харчування за ціною товаровиробника, 

в яких взяло участь 248 суб’єктів господарювання різної форми 

власності. До кінця року планується провести ще 3 таких ярмарки. 

З метою ліквідації неправомірної торгівлі на території м. Вінниці 

здійснено 145 рейдових перевірок, виявлено 65 фактів стихійної 

торгівлі на території міста, складено 216 адміністративних протоколів, 

ліквідовано 3 місця здійснення неправомірної торгівельної діяльності 

та вилучено, згідно встановленої процедури, близько 480 кг баштанної 

продукції. 

Для забезпечення якісного обслуговування населення та 

дотримання правил торговельного та побутового обслуговування 

закладами торгівлі, ресторанного господарства, побуту та розваг 

розглянуто 446 скарг та звернень від громадян та організацій, в тому 

числі: 69 – щодо порушення тиші та громадського порядку, пов’язаного 

з роботою закладів торгівлі та ресторанного господарства.  

Спільно з Держпродспоживслужбою проведено 7 замірів 

шумового навантаження на житлові приміщення, пов’язаного з 

роботою закладів торгівлі та ресторанного господарства, підготовлено 

та вручено 4 попередження про дотримання тиші та громадського 

порядку, видано 45 наказів про встановлення режиму роботи закладам 

торгівлі, ресторанного господарства, по наданню послуг та розваг, при 

цьому жодному закладу, розташованому у житловому будинку, не 

погоджено цілодобовий режим роботи. 

Проведено моніторинг 196 закладів ресторанного господарства, 

які є найбільш доступними та привабливими для населення та гостей 

міста на предмет наявності меню та прейскуранту українською та 

англійською мовами. Станом на 01.10.2018р. у 212 закладах 

ресторанного господарства оформлено меню українською мовою, у 116 

закладах – англійською. 

За ініціативи та кошти вінницьких дизайнерів традиційно 

відбувся показ «Вінницькі дні моди сезону весна-літо 2018р.».  

Організаторами  «Vinnitsa Fashion Days» були представлені колекції 

провідних вінницьких дизайнерів і молодих початківців. Крім того, у 

показі були представлені колекції відомих торговельних марок 

«RUTA», «Princess», «Pierre Cardi». 

Проблемні питання 

– відсутність дієвого механізму зонування території з урахуванням 

архітектурних, історичних, топографічних та інших особливостей 
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окремих ділянок під розміщення пересувних об’єктів торгівлі та 

пунктів сезонної торгівлі; 

– недотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг (у вечірній та нічній час) правил торгівлі, 

режиму роботи та громадського порядку; 

– відсутність постійного лабораторного контролю на деяких 

ринках; 

– незадовільний розвиток сервісної інфраструктури. 

Цілі та завдання на 2019 рік  

– сприяння розвитку місцевих товаровиробників; 

– спрощення процедури отримання згоди на використання об’єктів 

благоустрою для здійснення сезонної торгівлі, створення умов 

для розвитку здорової конкуренції; 

– дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства 

послуг та розваг правил акустичного режиму та громадського 

порядку у вечірній та нічний час; 

– заборона продажу алкогольних напоїв у вечірній та нічний час; 

– перетворення існуючих ринків міста у сучасні торговельно-

сервісні комплекси; 

– сприяння покращенню та розвитку сервісної інфраструктури 

міста, доступної для людей з особливими потребами. 

Очікувані результати  

– розширення мережі закладів підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг, забезпечення комфортного 

обслуговування населення; 

– збільшення обсягів роздрібного товарообігу у порівняних цінах 

на 105,7%, платних послуг у фактичних цінах – на 106,0%;  

– збільшення кількості місцевих товаровиробників на ринку 

ритейлу; 

– ліквідація стихійної, несанкціонованої торгівлі; 

– упорядкування та покращення санітарного стану об’єктів 

благоустрою комунальної власності, які використовуються для 

здійснення сезонної торгівлі та сфери послуг; 

– забезпечення закладами торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг встановленого режиму роботи та 

громадського порядку. 

4. Житлово-комунальне  господарство 

4.1. Утримання житлового  фонду 
Оцінка поточної ситуації 

Житловий фонд міста, який  налічує понад 2 тисячі 

багатоквартирних будинків, протягом 2018 року обслуговували 5 

комунальних та 3 приватних житлово-експлуатаційних підприємства. 

Технічне обслуговування ліфтів житлових будинків забезпечувалось 4 
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підприємствами різної форми власності. Аварійне обслуговування 

інженерних систем житлових будинків проводилось житлово-

експлуатаційними підприємствами та комунальним підприємством 

«Аварійно-диспетчерська служба».  

Для забезпечення належного технічного стану будинків за 

рахунок усіх джерел фінансування на капітальний ремонт за 9 місяців 

2018 року спрямовано 50,06 млн грн, з яких 4,39 млн грн – кошти 

співвласників багатоквартирних будинків.  

За рахунок коштів міського бюджету та мешканців будинків в 7 

будинках відремонтовано понад 11,9 тис п м міжпанельних стиків, в 14 

будинках відремонтовано понад 8,9 тис м кв шиферної та м’якої 

покрівлі,  на 46 будинках  відремонтовано 11,3 тис п м інженерних 

мереж. Виконано експертне обстеження та технічний огляд 44 ліфтів. 

Здійснено капітальний ремонт та влаштовано систему безпровідної 

диспетчеризації на 32 ліфтах. Дана система дає можливість в 

поточному часі отримувати диспетчерами інформацію щодо технічних 

несправностей на ліфтах та інженерних системах будинку. 

З метою енергозбереження в житлових будинках виконано ряд 

енергоефективних заходів в рамках програми співфінансування 

мешканцями капітальних  ремонтів, а саме: часткове утеплення фасадів 

10 будинків; проведено влаштування енергозберігаючих вікон в 36 

будинках; здійснено заміну систем електропостачання 9 будинків.  

За рахунок обігових коштів житлово-експлуатаційних 

підприємств проведено поточний ремонт 45,3 тис м2 м’яких та 

шиферних покрівель; 25,4 тис п м інженерних мереж; 7790 одиниць 

запірної арматури; 677 електрощитових; 161 під’їзду; виконано роботи 

по встановленню 1227 акустичних вимикачів. 

Крім того, завершується реконструкція фасаду житлового 

будинку на вул. Соборній,101. Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію та проведено державну експертизу на об’єкт 

«Реконструкція фасаду житлового будинку на вул. Соловйова,3 в м. 

Вінниці». 

Проводились  роботи з благоустрою прибудинкових територій: 

виконано  поточний ремонт 17,0 тис м  асфальтобетонного покриття 

157 дворів, капітально відремонтовано 25,7 тис м кв.  прибудинкових 

територій біля 37 будинків, в т.ч. влаштовано 274 місць для паркування 

автотранспорту. Виконано капітальний ремонт та встановлено 10 

контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на 

прибудинкових територіях. 

 Тривала інформаційно-роз`яснювальна робота  щодо  правових, 

організаційних та економічних відносин, пов’язаних з реалізацією прав 

та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирних будинків 

щодо їх утримання та управління згідно з нормами чинного 

законодавства України у сфері житлово-комунального господарства.  
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За 9 місяців 2018 року в місті створено 66 ОСББ. Загалом 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків функціонують у 

572 багатоквартирних житлових будинках міста. 

Співвласники 1365 будинків визначились з питанням управління  

будинками. Водночас, залишається  відкритим питання укладання 

договорів на надання послуг з управління будинком, зокрема 

узгодження переліку і обсягу ремонтних робіт, які необхідно 

проводити по будинку, та ціни на послуги, які згодні та спроможні 

сплачувати співвласники багатоквартирних будинків за утримання 

спільного майна.     

Для належного утримання багатоквартирних житлових будинків 

та прибудинкових територій  в умовах формування ринку послуг з 

управління будинками міська влада забезпечує підтримку та надає 

допомогу управителям та ОСББ, які приєднались до «Меморандуму 

про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками на території м. Вінниці». Метою 

Меморандуму є консолідація управителів будинків, ОСББ для 

забезпечення спільної з міською владою діяльності, спрямованої на 

створення  безпечних та комфортних умов проживання в 

багатоквартирних будинках, соціального захисту споживачів житлово-

комунальних послуг. За підсумками 9 місяців 2018 року до 

Меморандуму приєднались 10 підприємств та 133 ОСББ. 

Проблемні питання 

– зношеність житлового фонду та внутрішньобудинкових мереж; 

– недостатнє фінансування робіт, пов’язаних з утриманням 

житлового фонду; 

– недостатня обізнаність співвласників багатоквартирних будинків 

щодо прав та зобов’язань в питаннях, які пов’язані з утриманням 

будинків та прибудинкових територій; 

– недосконалість нормативно-правової бази.  

Цілі та завдання на 2019 рік 

− забезпечення ефективного управління житловим фондом та 

належного рівня надання житлово-комунальних послуг 

населенню; 

− поліпшення стану житлового фонду; 

− покращення благоустрою  прибудинкових територій; 

− проведення в межах виділених асигнувань комплексу робіт з 

утримання та ремонту житлового фонду та прибудинкових 

територій. 

Очікувані результати 
– забезпечення належного рівня надання житлово-комунальних 

послуг; 

– поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій; 
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– створення 50 нових ОСББ. 

4.2. Благоустрій території 
Оцінка поточної ситуації  

Благоустрій території є однією з життєзабезпечуючих сфер 

міського господарства, які безпосередньо впливають на якість та рівень 

життя населення. Для створення сприятливого життєвого середовища 

та  забезпечення комфортних умов для здійснення всіх видів діяльності 

населення у 2018 році виконано комплекс заходів та робіт.  

Поточний ремонт 81,2 тис м² асфальтобетонного дорожнього 

покриття виконано на 154 вулицях міста; тротуарів – на 22 об’єктах, 

загальною площею 2,3 тис м2. З метою продовження термінів 

експлуатаційної придатності покриття доріг міста  проведено роботи по 

зашпаруванню тріщин та швів в дорожньому покритті загальним 

обсягом понад 12,7 тис. п.м. 

Для збільшення пропускної здатності  вулиць виконаний 

вибірковий капітальний ремонт перехрестя вулиць Келецька – Д. 

Галицького.  Проведено комплексний капітальний ремонт дороги на 

вул. Гніванське шосе (від вул. Пирогова до межі міста). 

Завершено будівництво ІІ черги дороги на вул. Верхарна – 

ділянка від вул. Некрасова до вул. О. Довженка.   

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття загальною 

протяжністю 37,5 тисм2, зокрема на ділянках вулиць: Ватутіна, 

Київська, Пирогова, М. Ващука, Чорновола та ін.; тротуарів та   

тротуарного покриття на вул. Київській, Московській,  Магістрацькій, 

Соборній та ін, загальною площею 11,2 тис.м2.  

В рамках ремонтних робіт на пішохідних переходах та інших 

об’єктах благоустрою влаштовано 114 пандусів, облаштовано 5,0 км 

велосипедної мережі. Загальна протяжність міських велосипедних 

маршрутів складає 54 км. 

На умовах співфінансування з мешканцями виконані роботи з  

асфальтування доріг 24 вулиць у мікрорайонах з приватною забудовою. 

Проведено капітальний ремонт турнікетного огородження на вул. 

Келецька, Пирогова, пр-т Коцюбинського, Київська, Гоголя а також 

капітальний ремонт зовнішнього освітлення та дорожнього 

огородження на вул. Немирівське шосе (від вул. Чехова до буд №177 

на вул. Немирівське шосе). 

Проведено капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів 

в районі 15-ти загальноосвітніх шкіл та закладу дошкільної освіти №43. 

Виконано капітальний ремонт: парканів на вул. Соборній в 

районі буд. №92 та на вул. С.Петлюри; контейнерного майданчика на 

вул. Л.Толстого; інженерних мереж на вул. Бучми, вул. Мури.  
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Виконаний капітальний ремонт елементів благоустрою – вхідної 

групи в центральний парк зі сторони вул. Хлібна та вхідної групи в 

центральний парк зі сторони вул. Грушевського.  

В рамках ремонтних робіт на пішохідних переходах та інших 

об’єктах благоустрою влаштовано 114 пандусів, облаштовано 10 км 

велосипедної мережі. Загальна протяжність міських велосипедних 

маршрутів складає 59 км. 

Виконані роботи з ремонту та облаштування 21 зупинки 

громадського транспорту, зокрема на: вул. 600-річчя, Чорновола, 

Київська, Московська, Д.Нечая пр-т Юності та ін.   

Проведено реконструкцію 8 об’єктів зовнішнього освітлення на 

території транспортної та соціальної інфраструктури міста, зокрема на 

вулицях:  Я. Мудрого, вул. Квітневій, пров. Квітневому; 

Замостянська,18 (територія КЗ ЦПМСД № 4),  Замостянська,20 

(територія міського клінічного полового будинку №2); просп. 

Юності,15 (територія ДНЗ №46);  Академіка Янгеля, 32 (територія ДНЗ 

№51); Нечуя-Левицького, 2а, 2б ті ін.  

Завершені роботи з будівництва поля для гри в міні-футбол та 

багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Брацлавській, 

98 (на території КЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 ВМР») та дитячого та 

спортивного майданчиків на розі вул. Руданського - М. Гавриш. 

Здійснюється будівництво: дитячого майданчика на вул. Л. 

Ратушної,128,130,132; спортивних майданчиків на вул. А. 

Первозванного,30 та вул. Стельмаха,47; багатофункціонального 

спортивного майданчика по вул. Зодчих, 40.  

Завершено будівництво притулку для безпритульних тварин на 

вул. Гонти.  

Триває реалізація проекту «Будівництво комплексу із 

знешкодження побутових відходів (на території Людавської сільської 

ради Жмеринського району Вінницької області)». 

З метою забезпечення належного відведення атмосферних опадів 

з дорожнього покриття та територій житлової забудови за «Схемою 

розвитку мережі зливової каналізації  м. Вінниці» завершена 

реконструкція мереж зливової каналізації на вул. Келецькій,64, 64/47а; 

капітальний ремонт зливової каналізації на вул. Б.Лук’яновського.  

Виготовлено ПКД на реконструкцію мережі зливової каналізації на 

вул. С. Зулінського,49, пройдено експертизу проекту.  

Тривало будівництво мереж водопостачання та водовідведення в 

мікрорайонах з приватною забудовою. З початку року збудовано 2,2 км 

мережі водопроводу та 3,4 км мережі каналізації.  

Очищено 13,3 тис м2  русел малих річок. Відремонтовано та 

очищено 134 колодязі питної води.  
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Підтримувались в належному стані всі сквери, майдани, 

меморіали, пам’ятники, пам’ятні знаки, інші об’єкти та елементи 

благоустрою.  

Проблемні питання 

 мала пропускна здатність вулично-дорожньої мережі, не повній 

мірі обладнана пішохідним і дорожнім огородженням на 

небезпечних ділянках, не пристосована для руху маломобільних 

груп населення;  

 надмірна зношеність та/або відсутність тротуарів з обох боків 

майже третини вулиць, особливо в мікрорайонах з приватною 

забудовою;  

 застарілість та зношеність конструктивних елементів великих та 

малих мостів;  

 недостатня розгалуженість мережі закритої зливової каналізації 

та її низька пропускна здатність, відсутність на мережах зливової 

каналізації локальних очисних споруд;  

 велика кількість багаторічних зелених насаджень, які досягли 

граничної вікової межі та потребують омолодження;  

 русла малих річок та струмків потребують впорядкування, 

берегоукріплення, а відкриті природні та штучні водойми – 

відторфовування. 

Цілі та  завдання на 2019 рік  

 розвиток та ефективне технічне утримання вулично-дорожньої 

мережі та об’єктів благоустрою, з врахуванням потреб населення та 

транспорту;  

 реалізація «Схеми розвитку мереж зливової каналізації міста 

Вінниці»;  

 реконструкція (капітальний ремонт) мостових споруд;  

 реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення міста (заміна та влаштування світильників на основі 

LED - технологій); 

 формування та утримання системи зелених насаджень;  

 розвиток та утримання територій загального користування та зон 

відпочинку;  

 поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об’єктів та 

елементів благоустрою;  

 удосконалення організації, технології та технічного оснащення 

процесів утримання, прибирання та озеленення території, вивозу 

та переробки відходів.  
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Очікувані результати  

− забезпечення нормативного рівня технічного утримання та 

санітарного стану території населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ;  

− покращення технічного стану та пропускної здатності доріг та 

тротуарів, в тому числі в мікрорайонах приватної забудови, 

підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту, зниження 

аварійності, ліквідація місць концентрації ДТП;  

− забезпечення вчасного відведення атмосферних опадів, усунення 

їх застою на територіях загального користування, усунення 

локальних підтоплень вулично-дорожньої мережі та територій 

житлової забудови; 

− забезпечення необхідного рівня освітлення вулиць. 

4.3. Транспортна інфраструктура  
Оцінка поточної ситуації 

Основним перевізником пасажирів в м. Вінниці є КП «Вінницька 

транспортна компанія», де працює понад 2,0 тис осіб. Підприємство 

забезпечує безперебійний рух: 

− 6 трамвайних маршрутів, які обслуговують 74 трамваї 

швейцарського та чеського виробництва, а також модернізовані 

трамваї «VinWay»; 

− 15 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 131 тролейбус; 

− 19 автобусних маршрутів, які обслуговують 60 автобусів 

вітчизняного виробництва. 

Крім цього, на 30 автобусних маршрутах в режимі маршрутного 

таксі працює 237 транспортний засіб приватних перевізників. 

З метою забезпечення ефективної роботи міського пасажирського 

транспорту КП «Вінницька транспортна компанія» у 2018 році виконано 

капітально-відновлювальний ремонт 4 та позаплановий ремонт 7 

автобусів, капітальний ремонт 23 та середній ремонт 38 тролейбусів. 

Трамвайним депо проведено капітальний ремонт 12 та середній ремонт 

13 трамвайних вагонів.  

Проведено модернізацію з реконструкцією 2 трамвайних вагонів 

«VinWay» з влаштуванням середньої секції з пониженим рівнем підлоги 

для осіб з обмеженими фізичними можливостями, покращеним дизайном 

салону та зовнішнього виду.  

Всього усіма видами транспорту (з урахуванням фізичних осіб – 

підприємців) за 9 місяців 2018 року в м.Вінниці перевезено 137,3 млн 

пасажирів. Як і в попередні роки, основна частка пасажирських 

перевезень належить електротранспорту – 71% від загального обсягу 

перевезень. 

Виконані роботи з реконструкції трамвайних колій на вул. 

Замостянській. Капітально відремонтовано трамвайні колії (950 м п.) на 
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вул. А. Янгеля та відновлено асфальтне покриття на міжколійному 

просторі. Проведено технічне переоснащення тягової підстанції №19 на 

вул. Стрілецька, б/н (біля буд. № 4). 

Організацію дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста 

забезпечують 97 світлофорних об’єктів та понад 4 тис дорожніх знаків. У 

2018 році КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації дорожнього руху» нанесено понад 235 км 

повздовжньої та понад 22,0 тис м2 поперечної дорожньої розмітки (в тому 

числі холодним пластиком – 1,0 тис м2).  

Відкрито новий автобусний маршрут №17 «Тяжилів (Вінниччина-

Авто) – Залізничний вокзал». 

Послуги авіаперевезень забезпечує КП «Аеропорт «Вінниця». 

Транспортне сполучення аеропорту з містом здійснює КП «Вінницька 

транспортна компанія» в режимі маршрутного таксі. Для поліпшення 

якості авіаперевезень приміщення аеровокзалу обладнане стійками для 

реєстрації пасажирів, придбано аеропортний пересувний конвеєр та 

конвеєрну лінію для багажу, змонтовано смугу пожежної сигналізації та 

систему оповіщення.  

В звітному році відкрився новий регулярний авіарейс «Вінниця – 

Бориспіль», крім цього, з аеропорту «Вінниця» були здійснені регулярні 

авіарейси до Варшави (Польща), Тель-Авіву (Ізраїль) та чартерні рейси 

до Даламану, Анталії (Туреччина), Шарм-ель-Шейху (Єгипет). За 9 

місяців 2018 року здійснено 1019 регулярних та чартерних авіарейсів, 

перевезено 46 287 пасажирів.  

З метою відкриття нових напрямків авіасполучень м. Вінницею та 

вінницьким аеропортом у квітні місяці було представлено свій стенд на 

форумі цивільної авіації EuroRoutes 2018 (м. Більбао). 

Проблемні питання 

− відсутність відшкодування за рахунок субвенцій з державного 

бюджету втрат перевізників від перевезень пільгових категорій 

пасажирів; 

− зношеність рухомого складу міського електротранспорту, 

контактної мережі, колійного та енергетичного господарства КП 

«Вінницька транспортна компанія»; 

− вичерпаний міжремонтний ресурс штучних покриттів аеродрому 

КП «Аеропорт Вінниця»: злітно-посадкової смуги, руліжної 

доріжки, перону та стоянки.  

Цілі та завдання на 2019 рік 

− оновлення рухомого складу КП «Вінницька транспортна 

компанія»; 

− реконструкція контактної мережі міського електротранспорту; 

− модернізація тягових підстанцій; 

− капітальний ремонт та реконструкція трамвайних колій; 
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− розширення мережі автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом в м. Вінниці (АСКДР); 

− проектування та реконструкція злітно-посадкової смуги 

аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» (за підтримки Мінінфра-

структури). 

Очікувані результати 

− капітально-відновлювальний ремонт 4 автобусів, виготовлення 3 

тролейбусів «Вінниця»; 

− удосконалення мережі транспортного обслуговування; 

− забезпечення доступності транспорту для маломобільних груп 

населення; 

− підвищення рівня безпеки міського транспорту та дорожнього 

руху. 

4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність 
Оцінка поточної ситуації 

Послуги з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання в м. Вінниці надаються двома теплопостачальними 

підприємствами міста: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та КП 

«Вінницяоблтеплоенерго», на балансі яких утримуються 55 котельних, 

1 ТЕЦ, 92 центральних та 289 індивідуальних теплових пунктів та  

248,7 км теплових мереж у двотрубному вимірі. 

В рамках рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради 

від 19.04.2018р. №815 «Про підготовку житлово-комунального 

господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу та 

установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр.» та  з 

метою підвищення надійності технічного обладнання, КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» виконано поточний ремонт 41 котельні, 84 

ЦТП, 287 ІТП та реконструйовано 3,8 км теплових мереж та КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» виконано поточний ремонт 14 котельних, 

замінено 0,271 км теплових мереж. 

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» виконано роботи з реконструкції теплових 

мереж на вул. Привокзальна від ТК233 до ТК234Ø426/560 мм 

протяжністю 242 м, вул. Зулінського, 41, 48 від ТК 48 2Ø89/160 мм 

протяжністю 1528 м, на вул. Архітектора Артинова, від ТК233 до 

існуючої мережі 2Ø325мм протяжністю 808 м, на вул. Космонавтів, 79а 

до ТК 80а, 2Ø133/255, від ТК80а до ж/б 2Ø108/200, від ТК 80а до ж/б 

2Ø89/160 протяжністю 246 м, на вул. Митрополита Петра Могили від 

ТК 2Ø426 мм протяжністю 226 м, на вул. Хлібна від ТК113/11-2 до ТК 

113/11-2-3 протяжністю 390 м, на вул. Академіки Янгеля від ТК 207/22-

3 до ЦТП протяжністю 206 м. А також за власні кошти підприємства 

виконано реконструкцію теплової мережі на просп. Космонавтів, 56-71 

протяжністю 142 м. Загальна вартість робіт склала 18324,98 тис грн. 
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Прогнозована економія природного газу складає 172,66 тис куб м, 

скорочення електричної енергії 37,45 тис. кВт, зменшення споживання 

теплової енергії на етапах транспортування 1,09 тис. Гкал. 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» відремонтовано 14 котелень, 

обладнання 8 ЦТП, гідравлічну промивку 26,1 км теплових мереж та 

фактично замінено 271 м теплових мереж від котельні на вул. 

Амосова,1. Прогнозована економія природного газу складає 12,9 тис 

куб м, електричної енергії – 2,6 тис. кВт, 0,07 тис Гкал теплової енергії 

на етапах транспортування. 

Газопостачання міста забезпечує ПАТ «Вінницягаз». На балансі та 

в експлуатації підприємства перебуває 3 ГРС («Вінниця Північна» з 

пропускною здатністю 35 тис куб м газу/год, «Вінниця Південна» – з 

пропускною здатністю 40 тис куб м газу/год, «Вінниця  Східна» – з 

пропускною здатністю 6 тис куб м газу/год), 174 ГРП та 2525 км  мереж 

газопостачання.  

Підприємством виконано: комплексне обслуговування 921 км 

газових мереж (81% від запланованого), реконструкцію 2-х станцій 

катодного захисту (в роботі ще 1 станція), планове технічне 

обслуговування більше 64 тис абонентів (62%). 
Водопостачання міста Вінниці здійснюється з поверхневого 

джерела водопостачання річки Південний Буг. Поверхневий водозабір 

здійснюється на північ від меморіалу «Визволення» на лівому березі 

річки Південний Буг, між вулицею Київською і безпосередньо річкою. 

Річка Південний Буг зрегульована Сабарівською ГЕС. В даному районі 

міста знаходяться і водопровідні очисні споруди. Водопостачання міста 

здійснюється за допомогою 6 магістральних водоводів ø 400-1200 мм. 

Монополістом у сфері водопостачання та водовідведення міста є 

КП «Вінницяоблводоканал», що перебуває у власності територіальних 

громад області.  

На балансі підприємства перебуває водопровідна насосна станція 

ІІ підйому «П’ятничани» (станції №2 та №3), загальною потужністю 

200 тис м3/добу, насосні станції ІІІ підйому «Вишенька» потужністю 

80 тис м3/добу, «Старе місто» потужністю 10 тис м3/доба, а також 54 

станції підкачки холодної води IV підйому, розташовані в ЦТП, СТВС 

(станція тепло-водо постачання), КТБ та котельнях. 

У роботі міської системи водовідведення задіяні очисні споруди 

каналізації, 19 каналізаційних насосних станцій, потужністю від 1,0 до 

80,0 тис м3/добу та 534,9 км загальна протяжність мереж каналізації.  

Проектна потужність водопровідних очисних споруд міста на 

сьогодні становить 150 тис м3/добу. 

КП «Вінницяоблводоканал» під час підготовки водопровідно-

каналізаційного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 

2018-2019 років проведена зупинка системи водопостачання для 

виконання ремонтно-профілактичних робіт технічного обладнання 
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насосних станцій водопостачання і водовідведення, водозабірних 

споруд та заміни зношеного обладнання.  

За рахунок власних коштів КП «Вінницяоблводоканал» виконано: 

поточний ремонт 36 насосних агрегатів, заміну 102 одиниць запірної 

арматури (при запланованому 85) водопровідних мереж, ремонт та 

заміну 10 пожежних гідрантів, ремонт та обслуговування 90 

водорозбірних колонок на водопровідних мережах, ремонт 210 

водопровідних камер та колодязів,  поточний  ремонт 24 насосних 

агрегатів на ОСК по вул. Черняховського. Протягом  поточного року  

КП «Вінницяоблводоканал» виконано реконструкцію КНС-12 по вул. 

Ватутіна. 

За рахунок обігових коштів КП «Вінницяоблводоканал»  замінено  

3,8 км аварійних ділянок водопроводу (заплановано 3,5 км). 

Підприємством СО «Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ 

«Вінницяобленерго» виконано: реконструкцію КЛ-10 кВ Ф-243 від ПС 

110/10 кВ «Промислова» до ТП-679, Ф-35 від ПС 110/35/10 кВ 

«Південна» до ТП-780 на вул. Польова, Пирогова, М. Кошки в м. 

Вінниця - 3,22 км, а також виконано ремонт ТП, РП  в кількості 70 од. 

Виконано розчистку від гілля вздовж ліній електропередач протяжністю 

61,5 км.  

Проблемні питання 

− обмеженість фінансових ресурсів на впровадження 

енергоефективних технологій та обладнання; 

− погіршення платоспроможності споживачів; 

− непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

− поетапне оновлення теплових мереж населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ; 

− реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення та 

водовідведення, електрозабезпечення міста із застосуванням 

енергозберігаючих технологій; 

− реконструкція та дооснащення котельних твердопаливними 

колами; 

− впровадження альтернативних видів енергії (палива); 

− посилення системи контролю за використанням енергоресурсів; 

− ремонт та профілактика газових мереж; 

− впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення; 

− забезпечення поточної оплати та погашення наявної 

заборгованості за спожиті енергоресурси. 

Очікувані результати 

− зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

енергозабезпечення та на інженерних спорудах міста; 
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− економія енергоресурсів від впровадження енергозберігаючих 

заходів; 

− покращення технічного стану об’єктів транспортування 

енергетичних ресурсів; 

− зменшення викидів СО2; 

− підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста; 

− забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання та 

погашення заборгованості за спожиті енергоресурси. 

5. Охорона навколишнього природного середовища 
Оцінка поточної ситуації 

У 2018 році систематичні спостереження за вмістом шкідливих 

речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця проводились лабораторією 

спостережень за забрудненням атмосфери  Вінницького обласного 

центру з гідрометеорології  на двох стаціонарних постах 

спостереження (ПСЗ), які розташовані на вул. Київська, 25 - ПСЗ №1, 

на вул. Немирівське шосе, 29 -  ПСЗ №2.  

Загальний рівень забруднення за 9 місяців поточного року (за 

індексом забруднення атмосферного повітря) по місту 

характеризувався, як низький. Середньомісячні концентрації завислих 

речовин, діоксиду сірки на ПСЗ №2 були дещо вище, ніж на ПСЗ №1. 

Порівняно з  2017 роком рівень забруднення по м. Вінниці 

незначною мірою знизився за рахунок зменшення концентрацій по 

діоксиду азоту, формальдегіду. Зросли середньомісячні концентрації 

завислих речовин, оксиду вуглецю, фтористого водню. 

З метою зменшення загазованості атмосферного повітря 

автомобільним транспортом продовжувались роботи з  будівництва та 

реконструкції доріг, впровадження автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом на базі оптоволоконних технологій. Зверталась увага 

місцевих жителів на екологічні види транспорту, такі як тролейбуси, 

трамваї, велосипеди. Для цього модернізовано 2 трамваї, облаштовано 

59 км велодоріжок, проведено 25 велозаходів, спрямованих на 

популяризацію велосипедного руху в м.Вінниця. В рамках Проекту 

«Розвиток велоінфраструктури за підтримки Швейцарського бюро 

співробітництва в Україні» встановлено 720 нових паркомісць в 

закладах освіти та культури. Відкрито муніципальний велопрокат 

NextBike. 

Екологічний стан поверхневих водних об'єктів і якість води в них 

є основними чинниками санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. В звітному періоді Державною установою «Вінницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України» із поверхневої водойми 

міста – р. Південний Буг лабораторно досліджено 39 проб на хімічні 

показники та 39 проб на бактеріологічні показники. Невідповідність 

нормативу встановлена в 39 пробах по хімічних показниках та в 33 
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пробах по бактеріологічних показниках, що становить 100,0% та 84,6% 

відповідно. Із централізованої мережі міста відібрано та лабораторно 

досліджено на хімічні показники 44 проби питної води, з яких 15 (34%) 

не відповідало вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною» по запаху, 

кольоровості та каламутності. На бактеріологічні показники 

досліджено 31 проба, з яких невідповідних не зареєстровано. 

З метою покращення стану водних ресурсів міста 

продовжувались роботи по благоустрою та поліпшенню санітарного 

стану прибережних смуг р. Південний Буг, малих річок, струмків, 

ставків, включаючи русла та зони відпочинку.  

Продовжувались роботи з будівництва самопливної та напірної 

мережі каналізації по вул. Чумацькій (від перехрестя з І пров. 

А.Турчановича до вул. Чехова) за рахунок співфінансування обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища ( 3,0 млн грн) 

та міського бюджету (2,0 млн грн). Крім того, у 2018 році з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 1,0 

млн грн для будівництва мережі каналізації на території приватного 

сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе 

місто».  

На виконання угоди між Стадницькою сільською радою  та 

Вінницької міською радою виділені кошти з міського бюджету на 

надання матеріальної допомоги мешканцям с. Стадниця на будівництво 

індивідуальних водогонів до приватних осель в обсязі  261,795 тис грн,  

на проведення розрахунків за  водопостачання з водорозбірних колонок  

с. Стадниця в обсязі  150,594 тис грн. 

На виконання угоди між Вінницькою районною державною 

адміністрацією та Вінницької міською радою на оздоровлення дітей, 

що проживають в населених пунктах навколо міського полігону 

твердих побутових відходів, який знаходиться на землях Стадницької 

сільської ради виділені кошти з міського бюджету в обсязі 150,0 тис. 

грн. 

Тривають роботи із «Будівництва комплексу по знешкодженню 

побутових відходів (на території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької області)», на які в звітному періоді в 

міському бюджеті передбачено 9,9 млн грн. 

За рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного 

середовища продовжується розробка локальної схеми екомережі м. 

Вінниці.  

На сучасному етапі розвитку людства, в час надвисокого рівня 

впливу на довкілля з не завжди передбачуваними наслідками 

екологічна освіта, виховання і культура громадян визначають не лише 

сутність держави, але й благополуччя та здоров’я нації. У закладах 

загальної середньої освіти міста проведено екологічний тижневик 
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«Подивись, який він гарний світ в якому ти живеш». В рамках 

тижневика проведено екологічні  акції, конкурси, тематичні години 

спілкування, а також міський конкурс квестів «Екологічна стежина». 

Учасники конкурсу розробили сценарії квестів екологічних стежин. 

Проведено підготовку до міської акції «Зелена хвиля». Всього на 

проведення заходів, спрямованих на підвищення екологічної 

свідомості громадян у 2018 році виділено 40,0 тис грн з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Проблемні питання  

− забруднення водного басейну недостатньо очищеними 

каналізаційними стоками, а також в результаті забруднення 

відходами та сміттям прибережних територій (смуг); 

− перевантаження потужностей полігону для захоронення 

побутових відходів;  

− відсутність налагодженої системи збору та вивезення 

небезпечних відходів в складі побутових відходів; 

− відсутність сучасного підприємства з переробки побутових 

відходів; 

− низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 

навколишнього природного середовища та переваг сталого 

розвитку;   

− недотримання природоохоронного законодавства. 

Цілі та завдання на 2019 рік  

 забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття 

рішень щодо соціально-економічного розвитку населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ; 

 запобігання забрудненню атмосферного повітря та вод  

 озеленення міста та догляд за зеленими насадженнями;  

 продовження будівництва комплексу по знешкодженню 

побутових відходів;   

 сприяння формуванню екологічної культури населення.  

Очікувані результати  

− уповільнення темпів погіршення екологічної ситуації міста; 

− доступність, достовірність та своєчасність отримання 

екологічної інформації; 

− припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття;  

− впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, 

переробки та знешкодження промислових і побутових відходів; 

− підвищення рівня екологічної свідомості громадян. 
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6. Розвиток соціальної сфери 

6.1.  Ринок праці, зайнятість населення  
Оцінка поточної ситуації  

Ситуація на ринку праці м. Вінниці є динамічною і зазнає 

постійних змін під впливом об’єктивних процесів, які відбувались в 

суспільстві та економіці. Чисельність безробітних, які перебували на 

обліку в службі зайнятості у січні-вересні 2018 року в порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року зменшилась на 564 особи (5870 за 

січень-вересень 2018  року, 6434 за січень-вересень 2017 року). 

Відповідно до вимог чинного законодавства, роботодавці 

інформують службу зайнятості про потребу у працівниках. Кількість 

вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли до 

Вінницького міського центру зайнятості від підприємств, організацій 

та установ протягом січня – вересня 2018 року, становила – 8695 осіб, 

що на 676 більше ніж за відповідний період 2017 року (8019 осіб). 

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року кількість 

роботодавців, які надавали інформацію про наявність вакансій зросла з 

1763 до 1774. 

В загальній кількості вакансій, які пропонувалися роботодавцями 

у січні-вересні 2018 року, близько 13% мали заробітну плату не вище 

мінімальної і лише у 7%  оплата дещо перевищувала середньообласний 

рівень, 80 % вище мінімальної заробітної плати. За видами економічної 

діяльності найбільша потреба робочої сили спостерігається в сфері 

транспорту та зв’язку, торгівлі, переробній промисловості, будівництві 

тощо. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року, чисельність 

вивільнених у зв’язку із скороченням чисельності, змінами в організації 

виробництва, ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням 

підприємства працівників зменшилася. Більшість роботодавців 

застосовують інші підстави звільнення працівників: за угодою сторін 

або закінченням терміну трудового договору. Зокрема, у загальній 

чисельності шукачів роботи, які звернулися до центру зайнятості 

протягом січня-вересня 2018 року , питома вага вивільнених становила 

лише 5%, звільнених за власним бажанням – 12%, тоді як за угодою 

сторін – 50%, у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 

11%. 

За сприяння центру зайнятості за січень-вересень 2018 року 

працевлаштовані всього 6380 осіб, з них 2773 безробітних громадян, у 

тому числі, 1286 неконкурентоспроможних на ринку праці осіб, які 

підпадають під 5% квоту, 141 осіб з інвалідністю. Тривалість пошуку 

роботи становила 87 днів. Рівень працевлаштування – 43,6%. 

Протягом січня-вересня 2018 року перебували на обліку в центрі 

зайнятості 101 особа, яка переміщена з тимчасово окупованої території 

України або районів проведення АТО (ООС), з них 42 громадян 
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звернулись до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні 

протягом січня – вересня 2018 року. 

Працевлаштовані 30 осіб, що складає 30% від загальної кількості 

ВПО, які перебували на обліку в центрі зайнятості. 

Станом на 01.10.2018 року продовжують отримувати послуги 13 

внутрішньо переміщених осіб, які мають статус безробітного. 

Протягом січня-вересня 2018 року в центрі зайнятості 

перебували на обліку та отримали статус безробітного 253 

демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

АТО (ООС). Працевлаштовані з них 97 осіб, в т.ч. 14 шляхом виплати 

допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької 

діяльності. 

Станом на 01.10.2018 року продовжують отримувати послуги 91 

демобілізований військовослужбовець, які брали участь в проведенні 

АТО (ООС). 

На базі 75 навчальних закладів, підприємств та у суб’єктів 

підприємницької діяльності, за 42 напрямами проводилось професійне 

навчання 846 безробітних. Рівень охоплення безробітних професійним 

навчанням становить 13%. 

Професійне навчання безробітних здійснювалося під конкретні 

замовлення роботодавців на підготовку робітників певних професій, 

що забезпечує гарантоване працевлаштування безробітних після 

закінчення навчання і, відповідно, зменшує обсяги довготривалого 

безробіття. Рівень працевлаштування після навчання становив – 97.4%. 

Забезпечено тимчасову трудову діяльність 508 безробітних. За 

звітний період центром зайнятості на нові робочі місця  

працевлаштовані 305 безробітних з компенсацією роботодавцю 

фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць. 

Протягом звітного періоду 2018 року прийняті рішення щодо 

надання компенсації витрат роботодавця на оплату праці за 

працевлаштованих за направленням центру зайнятості 14 внутрішньо 

переміщених осіб з числа безробітних. 

Протягом звітного періоду 2018 року підприємницьку діяльність 

розпочали 36 осіб, які отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю. 

Профорієнтаційними послугами та послугами з профвідбору, у 

т.ч. із застосуванням профдіагностичних методик, охоплено 5 856 осіб, 

які перебували на обліку в центрі зайнятості. 

З початку року фахівцями центру зайнятості традиційно 

проводилася активна профорієнтаційна робота з  молоддю. 

Протягом січня - вересня 2018 року неповнолітні, діти-сироти та 

діти, які залишились без піклування батьків, у центрі зайнятості на 

обліку не перебували. 
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За звітний період проведено 100 профорієнтаційних заходів для 

учнівської та студентської молоді. Це профорієнтаційні семінари, дні 

відкритих дверей та профінформаційні заходи для студентської молоді. 

Профорієнтаційні уроки для учнівської молоді, інтерактивні заходи для 

учнівської молоді в літніх таборах та конкурс «Кращий малюнок». 

Теми заходів: «Барвистий світ професій», «Професія моєї мрії», 

«Презентація роботи центру зайнятості. Як підготуватися до співбесіди 

з роботодавцем», «Професії майбутнього», «Ярмарок кар’єри». Всього 

заходами охоплено 9 178 особи з числа молоді, що навчається. 

Протягом січня – вересня 2018 року зусилля центру зайнятості 

спрямовувалися на підвищення готовності безробітних до мобільної 

зміни робочого місця та видів зайнятості, надання їм психологічної 

підтримки, соціальний захист осіб, які є неконкурентоспроможними на 

ринку праці, підвищення якості обслуговування безробітних і 

роботодавців.  

Досвід роботи з роботодавцями свідчить про обов’язковість 

регулярних зустрічей з керівництвом підприємств, організацій, 

установ. Для цього визначається коло основних проблем роботодавців 

і під час зустрічей пропонуються їх вирішення. Разом обговорюються 

пріоритетні питання, серед яких – пошук методів та шляхів якісного 

заповнення вакансій, професійне навчання під замовлення 

роботодавців , створення нових та тимчасових робочих місць. 

Протягом 9 місяців 2018 року за ініціативою центру зайнятості 

проведено 85 міні-ярмарок  вакансій, 45 презентацій роботодавця, 14 

днів відкритих дверей на виробництві.  

Як результат семінарів та інших заходів – це високі досягнення 

по працевлаштуванню на вільні робочі місця, по організації тимчасових 

робіт за рахунок коштів роботодавців, по навчанню та перенавчанню 

незайнятого населення. 

З метою удосконалення інформаційно-консультативної 

підтримки в Вінницькому міському центрі зайнятості працює Центр 

підтримки та розвитку підприємництва до роботи якого залучено 12 

соціальних партнерів з числа державних установ, громадських 

організацій та банківських установ. 

Питання співпраці центру зайнятості з органами влади, 

роботодавцями, соціальними партнерами за звітній період 

висвітлювалось в ЗМІ міста, на WEB-сторінці ОЦЗ та в соціальній 

мережі Facebook. 

Проблемні питання  

− невідповідність світовим стандартам рівня оплати та умов праці 

запропонованих роботодавцями вакансій; 

− неналежне виконання значною частиною роботодавців вимог 

Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання 
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центрам зайнятості щомісячної інформації про наявність вільних 

робочих місць (вакантних посад); 

− працевлаштування громадян, які не в змозі на рівних 

конкурувати на ринку праці і потребують додаткових гарантій 

соціального захисту в тому числі осіб з інвалідністю; 

− структурна невідповідність осіб, які звертаються до центру 

зайнятості в пошуку роботи потребам роботодавців за 

професійно-кваліфікаційними ознаками. 

Цілі та завдання на 2019 рік  
− організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим 

громадянам, в першу чергу тим, хто потребує соціального 

захисту і не може на рівних конкурувати на ринку праці, 

внутрішньо переміщеним особам,  демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали участь в АТО; 

− посилення зацікавленості роботодавців у співпраці з центром 

зайнятості шляхом проведення адресної системної роботи з 

кожним з метою  збільшення кількості поданих вакансій, 

скорочення середньої тривалості укомплектування вакансій, 

зростання частки  укомплектованих вакансій; 

− компенсація роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

за працевлаштованих безробітних  на нові робочі місця;  

− компенсація роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з 

числа внутрішньо переміщених осіб у розмірі заробітної плати 

таких працівників; 

− залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом 

одноразової виплати допомоги по безробіттю; 

− надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних та 

послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, індивідуального 

супроводу окремих категорій зареєстрованих безробітних під час 

працевлаштування та протягом дванадцяти місяців після 

працевлаштування, соціальної реабілітації (здійснення заходів з 

психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб); 

− розширення кола роботодавців всіх форм власності, зацікавлених 

в організації тимчасових робіт за власні кошти; 

− професійне навчання безробітних під замовлення роботодавця; 

− надання інформаційних, консультаційних послуг  шукачам  

роботи, які мають наміри щодо відкриття власної справи та 

підприємцям – початківцям Центром підтримки та розвитку 

підприємництва  Вінницького міського центру зайнятості. 

Очікувані результати  

 збільшення кількості безробітних залучених до професійної 

підготовки та перепідготовки; 
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 збільшення кількості працевлаштованих громадян в т.ч. 

внутрішньо переміщених та учасників проведення АТО за 

сприянням служби зайнятості; 

 активізація розвитку підприємницької ініціативи шляхом 

збільшення чисельності осіб, які отримають допомогу по 

безробіттю одноразово для організації підприємницької 

діяльності; 

 збільшення кількості вакансій поданих роботодавцями для 

укомплектування службою зайнятості. 

6.2. Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей і молоді 
Оцінка поточної ситуації  

Виконання заходів, спрямованих на соціальний захист та 

соціальне забезпечення окремих категорій громадян міста Вінниці, 

здійснюється за рахунок субвенцій з державного та обласного 

бюджетів, а також за рахунок коштів міського бюджету. 

За 9 місяців 2018 року на виконання заходів, спрямованих на 

соціальний захист та соціальне забезпечення окремих категорій 

громадян м. Вінниці направлено 870,6 млн грн, в тому числі: за рахунок 

субвенцій з державного та обласного бюджетів – 821,9 млн грн (або 

94,4%), за рахунок коштів міського бюджету – 48,8  млн грн (або 5,6%). 

За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів за 9 

місяців 2018 року надано пільг та субсидій населенню в сумі 509,8 млн 

грн, у тому числі: 

 пільги та субсидії населенню за рахунок субвенцій з 

державного бюджету – 508,7 млн грн: 

 по пільгах ветеранам війни та праці, ветеранам військової 

служби, громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, багатодітним сім’ям – 69,9 млн грн, пільгами 

скористалися 13,6 тис пільговиків; 

 по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг 

– 438,8 млн грн, субсидії отримали 41,4 тис сімей;  

 пільги населенню за рахунок субвенцій з обласного 

бюджету – 1072,7 тис грн: 

 по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 990,1 тис грн, пільгами 

скористалися 590 пільговиків; 

 по похованню учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни – 82,6 тис грн, пільгою скористалися 24 сім’ї. 

Також, за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів 

допомогу отримали 24669 сімей на загальну суму 294,0 млн грн, з них: 

 згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми» - 17692 сім’ї на загальну суму 178,4 млн грн; 
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 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» - 1048 сімей на суму 28,3 млн грн; 

 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» - 4214 

особи на загальну суму 66,5 млн грн; 

 згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу», 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р. №1192 

«Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею» - 437 осіб на загальну суму 6,6 млн грн; 

 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1098 

«Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» - 970 

осіб на загальну суму 12,5 млн грн; 

 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. 

№832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим 

категоріям громадян» - 291 особа на загальну суму 78,7 тис грн; 

 згідно з Законом України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №81 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 

14 сімей на суму 739,0 тис грн; 

 надання матеріальної допомоги за рахунок субвенцій з обласного 

бюджету - 3 особи на суму 750,0 тис грн; 

Крім того, за рахунок субвенцій з державного та обласного 

бюджетів на компенсаційні виплати направлено 18,2 млн грн, в т.ч.: 

  на грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 

1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 

абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 
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потребують поліпшення житлових умов. Компенсацію отримали 9 осіб 

на загальну суму 9,7 млн грн; 

 на грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в 

наслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 

статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 

житлових умов. Компенсацію отримали 2 особи на загальну суму 1,6 

млн грн; 

 на грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території 

інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 

державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

та які потребують поліпшення житлових умов. Компенсацію отримали 

5 осіб на загальну суму 5,3 млн грн; 

 на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування – 160,3 тис грн, пільгою скористалось 932 

особи з інвалідністю; 

 на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міжміських внутрішньо обласних маршрутах 

загального користування направлено 1,4  млн грн. 

В доповнення до заходів соціального захисту населення, 

передбачених державними програмами, місто відповідно Комплексної 

програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-

2020 роки», Програми сприяння соціалізації, реабілітації та 

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у м. Вінниці 

на 2017-2020 роки  та інших заходів, затверджених міською радою, 

підтримує малозахищених громадян за рахунок коштів міського 

бюджету, на що направлено 28,5 млн грн, а саме: 

 коштами міського бюджету (9,4 млн грн) забезпечено пільги в 

оплаті послуг міського автомобільного та електротранспорту 31766 

учням середніх загальноосвітніх шкіл, 34733 студентам вищих 
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навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних 

закладів; 

 на надання безоплатного проїзду в міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті загального користування батькам 

багатодітних сімей міста, в яких виховується п’ятеро і більше дітей 

віком до 18 років з бюджету направлено 456,7 тис грн; 

 на надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського 

сполучення окремим категоріям громадян міста Вінниці, які мають 

право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства, з бюджету 

направлено 500,0 тис грн; 

 3551 громадянину надано матеріальну грошову допомогу в сумі 6,7 

млн грн; 

 5 Почесних громадян міста отримали пільги в оплаті житлово-

комунальних послуг та послуг зв'язку на суму 21,4 тис грн; 

 8 вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС проведено безоплатний 

капітальний ремонт помешкань на загальну суму 139,7 тис грн, а 

саме повністю завершено ремонт помешкань 3 вдів ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС та розпочато капітальний ремонт помешкань 5 вдів; 

 6 учням загальноосвітніх шкіл міста віком від 6 до 18 років, 

постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виділено 

6,8 тис грн на здешевлення продуктів харчування в літні місяці, так 

як в період літніх канікул надання такої допомоги державною 

програмою не передбачено; 

 1045 фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. 

№558, зі змінами), отримали компенсацію на суму 1,8 млн грн; 

 257 осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп отримали пільги в оплаті 

за житлово-комунальні послуги на суму 656,9 тис грн; 

 на надання додаткових до встановлених законодавством пільг в 

оплаті за житлово-комунальні послуги направлено 182,7 тис грн. 

Пільгами скористались: 20 сімей загиблих в Афганістані воїнів-

інтернаціоналістів; 38 сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в АТО та 1 сім’я загиблого Героя 

України; 

 8 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю надано 

фінансову підтримку на суму 1823,2 тис грн; 

 6 вдовам Почесних громадян міста призначені і виплачені стипендії 

виконкому на суму 74,4 тис грн; 

 166 громадян міста Вінниці отримали муніципальну пільгу на 

оплату послуг лазень на суму 110,0 тис грн; 

 104 сім’ї отримали допомогу на поховання в сумі 104,0 тис грн; 
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 на поховання 12 одиноких та невідомих громадян направлено 17,2 

тис грн; 

 2 прийомним сім’ям, які взяли на виховання та спільне проживання 

2 дітей, позбавлених батьківського піклування, надано матеріальну 

допомогу в сумі 50,0 тис грн; 

 19 працівників закладів освіти та 1 працівник закладів фізичної 

культури і спорту отримали компенсацію частини вартості путівок 

на оздоровлення дітей в сумі 19,5 тис грн; 

 на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами 

мешканцям міста Вінниці з невисоким рівнем доходів направлено 

3972,3 тис грн; 

 18 членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося 

100 років і більше, призначені і виплачені довічні щомісячні 

стипендії виконавчого комітету міської ради на загальну суму 112,6 

тис грн; 

 1 особі з інвалідністю внаслідок війни - учаснику бойових дій в 

Афганістані призначена і виплачена цільова матеріальна допомога 

для придбання легкового автомобіля в сумі 312,1 тис грн; 

 2 сім’ям загиблих військовослужбовців та 7 військовослужбовцям, 

які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, під час захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в 

ході проведення антитерористичної операції, надано матеріальну 

грошову допомогу на загальну суму 466,5 тис грн; 

 на поховання 6 загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали 

участь в антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її 

проведення, з міського бюджету направлено 29,6 тис грн; 

 1 міській громадській організації внутрішньо переміщених осіб, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, а саме - громадській 

організації «Об’єднання переселенців «Спільна справа» надано 

фінансову підтримку на суму 162,5 тис грн; 

 260 вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, надано одноразову матеріальну 

допомогу на загальну суму 230,9 тис грн; 

 15 дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких 

загинув в ході АТО під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, надавалася щомісячна 

матеріальна грошова допомога на загальну суму 26,8 тис грн; 

 141 громадянин отримав соціальну підтримку до 

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних 

свят, ювілеїв, пам’ятних дат на загальну суму 93,8 тис грн; 

 застраховано 41 військовослужбовця, які є членами територіальної 

громади міста Вінниці та призвані Вінницьким ОМВК на військову 

службу із запасу, від нещасних випадків, що можуть статися 
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внаслідок безпосередньої участі в районах АТО у період її 

проведення, під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, на загальну суму 193,5 тис грн; 

 на проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир особам, що мають право на таку пільгу 

згідно із Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та «Про 

жертви нацистських переслідувань» направлено 58,5 тис грн, а саме 

розпочато капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир 

5 осіб; 

 3 демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню 

участь в АТО або забезпеченні її проведення, надано муніципальну 

пільгу, на платні медичні стоматологічні послуги із ортопедичної 

стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її 

проведення стоматологічних послуг на загальну суму 18,6 тис грн; 

 на виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації 

та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у м. 

Вінниці на 2017-2020 роки, а саме на фінансову підтримку ГО 

«Мольфар» та ГО «Українське об'єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області» направлено 705,1 тис грн; 

 на виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на реалізацію 3 соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 році, 

направлено 110,7 тис грн. 

Також, за рахунок коштів міського бюджету на забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю та соціальні програми у галузі сім’ї, молоді та дітей за 9 

місяців 2018 року направлено 20,2 млн грн, а саме: 

 на забезпечення територіальним центром соціального 

обслуговування соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю – 8,3 млн грн, соціальні послуги 

отримали 6,8 тис громадян (в тому числі 1,6 тис одиноких громадян 

на дому); 

 на заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 164,0 тис грн; 

 на утримання та забезпечення діяльності міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2,2 млн грн; 

 на заходи державної політики з питань сім’ї – 36,8 млн грн; 

 на утримання центру підліткових клубів за місцем проживання, в 

якому проводять вільний від навчання час 36442 дітей та підлітків – 

4,4 млн грн; 

 на інші заходи та заклади молодіжної політики – 351,0 тис грн; 
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 на утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», який 

відвідало 88 осіб з функціональними обмеженнями – 1,5 млн грн; 

− на організацію відпочинку та оздоровлення 5450 дітей, в тому числі 

дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей – 

3,4 млн грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету та коштів міського 

бюджету придбано житловий будинок для створення дитячого будинку 

сімейного типу та 5 однокімнатних квартир для забезпечення житлом 

дітей-сиріт.  

З метою запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

захисту законних прав та інтересів дітей: проведено 46 профілактичних 

рейдів, обстежено умови проживання 687 дітей, надано 1604 

консультацій з питань соціального захисту дітей, їх житлових та 

майнових прав, проведено 1543 профілактично-виховних бесід з метою 

з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, 

розглянуто 6955 усних та письмових звернень громадян, установ та 

організацій, підготовлено 1596 запитів, клопотань, інформацій до 

закладів охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ тощо.  

Станом на 01.10.2018 року на обліку у службі у справах дітей 

міської ради перебувають 130 дітей, які проживають у сім’ях, в яких 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 1 дитина, 

яка залишає місце постійного проживання; 4 дітей, потерпілих від 

насильства в сім’ї; 20 дітей, які скоїли правопорушення. 

Реалізовані заходи щодо своєчасного виявлення дітей, які 

залишились без батьківського піклування та надання їм відповідного 

статусу, завдяки яким: 22 дитини набули статус дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування; 15 дітей передано під 

опіку; 2 дітей тимчасово влаштовано у сім’ї родичів, знайомих; 9 дітей 

усиновлено (2 – громадянами України; 7 – іноземними); 1 дитина 

перебуває у Вінницькому обласному центрі соціальної психологічної 

реабілітації дітей; 3 дітей перебуває на повному державному утриманні 

в ДНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», 

Вінницькому педагогічному коледжі, ВМВПУ №4. 

Проведено 153 обстеження для контроля за умовами утримання 

та виховання дітей у сім’ях опікунів та піклувальників; за житлом та 

майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За 9 місяців 2018 року створено 2 прийомні сім’ї, до яких на 

виховання та проживання влаштовано 2 дитини, позбавлених 

батьківського піклування. Станом на 01.10.2018 року у м. Вінниці 

функціонувало 14 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього в 
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прийомних сім’ях та в дитячих будинках сімейного типу перебували 43 

дитини. 

У 2018 році профільні структурні підрозділи Вінницької міської 

ради активно співпрацювали з органами студентського та учнівського 

самоврядування, Вінницькою молодіжною радою. Для запобігання 

негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі, поліпшення 

національно-патріотичного виховання молоді та формування любові до 

своєї країни, її національних цінностей та традицій проведено низку: 

семінарів, тематичних дебатів та дискусій, засідань «за круглим 

столом. Крім того, проведені культурно-масові, освітньо-просвітницькі 

та спортивно-оздоровчі заходи, благодійні концерти, фестивалі, 

флешмоби, творчі конкурси, реалізовані проекти «Шведінг», 

«Студентська ЛІГА», «Літній клуб» (Summer club), святкові та 

розважальні молодіжні заходи тощо. Організовано флешмоб «Україна 

за безпеку дорожнього руху в Україні» в рамках Четвертого 

глобального тижня безпеки дорожнього руху в Україні. 

Проблемні питання  
− відсутність єдиного електронного обліку одержувачів державних 

соціальних допомог в межах України;  

− недофінансування з державного бюджету соціальних програм;  

− відсутність житлового фонду соціального призначення для 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли повноліття та є 

випускниками шкіл-інтернатів.  

Цілі та завдання на 2019 рік  
− забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту 

населення згідно з державними програмами та заходів, 

передбачених Комплексною програмою «Основні напрямки 

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки»;  

− забезпечення соціального супроводу членів сімей: осіб, які 

загинули під час захисту суверенітету України в ході проведення 

АТО (ООС); поранених під час захисту суверенітету України в 

ході проведення АТО (ОСС); мобілізованих осіб, які задіяні в 

АТО (ОСС); Героїв Небесної сотні;  

− страхування  військовослужбовців від нещасних випадків, що 

сталися внаслідок безпосередньої участі в районах проведення 

антитерористичної операції у період та під час захисту 

незалежності, суверенності та територіальної цілісності України; 

− забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

− розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, 

опіка, та піклування, прийомні сім’ї);  
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− організація та проведення заходів з питань профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганди 

здорового способу життя, організації змістовного дозвілля та 

підтримки творчих ініціатив молоді; 

− залучення молоді до громадського життя, розвиток молодіжного 

руху, активізація роботи органів самоврядування у вищих 

навчальних закладах м. Вінниці. 

Очікувані результати  
− зменшення масштабів бідності та підвищення рівня життя, 

поліпшення соціального забезпечення;  

− зменшення соціальної напруги серед вимушених переселенців з 

окупованої території та зони проведення АТО (ОСС), членів 

сімей загиблих під час захисту суверенітету України в ході 

проведення АТО (ОСС), поранених під час захисту суверенітету 

України в ході проведення АТО (ОСС), мобілізованих осіб, які 

задіяні в АТО (ОСС), та демобілізованих осіб, які брали участь в 

АТО (ОСС);  

− збільшення кількості національних усиновлень, створення 

прийомних сімей, повернення дітей до біологічних сімей;  

− зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах;  

− зменшення кількості соціально-негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

− підвищення рівня позитивного світогляду молоді на основі 

почуття патріотизму до міста та країни, національної свідомості, 

духовно-моральних, культурних та загальнолюдських цінностей. 

6.3. Охорона здоров’я 
Оцінка поточної ситуації 

Потреби мешканців міста у наданні медичних послуг 

задовольняють 16 комунальних лікувально-профілактичних закладів: 5 

центрів первинної медико-санітарної допомоги, 5 міських лікарень, 2 

пологових будинки, комунальне некомерційне підприємство 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка»,  комунальне 

некомерційне підприємство «Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» та 2 

комунальних підприємства – «Медичний стоматологічний центр» та 

«Міський лікувально-діагностичний центр».  

З метою наближення медичних послуг до населення в м. Вінниці 

функціонує 31 амбулаторія ЗПСМ, в тому числі 16 відокремлених 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, де працюють 223 

сімейних лікаря на 247 дільницях. 

У 2018 році продовжила дію міська програма «Профілактика та 

лікування артеріальної гіпертензії на 2015 - 2018 роки», яка передбачає 
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відшкодування 50% вартості гіпотензивних препаратів вітчизняного 

виробництва малозабезпеченим жителям міста, що отримують субсидію 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. Видатки на виконання даної програми на 2018 рік складають 1,0 

млн грн. У 2018 році кількість пацієнтів, залучених до програми, зросла 

з 14149 до 14408 осіб. За 9 місяців виписано 12532 тис рецептів та 

відпущено ліків на суму 673,3 тис грн.  

 З 2017 року лікувально-профілактичні заклади міста долучились 

до реалізації Урядової програми «Доступні ліки». Центрами первинної 

медико-санітарної допомоги міста укладено договори про 

відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських 

засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, з 21 

аптечними мережами. Залучено до програми більше 35 тис мешканців 

міста. З початку 2018 року сімейними лікарями виписано 101721 

рецептів. Відпущено ліків на суму 4715,1 тис грн. 

На виконання заходів міської програми «Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки» на епідперіод 2018-2019 років в міському бюджеті 

передбачено 2,2 млн грн, в т.ч. на проведення вакцинації проти грипу – 

1,0 млн грн, на закупівлю озельтамівіру – 280,0 тис грн, на закупівлю 

тест-систем для діагностики грипу та проведення ПЦР – 348 тис грн. 

На виконання заходів програми лікувально-профілактичні заклади 

розпочали процедуру закупівлі противірусних, антибактеріальних, 

симптоматичних (жарознижувальних) препаратів та швидких тестів на 

грип на загальну суму 1,2 млн грн. 

З метою зменшення ускладнень від серцево-судинних 

захворювань комунальним некомерційним підприємством 

«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології» за 9 місяців 2018 року проведено: 

– 1008 коронарографій, з них 424 при гострому коронарному 

синдромі; 

– 566 втручань на коронарних артеріях, в тому числі 377 при гострому 

коронарному синдромі, що дало можливість продовжити тривалість 

життя пацієнтів та стабілізувати показники смертності 

працездатного населення від гострого інфаркту міокарду. 

МКП «Міський лікувально-діагностичний центр» за 9 місяців 

відвідали понад 177 тис пацієнтів, яким було надано більше 278,6 тис 

послуг, з яких 59,7 тис – пільгових; 179 – ургентних; майже 219 тис – 

платних (згідно з затвердженими тарифами). 

Для надання медичних послуг ветеранам війни в міських 

лікувально-профілактичних закладах функціонує 37 палат на 105 

місць; в МКЛ №3 – геріатричне відділення на 60 ліжок, з яких 30 – для 

лікування та медичної реабілітації ветеранів війни. На забезпечення 

ветеранів війни, в разі стаціонарного лікування, за 9 місяців 2018 року 
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витрачено на медикаменти 251,3 тис грн, на харчування – 378,5 тис грн, 

що в розрахунку на один ліжко-день на медикаменти складає 17,75 грн 

(при нормативному показнику 40 грн), на харчування – 26,74 грн. (при 

нормативному показнику 35 грн). На пільгове амбулаторне лікування 

ветеранів війни безкоштовними ліками з міського бюджету спрямовано 

243,3 тис грн, безкоштовне зубопротезування – 235,4 тис грн. На 

забезпечення слуховими апаратами  ветеранів виділено 152,7 тис грн.  

Тривала реалізація Програми «Інформатизація галузі охорони 

здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки». За 9 місяців 2018 року заходи 

Програми профінансовані в сумі майже 2,6 млн грн, в т.ч. на придбання: 

– оперативної пам’яті (32GB, 192GB) для серверного  

обладнання Dell PE R510 – 136,0 тис грн; 

– 99 комп’ютерів – 862,5 тис грн; 

– та встановлення спеціалізованого ліцензованого програмного 

забезпечення «Доктор Елекс» – 1559,5 тис грн. 

Впродовж року тривало підписання декларацій з пацієнтами у 

електронній системі еHealth. 

Величезну питому вагу в загальному об’ємі видатків на медичну 

галузь міста має фінансування соціально необхідних проектів – 

проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень 

медичних комунальних закладів. Так, в 2018 році на зазначені роботи з 

міського бюджету спрямовано близько 12,6 млн грн.   

Фінансування медичних закладів у 2018 році проводилось за 

рахунок медичної субвенції з державного бюджету та коштів міського 

бюджету. Всього за 9 місяців 2018 року профінансовано 315,9 млн грн 

(за рахунок коштів медичної субвенції – 245, 9 млн грн). 

В умовах системної кризи, хронічного дефіциту фінансування 

для покриття дефіциту бюджету медичних закладів триває співпраця з 

міською страховою компанією «Місто». Мешканці міста користуються 

програмою особистого медичного страхування (ДМС), «Оберіг», 

«Лелека», «Школярик», страхування іноземних громадян. За 9 місяців 

2018 року страховою компанією повернуто медичним закладам міста 

майже 3,5 млн грн, що дало змогу додатково закупити медикаменти та 

витратні матеріали, звести до мінімуму закупівлю медикаментів 

пацієнтами, збільшити видатки на мотивацію персоналу, спрямувати 

частку коштів на розвиток та підвищення  матеріально-технічної бази. 

Проблемні питання 

− недостатня підтримку саме з боку держави: тягар фінансування 

державних програм перекладено на місцеві бюджети, що значно 

скорочує можливість спрямування коштів на розвиток галузі, 

закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення; 

− розширено перелік орфанних (рідкісних) захворювань, левова 

частка медикаментозного забезпечення яких здійснюватиметься 

за рахунок міського бюджету. 
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Цілі та завдання на 2019 рік 

− забезпечити розвиток і зміцнення первинної ланки шляхом 

подолання кадрової кризи, запровадження системи місцевих 

стимулів, створення нових оснащених амбулаторій ЗПСМ в 

новобудовах, віддалених та приєднаних територіях; 

− запровадження змін в систему первинної медичної допомоги 

відповідно до медичної реформи на 2019 рік, виконання діючих 

місцевих галузевих програм; 

− оптимізація потужності та структури медичних закладів в умовах  

госпітального округу; 
− проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів 

вторинного рівня відповідно плану модернізації до 2020 року; 

− виконати вчасно і повному обсязі заплановані проекти по 

Вінницькому регіональному центру серцево-судинної патології 

та міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги; 

− завершити реконструкцію перинатального центру ІІ рівня міської 

лікарні «Центр матері та дитини»; 

− посилити оснащення пологодопоміжних закладів задля 

зменшення ризику перинатальних втрат шляхом співпраці зі СК 

«Місто». 

Очікувані результати  

− підвищення доступності та якості надання медичної допомоги; 

− скорочення поширеності інфекційних хвороб серед населення, в 

тому числі соціально значимих; 

− формування єдиного медичного інформаційного простору. 

6.4. Освіта 
Оцінка поточної ситуації  

Видатки із міського бюджету на утримання галузі «Освіта» 

щорічно зростають і у 2018 році складають 1030,9 млн грн, що на 18% 

більше, ніж в попередньому році (+154,9 тис грн). У закладах  

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти забезпечено 

надання якісних освітніх послуг, створено комфортні умови для 

здобуття освіти внаслідок оновлення освітнього середовища. 

Збільшено мережу класів та груп, зокрема  інклюзивних, що дало 

рівний доступ до освіти всім дітям міста.  

Дошкільну освіту в закладах міста здобуває більше 18 тис дітей, 

в тому числі 15 тис віком від трьох до шести (семи) років, у 54 закладах 

дошкільної освіти та групах у 2 приватних НВК. Порівняно із минулим 

роком охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років збільшено 

на 1%  і становить 97%.         

 З метою вирішення проблем із чергою в дошкільні навчальні 

заклади міста до кінця 2018 року після здійснення капітального 

ремонту планується відкриття 4 груп в діючих ЗДО (ЗДО №18 – 2 
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групи, ЗДО №71 – 1 група, ЗДО №45 – 1 група). У міському бюджеті на 

2018 рік передбачені видатки у сумі 10,0 млн грн на комплектування 

цих закладів дошкільної освіти необхідним обладнанням та інвентарем. 

За кошти інвесторів триває будівництво 4-х закладів дошкільної 

освіти на вулицях: Покришкіна – 11 груп; Трамвайній – 4 групи; 

Ватутіна – 6 груп; Замостянській – 4 групи. 

В 17 закладах дошкільної освіти в 19-ти інклюзивних групах 

виховується 53 дитини з особливими освітніми потребами. 

Одним із основних завдань дошкільних закладів є підготовка 

дітей до школи. За результатами  моніторингу динаміки досягнень 

дітей старшого дошкільного віку відповідно до показників у ДНЗ міста 

у 2017-2018 навчальному році до школи підготовлено 4261 дитина, з 

яких 42% мають високий рівень, 43% – достатній рівень та 15% – 

середній. 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 97% дітей віком 

від 3 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку.  

З 1 вересня 2018 року в рамках реалізації  Концепції Нової 

української школи в закладах загальної середньої освіти запроваджено 

12-річний термін навчання.  

Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття  

повної загальної середньої освіти через денну, вечірню, індивідуальну 

або екстернатну форми навчання.  

У 2018-2019 навчальному році мережа шкіл зменшилась 

внаслідок ліквідації вечірньої школи, однак класи з вечірньою формою 

навчання функціонують у комунальному закладі загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №9. Мережа класів в комунальних ЗЗСО становить 

1305 класів (40895 учнів), з них 1-х класів – 164 (5217 учнів). Середня 

наповнюваність у 2017-2018 н. р. становила 30,8, у 2018-2019 н. р. – 

31,2.  

Упродовж 2017-2018 навчального року на індивідуальній формі 

навчання перебував 321 учень, на екстернатній формі навчання – 246 

учнів. У новому навчальному році кількість інклюзивних класів 

збільшилась до 45, в них навчається 63 дитини (у попередньому році 

функціонував 31 такий клас для 35 дітей). 

Із 3393 випускників 9-х класів на відзнаку претендували 323 учні 

(9,5%), підтвердили за підсумками річного оцінювання і ДПА 307  

учнів (9%). Із 1703-х випускників 11-х класів на нагородження 

золотими медалями претендувало 178 учнів  (10,4 %), підтвердили 

медаль – 108 учнів (6,3%).  

На срібні медалі претендували 43 учнів (3%), отримали срібні 

медалі 62 учні (3,6%). З них 35 випускників підтвердили замість золотої 

медалі срібну; 35 (27 – минулий рік) золотих медалістів  та 18 (17 – 

минулий рік)   срібних повністю втратили право на нагородження. 

Всього втратили право на медаль 53 (44 – минулий рік) претенденти. 
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Підтвердили медалі без змін випускники ЗЗСО №№3, 9, 15, 19, 20, 36. 

Підтвердили медалі в межах загальної кількості випускники ЗЗСО№ № 

2, ЗШ № 21, 31, 33, ВТЛ.   

У 2018 році всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

складали державну підсумкову атестацію з української мови, 

математики або історії України і ще з одного предмету за вибором учня 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання. За даними Вінницького 

регіонального центру оцінювання якості освіти ЗНО з української мови 

складали 1648 осіб, із них  977 (59%) набрали 160-200 балів; з 

математики – 800 осіб, із них 316 (39%) набрали 160-200 балів; з історії 

України -1078 осіб, із них 370 (34%) набрали 1600-200 балів.  3 учні 

отримали 200 балів за результатами складання ЗНО-2018.  

З метою покращення рівня якості освіти випускників у 2017-2018 

навчальному році в місті було проведено моніторингове дослідження 

рівня знань учнів 8-х та 10-х класів з української мови (1463 учні з 13 

ЗЗСО),  математики (1676 учнів з 11 ЗЗСО), історії України (1333 учні 

з 11 ЗЗСО). Всього в дослідженні взяли участь  4472  учні  з  35 шкіл 

міста. 

Завдяки інноваційній діяльності педагогічних колективів у ІХ 

Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 

Золоту медаль і диплом «Лауреат конкурсу І ступеня» здобули: ЗЗСО 

№№  3, 5, 6, 14, 23, 31, 35 та ЗДО№№4, 7, 72, 75. Срібну медаль і диплом 

«Лауреат конкурсу ІІ ступеня» - ВТЛ та ЗЗСО№№1, 20. Золотою 

медаллю і дипломом І ступеня дев’ятої Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2018» нагороджено ЗЗСО №№ 1, 5, 6, 8, 12, 

14, 22, 23, 26, 35 та ЗДО№№ 11, 72. Срібною медаллю і диплом ІІ 

ступеня - школа  № 20 та садочок №7. 

4 заклади освіти міста (ФМГ№17, школа-гімназія №6, ЗЗСО№20 

та  ЗДО №28)  вибороли призові місця в грантах Вінницької обласної 

ради та обласної держаної адміністрації.  

З 1 вересня 2018 року в навчальних закладах системи загальної 

середньої освіти відкрито 385 ліцейних, гімназійних, профільних 

класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів для 

11942 учнів,   що становить 29 % від загальної кількості учнів 1-11 

класів.  

 Упродовж 2017-2018 навчального року в рамках практичної 

реалізації  Концепції Нової української школи до експериментів 

обласного та всеукраїнського рівня долучились 13 закладів освіти (ЗДО 

№№7, 31, 72 та ЗЗСО №№7, 10, 12, 17, 20,  25, 32, 35, 36, приватний 

НВК святого Миколая). В 11 школах (ЗЗСО №№ 3, 6, 12, 15, 17, 20, 23, 

25, 29, 30, 33) впроваджувався науково-педагогічний проект «Інтелект 

України». За цим проектом працювали дванадцять 1-х класів, п’ять 2-х 

та два 3-х класи.  У 2018/2019 н. р. до роботи за проектом «Інтелект 

України» долучилися школа № 8, відкривши перший клас. 
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Протягом року учням з віддалених мікрорайонів «Сабарів» та  

Хутір Шевченка був забезпечений організований підвіз до 

загальноосвітніх шкіл міста.  

У місті працюють три позашкільні навчальні заклади 

комунальної форми власності. У Вінницькому міському Палаці дітей 

та юнацтва ім. Лялі Ратушної в 262 групах навчається 4931 дітей. У 

Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей 

та юнацтва «Барвінок» здобувають позашкільну освіту 1680 

вихованців. «Центр позашкільної освіти «Школа успіху» надає 

додаткові освітні послуги на госпрозрахунковій основі біля 546 

дітей. Загалом позашкільною освітою у місті охоплено понад 18% 

учнів.  

Одним із інструментів стимулювання творчого 

вдосконалення  учнівської молоді  є підготовка та участь у 

Всеукраїнських олімпіадах із навчальних предметів, конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. 

Школярі міста брали активну участь у олімпіадах різних рівнів. 

У міському етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 1039 

учнів стали переможцями.  478 учнів посіли призові місця в  обласному  

етапі та  вибороли 23 дипломи ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад.  Це учні ЗЗСО№№1, 2, 4, 6, 7, 17, 23, 32, 35, ВТЛ, 

Ор Менахем. 72 учні закладів освіти  стали переможцями ІІ обласного 

етапу, 10 учнів стали переможцями ІІІ заключного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

України. 

У 2018 році в місті проведено XХV Всеукраїнську комплексну 

олімпіаду з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів», в 

якій взяли участь 19 команд з 8 міст України (Вінниці, Дніпра, Києва, 

Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Черкас), зокрема, з Вінниці  команди 

Фізико-математичної гімназії №17 та Вінницького технічного ліцею. 

Серед переможців – учні ФМГ № 17, команда якої зайняла 2 місце в 

командному заліку з фізики. 

З 01 січня 2018 року збільшено вартість харчування для дітей в 

закладах дошкільної освіти, додаткові витрати з міського бюджету 

склали 4,6 млн грн. Крім того, в закладах дошкільної освіти з 

01.01.2018р. діти учасників АТО звільнені від батьківської плати за 

харчування (станом на 01.08.2018р. – 830 дітей). З 01.09.2018р. 

забезпечуються безкоштовним харчуванням учні, батьки  яких є 

учасниками АТО, в закладах загальної середньої освіти (1734 учня). 

Продовжено роботу щодо покращення якості харчування в ЗДО 

з придбанням пароконвектоматів для  12 ЗДО (№№ 1, 9, 10, 18, 26, 30, 

45, 50, 51, 61, 71, 72), на що в міському бюджеті на 2018 рік передбачені 

видатки у сумі 1,2 млн грн та на гастроємності 661 тис грн. 
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В місті створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний 

центр № 1 Вінницької міської ради» з метою забезпечення права дітей 

з особливими освітніми потребами на освіту, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 

їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

кваліфікованого супроводження.  

За рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 році виконані  

роботи із: впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти 

(реконструкція покрівлі в ЗЗСО №№ 8, 36; термореновація будівель 

ЗЗСО №№ 5, 17, 33, ЗДО №№ 4, 17, реставрація фасаду будівлі ВТЛ; 

розробка ПКД на реконструкцію будівлі ЗДО № 16); створення 

належної спортивної бази в закладах освіти (будівництво поля для гри 

в міні футбол в ЗЗСО № 9 та футбольного поля у ВМПДЮ; розроблення 

ПКД на реконструкцію спортивного ядра ЗЗСО №№ 15, 20, 29, 33, та 

спортивного майданчика ЗЗСО №6). Проведено реконструкцію: 

харчоблоку в СЗШ № 25 та системи теплопостачання із влаштуванням 

ІТП в ЗЗСО № 20.  

За рахунок залишку освітньої субвенції, який утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р. у сумі 10,2 млн грн виконано 

капітальний ремонт в загальноосвітніх школах: №№ 1, 2, 6, 9, 11, 13, 

15, 16, 19, 21, 22, 26, 33. 

На відпочинок дітей у міському бюджеті на 2018 рік передбачені 

видатки у сумі 3,4 млн грн.  В 2018 році охоплено відпочинком 5450 

учнів, із них у пришкільних таборах – 5200, у стаціонарних таборах на 

узбережжі Чорного моря – 210 учнів та 40 учнів у «Літній школі».  

Проблемні питання 

− наявність черги на влаштування дітей до дошкільних навчальних 

закладів; 

− зростання у місті чисельності дітей з особливим освітніми 

потребами; 

− потреба у професійному зростанні педагогів; 

− наявність випадків вживання підлітками алкоголю; 

− застаріла матеріально-технічна база. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

– покращення якісного складу педагогічних працівників з метою 

забезпечення концептуальних засад «Нової української школи»; 

– підвищення якості дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; 

– оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до реальних 

умов і актуальних потреб територіальної громади; 

– введення в експлуатацію нових закладів дошкільної освіти; 

– відкриття інклюзивних та спеціальних класів в ЗНЗ; 

– оновлення та заміна застарілого обладнання на харчоблоках та 

пральнях; 
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– ремонт та реконструкція основних фондів навчальних закладів, 

придбання нового ігрового та мультимедійного обладнання 

(комп’ютери, мультимедійні комплекси). 

Очікувані результати 

 створення нового освітнього середовища; 

 зменшення черги на влаштування дітей до закладів дошкільної 

освіти; 

 навчання дітей з особливими освітніми потребами серед 

однолітків в закладах освіти; 

 покращення ефективності навчально-виховного процесу при 

застосування сучасних засобів навчання; 

 зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

6.5. Культура, туризм 
Оцінка поточної ситуації 

У 2018 році кількісний склад мережі закладів культури 

залишився незмінним. Всього в місті працює 29 закладів культури. 

Серед них – 17 бібліотек-філій ЦБС, 5 шкіл естетичного виховання, 2 

клубних заклади, академічний міський камерний хор «Вінниця», 

літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського, центр 

концертних та фестивальних програм, МКП «Кінотеатр «Родина» та 

КП «Центр історії Вінниці». 

Для організації змістовного дозвілля та відпочинку мешканців і 

гостей міста впродовж року проведені масові культурно-мистецькі та 

розважальні заходи і проекти. Зокрема, з нагоди відзначення пам’ятних 

дат, подій та свят у житті держави та міста організовано: святкування 

Нового року та Різдва Христового, Водохреща, Дня Соборності 

України, свята Великодня, Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи 2018, 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня 

Державного Прапора України, 27-річниці Незалежності України, Дня 

міста-2018 тощо.  

В рамках реалізації мистецьких проектів відбулась презентація 

Міжнародного фестивалю мистецтва довкілля «Mithogenes XIII», 

проект «РЕ:ВІЗІЯ». Містяни мали змогу відвідати масштабні проекти 

та фестивалі, в тому числі: фестиваль «Великоднє диво», мистецький 

пленер «Кращий художник», Міжнародний літературний фестиваль 

«Острів Європа», фестиваль польової кухні пам’яті Тараса Сича, XII 

Міжнародний ВІННИЦіЯНСЬКИЙ фестиваль комедійного та 

пародійного кіно, фестиваль сучасного українського мистецтва 

«Подільська пектораль», фестиваль талантів людей з обмеженими 

можливостями «Без обмежень», фестиваль «Vinnitsia Jazz Fest», 

фестиваль симфонічних оркестрів України, фестиваль «Мистецтво без 

кордонів», фестиваль «Україна вишивана», фестиваль 
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«VINBOOKFEST», фестиваль «Liverpool Music», тощо. Реалізовано 

проекти «Мистецькі вихідні», «Мистецький сад Михайла 

Коцюбинського», спільний проект з ГО «Лабораторія актуальної 

творчості» - Мистецька резиденція мурал-арту «Vin Art City», проект 

«Читай! Співай! Відпочивай!» та інші. Організовано флешмоб, який 

встановив національний рекорд України в категорії «Мистецтво» - 

«Наймасовіше виконання хореографічного елементу». 

Всього за 9 місяців 2018 року департаментом культури та 

підпорядкованими закладами організовано та  проведено  понад 3 

тисячі  культурно-мистецьких, просвітницьких заходів. Спільно з 

громадськими організаціями реалізовано понад 240 ініціатив. 

Культурологічними  послугами скористалися  більше 720 тисяч 

глядачів загальноміських мистецьких, інтерактивно-розважальних 

проектів та заходів.  Також отримали послуги майже 47 тисяч 

користувачів бібліотек та 3,5 тисяч Інтернет-користувачів сайтів і 

блогів ЦБС, 16,6 тисяч кіноглядачів. Літературно-меморіальний музей 

М. Коцюбинського відвідало 17,8 тисяч осіб. 

Упродовж 9 місяців 2018 року здійснено низку заходів щодо 

оновлення технічного ресурсу галузі, приведення у належний 

санітарний стан прилеглих територій, проведення  капітальних та 

поточних ремонтів приміщень. Зокрема, проведено капітальний ремонт 

з утепленням частини фасаду Міського палацу мистецтв, 

відремонтовано фасад та встановлено пандус в бібліотеці-філії № 1 

(просп. Коцюбинського,49). Відновлено частину приміщення 

Центральної дитячої бібліотеки (просп.Космонавтів,63). Замінено 

51  вікно на енергозберігаючі у Вінницькій дитячій школі мистецтв. 

Проведено роботи з капітального ремонту заїзду на територію закладу 

КЗ «Вінницький міський клуб» на вул. Черняхівського, 74. 

На завершальній стадії 2-й етап капітального ремонту в 

бібліотеці-філії №13, (просп. Космонавтів, 39), де проводиться ремонт 

внутрішніх приміщень. Завершується капітальний ремонт фойє та 

вхідної групи МКП «Кінотеатр «Родина». 

За кошти міського бюджету придбано нові меблі, 

періодичні  видання книг для поповнення бібліотечних фондів ЦБС, 

музичні інструменти і обладнання для шкіл естетичного виховання, 

оргтехніку. 

Проведено роботи по встановленню пожежної сигналізації у 

Вінницькій дитячій школі мистецтв, Міському палаці мистецтв, 

Дитячій музичній школі №2, міському клубі, кінотеатрі «Родина», 

бібліотеках-філіях№№13, 14. 

Тривала реалізація заходів, спрямованих на розвитку сервісної 

індустрії, створення нових туристичних пропозицій для населення та 

гостей міста. Зокрема, створювались інформаційні друковані матеріали, 

а саме туристичні карти, буклеті українською та англійською мовами. 
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КП «Подільський туристично-інформаційний центр» працював над 

створенням нових туристичних маршрутів по м. Вінниці на різних 

мовах світу. Спільно з центром «VinSmart» організовано навчання 9 

працівників сфери обслуговування (готелів, ресторанів) основам 

розмовної англійської мови.  

До Всесвітнього дня туризму проведено квест «Стежками 

Вінниці до Європейського союзу», організований спільно з  

навчальними закладами. 

Також Вінниця була представлена на туристичній виставці UITT 

«Україна – Подорожі та Туризм» та Міжнародному туристичному 

салоні «Україна» - UITM-2018, що відбулись в м. Київ, та у 

Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО» в рамках Львівського 

міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. 

Проблемні питання 

− відсутність сучасної концертної зали, критого концертного 

майданчику для організації та проведення культурно-мистецьких 

заходів, гастрольних концертів; 

− застаріла матеріально-технічної база культурних та освітніх 

мистецьких закладів; 

− відсутність транспортного забезпечення закладів; 

− недостатня кількість кваліфікованих фахівців, відтік кадрів через 

низький рівень оплати праці; 

− відсутність туристичного продукту, як фінансово-економічної 

пропозиції вінницького туристичного бізнесу; 

− нерозвиненість туристичної навігації.  

Цілі та завдання на 2019 рік 

− підвищення якості культурного продукту; 

− технічне переоснащення та зміцнення матеріально-технічної 

бази, оптимізація мережі закладів культури з метою забезпечення 

належних умов для надання якісних культурних послуг; 

− оновлення концепції проведення мистецьких та фестивальних 

програм;  

− розкриття творчо-продуктивного потенціалу дітей та молоді;  

− розвиток міжнародних культурних відносин, обмін досвідом в 

культурно-мистецькій сфері; 

− промоція та просування бренду м. Вінниці;  

− створення унікальної туристичної пропозиції;   

− сприятливих умов для розвитку внутрішнього та міжнародного 

туризму; 

− розвиток нових громадських просторів цікавих для гостей 

населених пунктів Вінницької міської ОТГ; 

− створення туристичної асоціації. 
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Очікувані результати  

– розвиток креативного, конкурентоспроможного, якісного 

культурно-мистецького продукту; 

– оновлення матеріально-технічного ресурсу галузі; 

– забезпечення вільного доступу до культурно-мистецького 

продукту всіх верств населення; 

– підвищення туристичної привабливості, покращення якості 

обслуговування туристів, збільшення кількості туристів, гостей; 

– збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ за 

рахунок податків та зборів. 

6.6. Фізична культура  і спорт 
Оцінка поточної ситуації 

Розвиток фізичної  культури і спорту є каталізатором життєвої 

активності і невід’ємною частиною гармонійного і повноцінного 

життя.  З початку 2018 року в рамках реалізації  «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки» проведено 520 

загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, в 

яких взяли участь близько 89 тис осіб. 

Проведено 235 змагань з дитячо-юнацького спорту, в яких брали 

участь 10 тис дітей та підлітків; навчально-тренувальні збори за участю 

1,8 тис вінницьких спортсменів у 219 змаганнях всеукраїнського, 

європейського та міжнародного рівнів.  

За високі спортивні досягнення вінницьким спортсменам 

призначено 10 стипендій міського голови.  

Проведено 48 заходів з популяризації фізичної культури і спорту  

серед усіх категорій населення. Велика увага приділялась  розвитку  

спорту для людей з інвалідністю, для цієї категорії вінничан проведено  

2 спартакіади.  

В цілому по місту рівень охоплення населення фізичною 

культурою і спортом склав 24,0%.  

З метою модернізації та оновлення інфраструктури  

муніципальних спортивних закладів проведено капітальний ремонт: 

 основного учбового корпусу МДЮСШ №2 (вул. Узвіз 

Бузький,33), освоєно 1108,2 тис грн; 

 частини адміністративно-побутового корпусу МДЮСШ №5 

(вул.Хлібна,1), освоєно  231,8 тис грн; 

 турнірний зал на другому поверсі, вбиральні та коридор в 

МДЮСШ №6 (вул.Театральна,24). Крім того, облаштовано 

додатковий  навчальний клас, встановлено кондиціонери. 

Профінансовано 1355,0 тис грн. Триває капітальний ремонт 

турнірного залу на першому  поверсі будівлі, до кінця 2018 року 

планується ще 1185,0 тис грн.  
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Проводиться  реконструкція (ІІ-га черга) приміщення МК 

ДЮСШ «Вінниця» на вул. Келецька, 94,а. Розпочато реконструкцію 

спортивного комплексу на вул. А. Янгеля, 48. 

У спортивному залі боксу КП «Центральний міський стадіон» 

замінені вікна площею 94,2 кв м, на що з міського бюджету виділено 

204,4 тис грн,  встановлені 3 металопластикові двері за рахунок коштів 

підприємства на суму 48,0 тис грн.  

Проблемні питання 

− обмежене фінансування галузі фізичної культури та спорту; 

− незадовільний матеріально-технічний стан окремих закладів, 

потреба у проведенні оптимізації спортивної інфраструктури; 

− відсутність достатньої кількості багатофункціональних 

спортивних майданчиків з тренажерами та комплексів для стріт-

воркауту (вуличної гімнастики), стадіонів зі штучним покриттям 

для гри у футбол та міні-футбол, баскетбольних та волейбольних 

майданчиків. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

− покращення якості навчально-тренувального процесу, 

фізкультурно-спортивних заходів;  

− підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; 

− підготовка вінницьких спортсменів до участі в обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

− проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з 

нагоди визначних дат; 

− проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних 

спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до 

сучасних вимог. 

Очікувані результати 

− підвищення рівня фізичної культури  і фізкультурно-оздоровчої 

роботи; 

− зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі; 

− збільшення кількості населення, охоплених заняттями фізичною 

культурою та спортом. 

7. Муніципальне управління 

7.1. Бюджетно-фінансова сфера 
Оцінка поточної ситуації  

Міський бюджет на 2018 рік сформовано відповідно до положень 

Бюджетного та Податкового кодексів України (з урахуванням внесених 

до них змін), постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 

«Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів 
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місцевого самоврядування» (зі змінами), показників міжбюджетних 

трансфертів, затверджених для міста Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік», рішення обласної ради «Про обласний 

бюджет на 2018 рік» та пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 

В порівнянні з 2017 роком зазнали змін склад та структура 

дохідної частини бюджету міста. У 2018 році передбачено зарахування 

до загального фонду міського бюджету частини акцизного податку з 

виробленого в Україні пального та частини акцизного податку з 

ввезеного на митну територію України пального.  

З урахуванням зазначених змін за 9 місяців 2018 року до бюджету 

міста надійшло 3516,6 млн грн, що на 495,7 млн грн або на 16,4% 

більше за факт 9 місяців 2017 року, в тому числі до загального фонду 

надійшло 3194,5 млн грн, до спеціального фонду – 322,1 млн грн, що 

відповідно на 363,2 млн грн (або на 12,8%) та на 132,5 млн грн (або на 

69,8%) більше за відповідні показники аналогічного періоду минулого 

року. 

Динаміка надходжень до бюджету міста, по роках, млн грн 

 
З метою покращення стану виконання міського бюджету тривала 

реалізація заходів «Комплексної програми Вінницької міської ради, 

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, виконкому, 

департаментів і відділів міської ради по здійсненню контролю за 

дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб на 2014-2020 

роки».  

Проведено 2 засідання робочої групи з питань забезпечення 

детінізації економіки міста; керівники підприємств, які виплачували 

заробітну плату працівникам нижче мінімального рівня, 

проінформовані про наслідки недотримання законодавства України 

щодо сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб; 

складено графік погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

та постійно контролюється його виконання.  

Проведено 5 засідань комісії з питань визначення та 

відшкодування збитків, заподіяних тимчасовим зайняттям земельних 

ділянок міста без правовстановлюючих документів, розглянуто 18 актів 
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з визначення розміру збитків, з яких 16 затверджено рішеннями 

виконавчого комітету міської ради на загальну суму 16 373,8 тис. грн. 

Завдяки реалізованим заходам щодо наповнення міського 

бюджету, за 9 місяців 2018 року порівняно з відповідним періодом 

минулого року зросли надходження по: податку на доходи фізичних 

осіб – на 237,3 млн грн (30,4%), єдиному податку – на 56,0 млн грн 

(24,7%), платі за землю – на 29,7 млн грн (19,2%), податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки – на 11,0 млн грн (40,6%). 

Видатки бюджету міста за 9 місяців 2018 року профінансовано в 

сумі 3298,0 млн грн, в т.ч. по загальному фонду – 2526,5 млн грн, по 

спеціальному фонду – 771,5 млн грн. 

Динаміка видатків бюджету міста, по роках, млн грн 

 
У 2018 році, як і в попередні роки, міський бюджет зберіг 

соціальну спрямованість, в першу чергу кошти спрямовувались на 

фінансування захищених статей.  

В повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг, які спожиті бюджетними установами, видатків по інших 

захищених статтях, кредиторська заборгованість по яких відсутня. 

Забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати 

працівникам бюджетних установ в розмірі 3723 грн. З врахуванням 

прожиткового мінімуму на 1 особу (в розмірі з 1 січня – 1700 грн, з 1 

липня – 1777 грн, з 1 грудня – 1853 грн) проводиться виплата допомог 

та компенсацій окремим категоріям громадян м. Вінниці. 

Видатки загального фонду на фінансування соціально-

культурної сфери та заходів, пов’язаних із соціальним захистом 

населення, за 9 місяців 2018 року склали 1935,4 млн грн, в т.ч. на 

заробітну плату – 995,0 млн грн. Обсяги фінансування із загального 

фонду міського бюджету проти відповідного періоду минулого року 

збільшились майже по всіх галузях соціально-культурної сфери. 

За результатами  аналізу фінансово-господарської діяльності  

міста за 2017 рік рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство 

«IBI – Рейтинг» місту Вінниці підвищено довгостроковий кредитний 

рейтинг до інвестиційного рівня uaA за Національною рейтинговою 

шкалою зі зміною прогнозу на  «стабільний» та підтверджено рейтинг 

інвестиційної привабливості міста рівня inv A+, а рейтинговим 

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

2015 рік 2016 рік 2017 рік 9 міс. 2018 

рік

2156,2
2839,1

4480,9
3298,0



75 

 

агентством ТОВ «Кредит-Рейтинг» місту Вінниці довгостроковий 

кредитний рейтинг підвищено до інвестиційного рівня uaA+ за 

Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та 

оновлено рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  uaINV4+ 

(високий рівень).  

Проблемні питання 

 «тінізація» суб’єктами господарювання доходів та фактичних 

виплат найманим працівникам, що суттєво впливає на 

наповнення міського бюджету, в частині несплати податку на 

доходи фізичних осіб; 

 наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

на економічно активних підприємствах міста; 

 наявна значна заборгованість зі сплати податків та зборів до 

міського бюджету; 

 неврегульованість питань фінансування 8-ми професійно-

технічних навчальних закладів (ПТНЗ), які з 01.01.2016р. 

фінансуються з міського бюджету, прав органів місцевого 

самоврядування міст – обласних центрів на регіональне 

замовлення, підпорядкування ПТНЗ та власності на їх нерухоме 

майно. 

Цілі  та завдання на 2019 рік 

 концентрація ресурсів бюджету Вінницької міської ОТГ на 

виконанні пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією 

розвитку «Вінниця-2020»; 

 формування бюджету на основі реальних показників 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської ОТГ з 

урахуванням основних результатів реалізації структурних 

реформ в Україні (зокрема, земельної, пенсійної, освітньої, 

охорони здоров’я), досягнення їх відповідності та узгодженості 

на всіх стадіях бюджетного процесу; 

 формування планових показників бюджету Вінницької міської 

ОТГ з врахування змін, внесених до Податкового та Бюджетного 

кодексів України; 

 збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ 

шляхом забезпечення ефективного управління майновими 

ресурсами, що належать Вінницькій міській ОТГ, та подальшого 

удосконалення діяльності виконавчих органів міської ради з 

організації та надання адміністративних послуг, за рахунок 

розширення переліку адміністративних послуг, що надаються, та 

запровадження ефективного механізму одержання послуг 

дистанційно через мережу Інтернет; 

 встановлення контролю за питаннями легалізації заробітної 

плати та додержання суб'єктами господарювання мінімальних 
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гарантій в оплаті праці, зокрема, забезпечення суб’єктами 

господарювання повноти та своєчасності виплати заробітної 

плати, офіційного відображення цих операцій в обліку та сплати 

до бюджету Вінницької міської ОТГ податку на доходи фізичних 

осіб; 

 вжиття невідкладних заходів, направлених на повну ліквідацію 

недоїмки по податках і зборах до бюджету Вінницької міської 

ОТГ, в тому числі по податку на доходи фізичних осіб, платі за 

землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, та єдиному податку; 

 підвищення прозорості, раціональності та ефективності 

використання бюджетних коштів шляхом встановлення 

взаємозв'язку бюджетних показників зі стратегічними цілями 

соціально-економічного розвитку Вінницької міської ОТГ та 

планування бюджету Вінницької міської ОТГ на 

середньострокову перспективу; 

 спрямування коштів бюджету Вінницької міської ОТГ на заходи 

невідкладного характеру, роботи, пов’язані із закінченням 

будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, 

на реалізацію інвестиційних проектів за умови оцінки їх 

економічної ефективності;  

 спрямування коштів бюджету Вінницької міської ОТГ на 

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проектів 

в бюджетній сфері міста; 

 подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних 

закладів;  

 забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

 оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати; 

 проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення та природний газ, які 

споживаються бюджетними установами і організаціями, не 

допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із 

зазначених видатків; 

 недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної 

плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах; 

 забезпечення подальшої реалізації заходів медичної реформи 

відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення»; 

 подальше реформування загальної середньої освіти згідно з 

Концепцією «Нова українська школа»; 

 надання місцевих гарантій за договорами, що будуть укладатись 

комунальними підприємствами з міжнародними фінансовими 
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організаціями для реалізації інвестиційних та інноваційних 

проектів; забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за 

запозиченнями, одержаними під місцеві гарантії; 

− здійснення муніципальних запозичень з метою залучення 

додаткових коштів до бюджету розвитку спеціального фонду 

бюджету Вінницької міської ОТГ для впровадження 

інвестиційних проектів; 

− подальший розвиток співпраці органів місцевого самоврядування 

з підприємствами, установами, організаціями різних форм 

власності та мешканцями Вінницької міської ОТГ у житлово-

комунальному господарстві  з метою залучення фінансових 

ресурсів на модернізацію, утримання та розвиток житлово-

комунального господарства; 

− прискорення економічного зростання шляхом створення 

сприятливого інвестиційного клімату, отримання високого рівня 

кредитного рейтингу м. Вінниці та рейтингу інвестиційної 

привабливості м. Вінниці для залучення прямих інвестицій. 

Очікувані результати 

 виконання запланованих показників надходження доходів до 

бюджету Вінницької міської ОТГ та досягнення позитивної 

динаміки у порівнянні з фактичними показниками попереднього 

року; 

 забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за 

соціальними статтями видатків, насамперед на заробітну плату, 

оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування та 

медикаменти;  

 відсутність заборгованості по інших видатках бюджету 

Вінницької міської ОТГ та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

7.2. Управління об’єктами комунальної власності  
Оцінка поточної ситуації  

Провідне місце в структурі матеріальної основи територіальної 

громади займає комунальна власність. Одним із пріоритетних завдань 

залишається зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого 

самоврядування та забезпечення ефективного використання об‘єктів 

комунального майна.  

В складі об’єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд) 

комунальної власності м. Вінниці станом на 01.10.2018р.  перебуває 

1319 об’єктів. Крім того, в комунальній власності перебуває 6928 

об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, протяжністю 2037 

км (електро-, газо, тепломережі, мережі водопостачання та 

водовідведення), які прийняті з державної власності і від приватних 
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структур, та передані в господарське відання експлуатуючим 

організаціям. 

Протягом   9 місяців  2018 року до комунальної власності міста 

прийнято 11 об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі: 2 

квартири, комплекс будівель та споруд загальною площею 3684,4 м2 на 

вул. Соборна, 36; скульптурну  композицію «Голова Директорії УНР 

Симон Петлюра», що розміщена в дворі адмінбудівлі за адресою: 

м.Вінниця, вул. С.Петлюри,15; скульптурну композицію (пам′ятного 

знаку) Героям Небесної Сотні «Дерево Свободи»;  прийнято 

(включено) 21 ділянку зовнішніх інженерних мереж, об'єкти 

теплопостачання прийняті від ДП «Теплокомуненерго Маяк», а також 

повернуто із користування. 

Надано згоду  на прийняття до комунальної власності міста  63 

об'єктів нерухомого майна. 

На виконання рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018р. 

№1217 «Про придбання нерухомого майна», згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. №300, придбано житловий 

будинок для створення дитячого будинку сімейного типу на вул. 

Я.Шепеля, 22д, площею 258,8 м², вартістю  3161,3 тис грн;  придбано 

для проживання дітей сиріт 5 квартир загальною площею 200,5 м², на 

суму 2898,9 тис грн.  

На умовах договорів оренди та договорів позички з правом 

безоплатного користування майном станом на 01.10.2018р. 

використовується 495 об’єктів загальною площею 94520,34м2. Також, 

на умовах договорів оренди використовуються 4 ЦМК, загальною 

площею 17,242 тис.м2.  

208 об`єктів нерухомого майна використовуються суб’єктами 

господарювання для здійснення підприємницької діяльності.  

У 2018 році проведено 10 засідань конкурсної комісії щодо 

визначення права на укладання договорів оренди вільних об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

міста. За підсумками проведених конкурсів в оренду передано 27 

об’єктів нерухомого майна загальною площею 376,13м2. 

Збільшено перелік об’єктів, які перебувають у сфері управління 

комунальною власністю. З метою створення Муніципального банку та 

в рамках реалізації Проекту «Впровадження автоматизованої системи 

збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниці» 

передано в оренду КП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 

та КП «Вінницякартсервіс» частину приміщень адміністративної 

будівлі на вул. Соборна, 36. 

Для комфортного перебування пасажирів у будівлі КП 

«Аеропорту Вінниця» на конкурсних засадах передано в оренду 

частину  приміщення загальною площею 52,0 м2  для розміщення кафе. 
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За власний кошт орендарем виконані ремонтні роботи та облаштовано 

заклад. 

За результатами проведеної роботи з орендарями (ТУДСАУ в 

Вінницькій області та ГТУЮ у Вінницькій області) укладено договори 

оренди з новим розміром орендної плати 3% на вул. Грушевського, 17, 

вул. Замостянській, 7, 16; вул. 600-річчя, 30, вул. Миколи Оводова, 85. 

До міського бюджету з початку року додатково надійшло 710,55 тис 

грн. За рік планується отримати 1 352,078 тис грн. 

Динаміка укладених договорів  оренди та договорів позички з 

правом безоплатного користування майном, одиниць 
 

 
За 9 місяців 2018 року від оренди об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності м. Вінниці (крім цілісно-майнових комплексів) 

надійшло 10 080,866 тис грн (з ПДВ). Від оренди ЦМК надійшло 1 

208,231тис грн. 

Від приватизації об’єктів нерухомого майна до міського бюджету 

надійшло 5505,173 тис грн. Суб’єктами господарської діяльності 

приватизовано 4 об’єкти нерухомого майна, в тому числі 3 – способом 

аукціону, 1 – способом викупу.  

Важливе місце в системі управління об’єктами комунальної 

власності займає регулювання земельних відносин, ефективне 

використання земельних ресурсів, забезпечення екологічно безпечних 

умов для здійснення господарської діяльності та проживання 

населення.  

Станом на 01.10.2018р. в автоматизованій базі даних «Договори 

оренди» налічується 1774 діючих договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності, в базі даних «Земельний податок» – 797 

договорів  про встановлення земельного сервітуту.  

Із загальної площі земель міста станом на 01.10.2018р. на 

договірних умовах використовуються землі площею 481,9228 га, в тому 

числі по договорах оренди – 432,5452 га та договорах земельних 

сервітутів – 49,3776 га. 

Протягом 9 місяців 2018 року укладено 248 договорів оренди 

землі  (земельного сервітуту) та угод про поновлення (внесення змін) 

до них на загальну площу 43,8712 га,  сума річної орендної плати 

встановлена договорами і складає 28228,700 тис грн.  
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За 9 місяців 2018 року до міського бюджету м. Вінниці надійшло 

коштів від сплати плати за землю в сумі 184164,29 тис грн., в тому числі 

98907,88 тис грн орендної плати та 85256,41 тис грн земельного 

податку. 

Динаміка надходжень до бюджету м. Вінниці від використання 

земельних ресурсів комунальної власності, млн грн 

Надходження  

до бюджету міста від: 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 рік 

9 міс. 

− продажу земельних 

ділянок 
64,26 37,46 42,62 48,70 

− орендної плати 60,23 90,25 102,06 98,91 

− сплати земельного 

податку 
36,24 74,99 107,21 85,26 

Протягом трьох кварталів поточного року згідно з 

затвердженими рішеннями міською радою у власність на 

неконкурентних засадах передано 55 земельних ділянок площею 

16,6429 га, загальною вартістю 39811563,35 грн. 

Станом на 01.10.2018 року до міського бюджету від продажу 

земель  надійшло коштів в сумі 48697,977 тис грн.  

Продовжується робота з виділення вільних земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам антитерористичної 

операції.  

Загальна кількість громадян, включених до списку бажаючих на 

отримання вільної земельної ділянки з цільовим призначенням для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд склала 10158 осіб, в тому числі учасників бойових дій 

(учасники АТО (ООС)) – 4599. 

Протягом 2018 року до списку бажаючих на отримання вільної 

земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

було подано 451 заяви від учасників АТО (ООС) та сімей загиблих 

учасників АТО (ООС) (в т. ч. з реєстрацією місця проживання в м. 

Вінниці – 341, з реєстрацією місця проживання в Вінницькій області – 

74, з реєстрацією місця проживання в інших містах  України – 19,  

неідентифіковані - 4; сім’ї загиблого учасника АТО (ООС) - 13). 

За 2015-2018рр. передано у власність та оренду учасникам 

бойових дій АТО (ООС) 312 земельних ділянок (в тому числі 277 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (з яких – 4 ділянки для передачі в оренду), 19 для 

індивідуального садівництва, 1 для дачного будівництва, 15 для 

індивідуального гаражного будівництва, за рахунок земель 

комунальної власності).  
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Учасникам АТО (ООС) та сім’ям загиблих учасників АТО (ООС) 

в 2018 році передано у власність 12 земельних ділянок (в т.ч. 8 -  для 

будівництва житлового будинку, 2 - для індивідуального садівництва, 

2 - для гаражного будівництво). 

Проблемні питання 

 відсутність єдиної державної політики та системного підходу щодо 

управління комунальним майном; 

 державна реєстрація інженерно-транспортної інфраструктури 

ускладнена через невизначеність у  законодавстві; 

 застосування засад публічно-приватного партнерства ускладнене 

через недостатнє врегулювання  методики впровадження та 

організації таких проектів. 

Цілі та завдання на 2019 рік 

− розширення та розвиток матеріальної бази населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ; 

− узагальнення проведеної інвентаризації об’єктів комунальної 

власності, формування та затвердження  єдиного оновіленого 

переліку об’єктів, що належать територіальній громаді; 

− забезпечення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ від 

використання комунального майна; 

− оприлюднення інформації по об'єктам комунальної власності на 

офіційному сайті міської ради, забезпечення повноцінного 

відкритого доступу громадськості до інформації про об’єкти 

оренди  та відчуження;  

− здійснення державної реєстрації речових прав за територіальною 

громадою на нерухоме майно комунальної форми власності 

(внесення відомостей в державний реєстр речових прав) на 

постійній основі; 

− продовження внесення змін до діючих договорів оренди земельних 

ділянок, що увійшли в межі м. Вінниці, в частині зміни власників 

та перегляду плати за землю відповідно до діючої нормативної 

грошовї оцінки; 

− забезпечення участі в процесі розробки: 

 детальних планів територій, включених в межі м.Вінниці; 

 проектів розподілу кварталів для визначення прибудинкових 

територій. 

Очікувані результати 

 підвищення рівня управління об’єктами комунальної власності; 

 збільшення кількості об‘єктів комунальної власності м. Вінниці; 

 збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ; 

 забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні 

управлінських повноважень. 
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7.3. Фінансово-господарська діяльність комунальних 

підприємств  
Оцінка поточної ситуації 

Економічною основою місцевого самоврядування є комунальна 

власність, а неодмінною складовою фінансового забезпечення сталого 

розвитку територій є комунальні підприємства. Від можливостей та 

потенціалу міських комунальних підприємств значною мірою залежить 

соціально-економічний розвиток міста, адже вони, надаючи якісні 

послуги з теплопостачання, комунально-побутового обслуговування, 

транспортного, медичного та інформаційного забезпечення, є основою 

комфортного та безпечного життя мешканців міста.  

З метою впровадження нових підходів до організації роботи 

закладів охорони здоров’я, їх фінансового забезпечення, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів у 2018 році створено 13 

комунальних некомерційних підприємств (КНП): «Центри первинної 

медико-санітарної допомоги №№1, 2, 3, 4, 5 м. Вінниці», «Вінницькі 

міські клінічні лікарні №1 та №3», «Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги»,  «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини», «Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології», 

«Вінницькі міські клінічні пологові будинки №1 та №2», «Вінницька 

міська клінічна стоматологічна поліклініка» шляхом їх перетворення з 

комунальних закладів. 

Всього в місті надавали послуги 53 комунальні підприємства, які 

перебувають у власності територіальної громади та підпорядковані 

виконавчим органам міської ради, зокрема департаментам: міського 

господарства – 1, житлового господарства – 8, комунального 

господарства та благоустрою – 5, енергетики, транспорту та зв’язку – 

4, культури – 3; адміністративних послуг – 2; у справах засобів масової 

інформації та зв’язків з громадськістю – 3; охорони здоров’я – 16; 

архітектури та містобудування – 1; інформаційних технологій – 2; 

економіки і інвестицій – 2; правової політики та якості – 3; комітету по 

фізичній культурі і спорту – 1; відділу у справах молоді та туризму – 1, 

та виконавчому комітету міської ради – 1.  

Фінансовим результатом діяльності міських комунальних 

підприємств за підсумками 9 місяців 2018 року є збиток, сума якого 

складає 111,4 млн грн.  

39 підприємств (або 73,6% від загальної кількості) отримало 

прибуток на загальну суму 3,1 млн грн, 14 підприємств (26,4%) зазнали 

збитків, загальна сума яких становить 114,5 млн грн. 

Основна частка в загальному обсязі збитків (76,7%) припадає на 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (87,8 млн грн). Збиток виник в 

результаті того, що фактична вартість послуг з централізованого 

опалення та постачання гарячої води не відшкодовується діючими 
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тарифами в повному обсязі (тарифи на теплову енергію для 

підприємства встановлюються Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), та 

через відсутність субвенції з Державного бюджету України на 

відшкодування різниці в тарифах (заборгованість наростаючим 

підсумком станом на 01.10.2018 року склала 310,8 млн грн). 

 Через відсутність субвенції з Державного бюджету України 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та 

збитковістю такого виду діяльності, як перевезення пасажирів 

автобусами великої місткості через збільшення вартості палива та 

паливо-мастильних матеріалів, збитків також зазнало КП «Вінницька 

транспортна компанія». Сума збитку за 9 місяців 2018 року склала 

понад 13,7 млн грн, або 12,0% від загальної суми збитків. 

Враховуючи, що протягом звітного періоду КУП «ЕкоВін» 

надавало послуги з вивезення побутових відходів за тарифами, 

затвердженими ще у 2014 році, підприємство за підсумками 9 місяців 

2018 року спрацювало зі збитком, який складає 8,2 млн грн, або 7,2% 

від загальної суми збитків.  

Для підвищення ефективності роботи 5 комунальних 

підприємств (МКП «УК «Замостя», МКП «УК «Територія Комфорту», 

МКП «УК «Господар Люкс», МКП «УК «Житло-Гарант», МКП «УК 

«Київська») затвердили свої стратегічні плани розвитку до 2020 року. 

Всього затверджено 25 стратегічних планів  комунальних підприємств 

(або 47,2% до загальної кількості КП).  

Тривала робота щодо запровадження на комунальних 

підприємствах міста корпоративної звітності та єдиної облікової 

політики, що дозволить в подальшому уникнути розбіжностей в 

застосуванні методів бухгалтерському обліку та допоможе 

консолідувати інформацію по комунальних підприємствах міста.  

З метою оцінювання можливості запровадження корпоративної 

звітності на комунальних підприємствам міста протягом 9-ти місяців 

2018 року було проведено перевірку стану бухгалтерського обліку та 

його відповідності чинному законодавству України на 3-х міських 

комунальних підприємствах: МКП «УК «Господар Люкс», КП 

«Вінницька транспортна компанія», КП «Вінницьке шляхове 

управління». У 2017 році аналогічні перевірки проводились на ВМКП 

«Вінницяміськліфт», МКУП «Міськсвітло» та КП «Вінницький 

інформаційний центр». За результатами перевірок комунальним 

підприємствам було надано перелік заходів, виконання яких дозволить 

в подальшому впровадити корпоративні стандарти та корпоративну 

звітність на всіх комунальних підприємствах міста. 

Триває підготовча робота для формування консолідованої 

фінансової інформації спеціального призначення м. Вінниці, яка, 

зокрема, включатиме показники фінансового стану комунальних 
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підприємств відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку для державного сектору. 

Проблемні питання 

 недосконале бюджетне фінансування; 

 відсутність єдиної облікової політики та єдиного програмного 

продукту для ведення бухгалтерського обліку. 

Цілі та завдання  на 2019 рік 

 підвищення ефективності роботи комунальних підприємств та 

рівня якості послуг для забезпечення конкурентоспроможності 

на ринку послуг; 

 розробка стандартів корпоративного управління в частині єдиного 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності для комунальних 

підприємств. 

Очікувані результати 

 отримання доходів від діяльності комунальних підприємств у 

сумі близько 1637,6 млн грн; 

 збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ від 

діяльності комунальних підприємств, отримання чистого 

прибутку близько 9,8 млн грн. 

7.4. Тарифна політика 
Оцінка поточної ситуації 

При встановленні тарифів на теплову енергію, послуги з: 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 

вивезення побутових відходів, перевезення пасажирів міським авто- та 

електротранспортом виконавчий комітет міської ради керується 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

теплопостачання», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», 

наказами Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського 

електричного транспорту (трамвай, тролейбус)» та Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту» тощо. 

Виконавчий комітет міської ради спільно з суб’єктами 

господарювання, як комунальної, так і інших форм власності, проводить 

постійну роботу з приведення тарифів на житлово-комунальні, 

транспортні, медичні та інші послуги до рівня економічно обґрунтованих 

витрат, відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством. 
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Так, за 9 місяців 2018 року виконавчим комітетом міської ради 

встановлені/ погоджені такі тарифи: 

 тариф на послуги з утримання будинку і споруд та  

прибудинкових територій за адресою: вул. Генерала Арабея 3а, 

який знаходиться на обслуговуванні ВО ДЮСШ «Колос»; 

 тариф на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової 

території за адресою: вул. Стеценка, 58, який знаходиться на 

обслуговуванні ТОВ «ЖЕО»; 

 тариф на виробництво теплової енергії на установці з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб 

бюджетних установ ТОВ «Енергозбереження Рівне»; 

 тариф на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб бюджетних установ ТОВ 

«Енергозбереження Рівне»; 

 тарифи на виробництво теплової енергії з використанням 

альтернативних джерел енергії для потреб населення та 

бюджетних установ КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; 

 тарифи на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб населення та бюджетних установ ТОВ 

«Теплокомуненерго Маяк ЛТД»; 

 тимчасові тарифи на клініко-діагностичні лабораторні 

дослідження КП «Міський лікувально-діагностичний центр»; 

 тарифи на платні медичні послуги, що надаються населенню КП 

«Міський лікувально-діагностичний центр»; 

 вартість однієї порції молочної продукції для дітей, яка 

виробляється молочною кухнею міської лікарні «Центр матері та 

дитини»; 

 тарифи на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються 

населенню МКП «Медичний стоматологічний центр»; 

 базова вартість платних послуг, які надаються міським 

комунальним підприємством «Адміністративно-технічний 

центр»; 

 тарифи на платні соціальні послуги, які надаються 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м.Вінниці; 

 тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в режимі маршрутного таксі; 

 тариф на послуги з перевезення 1 пасажира у міському 

електротранспорті (трамвай, тролейбус) КП «Вінницька 

транспортна компанія»;  

 тариф на послуги з перевезення 1 пасажира у міському автобусі 

на маршрутах загального користування, які здійснюються у 

звичайному режимі руху КП «Вінницька транспортна компанія»; 
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 тариф на проходження стажування лікарів (провізорів) – інтернів 

зі стоматології на базі МКП «Медичний стоматологічний центр»; 

 тимчасовий тариф на платну послугу з прання білизни, що 

надається пральнею комунального закладу «Міська клінічна 

лікарня №1»; 

 тарифи на послуги з поводження (вивезення) з твердими 

побутовими відходами, що надаються ТОВ «АТП-128». 

Проблемні питання 

 зниження рівня платоспроможності населення; 

 стрімке зростання складових тарифів. 

Цілі та завдання  на 2019 рік 

 перегляд діючих тарифів комунальних підприємств та інших 

суб’єктів господарювання для можливості приведення їх до 

економічно обґрунтованих; 

 внесення змін до автоматизованої системи формування тарифів 

на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, а також до  

автоматизованої системи формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів, у зв’язку зі змінами в 

законодавстві; 

 внесення змін до автоматизованої системи формування тарифів 

на послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом 

та перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування, у зв’язку із впровадженням 

автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському 

транспорті. 

Очікувані результати 

 поліпшення фінансово-економічного стану суб’єктів 

господарювання житлово-комунального господарства. 

7.5. Підвищення ефективності роботи виконавчих 

органів, розвиток інформаційного простору 
Оцінка поточної ситуації  

В фокусі уваги міської влади – підвищення рівня професійної 

компетентності фахівців виконавчих органів Вінницької міської ради, 

створення умов для самореалізації, розвитку ділової та творчої 

активності. 

За програмою «Муніципальний університет перепідготовки та 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Вінницької міської ради» керівники, фахівці виконавчих органів 

міської ради, представники депутатського корпусу та працівники 

комунальних підприємств пройшли навчання з питань: актуальних змін 

у чинному законодавстві; протидії та запобігання корупції; 
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нововведень медичної реформи; медичного страхування. Всі 

працівники Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» 

департаменту адміністративних послуг взяли участь у тренінгу на тему: 

«Комунікативний інструментарій успішного адміністратора ЦНАП». 

76 працівників виконавчих органів міської ради пройшли оновлений 

курс для новопризначених.  

Проведено цикл навчань, спрямованих на формування та 

розвиток компетенції XXI століття – комунікації, командної взаємодії, 

креативності, здатності до вирішення комплексних задач, критичного 

мислення, творчих здібностей. А саме, в рамках програми 

«Кваліфікаційний наступ 2030» міжнародного проекту «Інтегрований 

розвиток міст в Україні» проведено тематичні тренінги з питань 

створення успішної мотивованої команди, управління конфліктами, 

вміння вести переговори, а також щодо професійного вигорання, 

партисипації.  Відбувся підсумковий захід  проекту «Майстерня 

міських проривів», на якому були презентовані втілені проекти 

міського розвитку, до участі були залучені 60 працівників виконавчих 

органів міської ради та комунальних підприємств.   

Організовані та проведені навчання з підвищення рівня знань 

іноземної мови: 136 занять – з англійської та 34 – з польської. 

Поліпшили знання з англійської мови 33 посадові особи в складі 3-х 

груп, 10 осіб – з польської. 

Розроблено типовий Кодекс етичної поведінки працівників 

комунальних підприємств. Проводилось анкетування щодо визначення 

задоволеності працівників виконавчих органів міської ради.  

За програмою «База кадрів» проведено 118 співбесід з 

кандидатами, з яких направлено на стажування 21 особу, 

працевлаштовані – 19.  У комунальних підприємствах пройшли 

стажування та практику 52 студентів та учня ПТНЗ. Пройшли 

стажування та ознайомились з кращими зарубіжними практиками 

різного спрямування 21 посадова особа. 

За програмою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня в 

Одеському регіональному інституті державного управління при 

Президентові України завершили навчання 6 працівників виконавчих 

органів міської ради, розпочали – 6,  продовжили – 15; у Національній 

академії державного управління при Президентові України (м.Київ) 

навчається 1 працівник. Короткострокові семінари відвідали 59 

працівників. 

З метою розвитку корпоративної культури та командоутворення 

для працівників виконавчих органів міської ради були організовані та 

проведені розважально-пізнавальні заходи, зокрема: квест-кімнати, 

змагання з боулінгу,  фінансова гра «Заощадження», змагання по 

пейнтболу. 
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Важливим чинником ефективного муніципального управління є 

розвинений інформаційний простір – комплекс інформаційних-

телекомунікаційних, цифрових систем, функціонування яких 

забезпечує інформаційну взаємодію міської ради, її виконавчих 

органів, організацій та громадян, а також задоволення їх 

інформаційних потреб. Максимальну відкритість інформації для 

громадян, доступ до актуальних сервісів, створення необхідних каналів 

зворотного зв’язку та можливостей участі в процесах управління 

забезпечує офіційний сайт міської ради, який містить велику кількість 

інформаційних, статистичних, електронних сервісів різного спрямування, 

має ряд тематичних сайтів-підрозділів. Протягом дев’яти місяців 2018 року 

користувачами здійснено понад 846 тисяч відвідувань сайту.  

У 2018 році на офіційному сайті міської ради створено розділ 

«Доступність об’єктів» з публікацією бази даних доступності об'єктів 

фізичного оточення, розташованих на території м. Вінниці, до потреб осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Розроблено Реєстр 

публічної інформації, який оприлюднено у розділі «Доступ до публічної 

інформації». На сайті підтримки учасників АТО (ООС) опубліковано 

інформацію з шести електронних реєстрів на отримання земельних ділянок 

згідно з чергою для відповідних категорій громадян. У новій рубриці 

найчастіших питань (FAQ) відвідувачі сайту можуть отримати відповіді на 

найбільш запитувані питання соціальної, житлової політики, аграрної 

політики та земельних відносин, питання роботи архівного відділу та 

служби у справах дітей. Суттєвого оновлено розділ «Підприємцю»: наразі 

він містить інформацію про основні показники ділової активності в розрізі 

пріоритетних сфер, можливості розвитку бізнесу (освітні, фінансові, 

маркетингові тощо), документи, які регламентують політику підтримки 

підприємництва у Вінниці, інструменти комунікації підприємців з міської 

владою, отримувати корисну інформацію про започаткування та розвиток 

бізнесу. 

Розроблено та впроваджено у тестову експлуатацію Портал 

відкритих даних Вінниці. Набори даних у формі відкритих даних на 

Порталі публікують, враховуючи принципи Міжнародної Хартії 

Відкритих даних, розпорядники інформації – виконавчі органи міської 

ради та комунальні підприємства міста. 

За участі міської ради реалізуються корисні електронні можливості 

для мешканців міста. У 2018 році суттєво вдосконалено мобільний додаток 

«Інформер для громадян», створений за кошти програми «Електронне 

врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), для 

інформування про події, які невдовзі відбудуться, отримання 

достовірної інформації, посилань, миттєвих повідомлень, відомостей. 

Завдяки «Інформеру» можливо здійснити дзвінок на «Цілодобову 

варту», залишити звернення на «Мапі звернень», надіслати 

повідомлення, взяти участь у опитуваннях. 
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Важливим кроком до потреб громадян стало впровадження 

фахівцями міської ради за сприяння повноваженої з прав осіб з 

інвалідністю Раїси Панасюк електронного сервісу Connect Pro, який 

поліпшує розуміння осіб з порушення слуху під час вирішення їх 

соціальних питань в ЦАП «Прозорий офіс».  

В рамках виконання проекту «Впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» 

завершено двоетапні міжнародні конкурсні торги. За результатами 

конкурсу між КП «Вінницякартсервіс» та компанією «Мікроелектроніка» 

(Чеська Республіка) 10 травня 2018 року укладено Контракт на постачання 

та обслуговування автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниці. Рішенням Вінницької міської ради 

від 27.06.2018 року № 1254 «Про впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному 

транспорті загального користування у м. Вінниці» затверджено Порядок 

функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті 

загального користування у м. Вінниці та системи автоматичного 

визначення місцезнаходження транспорту незалежно від форм власності, а 

також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів. 

КП «Вінницякартсервіс» уповноважено здійснювати справляння плати за 

проїзд шляхом продажу електронних квитків. Розроблено маркетингову 

стратегію та програму мінімізації соціальних ризиків. Представниками 

компанії Mikroelektronika та їх субпідрядниками, спільно з технічними 

фахівцями КП «Вінницякартсервіс» та КП «Вінницька транспортна 

компанія» проводилось попереднє встановлення обладнання та 

прокладання кабельних мереж на борту тестових одиниць громадського 

транспорту (враховуючи маршрутні таксі). За 9 місяців 2018 року з 

міського бюджету на реалізацію проекту профінансовано 2758,7 тис грн. 

В повному обсязі виконані заходи Програми «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки», передбачені на 2018 рік. 

Протягом 9 місяців 2018р. з міського бюджету профінансовані видатки в 

сумі 2 557,9 тис грн.  

Здійснювалась комплексна реалізація завдань розвитку системи 

«Безпечне місто», розширення мультисервісної оптоволоконної мережі 

міста. Проведено тендер на закупівлю програмного забезпечення для 

системи відеоспостереження за Програмою «Безпечне місто». До системи 

відеонагляду міської ради підключились камери відеоспостереження на 

пр-ті Космонавтів ІІ – ІІІ черги, центрального міського парку, міського 

шахового клубу, міського Аеропорту, зовнішні камери медичного центру 

«Салютем» (Соборна, 46), камери Облавтодору на великій окружній та 

кленовий міст, ІІ черги Лісопарку, району «Тяжилів» («Мрія», озеро, 

кінцева тролейбусна зупинка), перехрестя Юності-Андрія Первозванного, 

пішохідної зони від вул. Хмельницьке шосе по Юності до В. Порика, парку 
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Дружби народів, кругової розв’язки на перехресті вулиць Пирогова-

Сабарівське шосе, камери на Староміському мосту, спортивному 

майданчику в районі Оліяжиркомбінату, а також біля КУП «ЕкоВін».  

До мережі міської ради підключено 37 об’єктів загальноосвітніх 

шкіл та спортивні майданчики ЗОШ №№ 30, 18. Крім цього, до 

інформаційної мережі міської ради забезпечено підключення тепловузла 

КП «Вінницяміськтеплоенерго» (С. Зулінського, 9), КЗ «Міська клінічна 

стоматологічна поліклініка», Вінницького обласного клінічного 

високоспеціалізованого ендокринологічного центру (Мічуріна, 32), 

віддаленого робочого місця адміністратора центру адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» міської ради в приміщенні Регіонального 

сервісного центру МВС у Вінницькій області (вул. Ботанічна, 24), 

архівного відділу міської ради (Сергєєва-Ценського, 14), Телевежі, 

кладовища «Підлісне», очисних споруд Водоканалу. 

До системи електронного документообігу підключено КП «СМЕД 

ОДР» (1 робоче місце), КП «Вінницяміськтеплоенерго» (5 робочих місць), 

1 робоче місце працівника «Прозорого офісу» за адресою 

вул. Ботанічна, 23 (сервісний центр Сервісний центр МРЕВ ДАІ). 

Затверджено рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури міста», 

яким передбачено врахування елементів інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури, елементів системи «Безпечне 

місто» при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, 

технічному переоснащенні, проведенні робіт з системами освітлення, 

світлофорними об'єктами, дорожніми знаками (в тому числі об’єктів 

благоустрою) в м. Вінниці. 

Позитивно впливає на розвиток Вінниці як розумного комфортного 

міста впровадження актуальних цифрових інновацій, отже, міська рада 

постійно бере участь, сприяє та підтримує цікаві та перспективні ініціативи 

галузі інформаційних технологій. Протягом дев’яти місяців 2018 року 

проводились: підтримка заходів проекту «Лабораторія електронної 

демократії» за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та 

швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі громади» (EGAP); участь у Першому 

Національному Конгресі розвитку електронної демократії в Україні, що 

відбувся у березні у Вінниці - комунікаційному майданчику для знайомств, 

обміну досвідом та координації дій громадськості, бізнесу та органів влади 

різних рівнів щодо популяризації електронної демократії та ефективнішого 

використання її інструментів.  

Надається всебічна підтримка заходам на базі Вінницького 

національного технічного університету, серед яких у 2018 році відбулись: 

реєстрація рекорду України, встановленого університетом, 

«Інформаційний день та практичний тренінг «Горизонт 2020: можливості 

участі у 2018-2020 роках», заходи IT-SCOUTS, співпраця з ВНТУ з метою 
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впровадження та розповсюдження результатів міжнародного проекту 

MASTIS, що фінансується Європейською програмою ERASMUS+. За 

традицією, міська рада долучилась до заходів Півфіналу студентської 

першості світу з програмування АСМ-ІСРС по Південно-Східній Європі 

(SEERC) у жовтні 2018 року.  

Підтримано створення мобільного додатку OCBB.UA для 

мешканців багатоповерхівок (розроблено у компанії IT-Room) – комплексу 

інструментів, які допомагають швидко вирішити питання завдяки 

комунікації між власниками квартир, головою ОСББ і управляючою 

компанією, проводити контроль фінансових питань, онлайн-оплату 

комунальних платежів, отримати інформацію про корисні послуги та події, 

доступні поблизу будинку. Надається постійна підтримка заходів 

програми EGAP, представники міської ради систематично беруть участь у 

проведенні семінарів та тренінгів з питань електронного урядування, 

електронної демократії в рамках цієї програми. Взято участь у заході 

«Регіональний розвиток е-урядування та е-демократії в контексті змін до 

Національної програми інформатизації та прийняття Концепції з розвитку 

е-демократії", заходах ІТ-Асоціації Вінниці, підтримувались заходи на базі 

Вінницького iHub. 

Постійно проводиться впровадження та вдосконалення 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та 

управлінську діяльність департаментом освіти міської ради, навчальними 

закладами освіти міста.  

Проблемні питання 

− наявність обмежень, обумовлених чинним законодавством, що 

унеможливлює залучення до роботи в органах місцевого 

самоврядування висококваліфікованих працівників з досвідом 

роботи та випускників ВУЗів за затребуваними спеціальностями;  

− відсутність на ринку праці робітничих спеціальностей, яких 

потребують комунальні підприємства м. Вінниці;   

− довготривала процедура підготовки документів для передачі 

земельної ділянки, визначеної для розташування Датацентру, що  

призводить до затягування термінів виконання проектних робіт, 

і відповідно, унеможливлює розпочати будівництво об’єкту; 

− затягування термінів реалізації етапів проекту «Впровадження 

автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському 

транспорті в м. Вінниця» через значну кількість погоджень, які 

надають центральні органи влади; 

− незадовільний стан існуючої кабельної інфраструктури; 

− перевантаженість офіційного сайту міської ради.  

Цілі та завдання на 2019 рік  

– проведення комплексу навчальних заходів за: 

 затвердженим планом муніципального університету; 
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 програмою «Кваліфікаційний наступ 2030» міжнародного 

проекту   «Інтегрований розвиток міст в Україні» ; 

− забезпечити підвищення кваліфікації: 

 22 посадових осіб – в Одеському регіональному інституті 

державного управління при Президентові України; 

 25 посадових осіб – за професійними програмами та постійно 

діючими семінарами; 

– реалізація «Програми цифрового розвитку» (рішення міської ради 

від 28.09.2018 №1353); 

– вдосконалення та створення нових інформаційних та електронних 

сервісів для громадян; 

– розробка концепції нового офіційного сайту міської ради; 

– розвиток відкритих даних; 

– автоматизація внутрішніх бізнес-процесів міської ради; 

– впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті м. Вінниці; 

– виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва 

центру обробки даних; 

– підтримка функціонування та розвиток системи «Безпечне місто», 

мультисервісної оптоволоконної мережі; 

– підтримка ініціатив цифрового розвитку Вінницької міської ОТГ. 

Очікувані результати  

– покращення ефективності муніципального управління, 

підвищення відкритості та прозорості діяльності влади; 

– підвищення ефективності функціонування підрозділів 

Вінницької міської ради та комунальних підприємств;  

– підвищення якості життя завдяки всебічному впровадженню 

технологій цифрового розвитку; 

– задоволення потреб громадян у нових електронних можливостях 

та сервісах; 

– публікація корисних переліків наборів відкритих даних міської 

ради та комунальних підприємств з дотриманням стандартів 

якості; 

– оптимізація роботи виконавчих органів та комунальних 

підприємств та закладів; 

– впровадження електронного квитка, системи диспетчерського 

управління та контролю за транспортними засобами; 

– створення передумов до будівництва центру обробки даних для 

забезпечення стабільної роботи, високого рівня захисту 

інформаційних ресурсів міської ради; 

– підвищення рівня безпеки громадян та захисту важливих об’єктів 

міста, рівня виявлення та розкриття правопорушень;   

– поширення інновацій цифрового розвитку. 
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Додаток 1.  Основні показники економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2019 рік 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 
2018рік 

очікувано 
2019рік 

прогноз 

2019 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2018 року 

Розвиток основних сфер економічної діяльності      

Обсяг реалізованої продукції у порівняних цінах – 

всього   
млрд грн 27,0 30,0 34,2 х 

Показники рівня життя       

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника  
грн 6632,0 8343,0 9828,0 117,8 

Показники розвитку споживчого ринку      

Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств 

юридичних осіб 
млн грн 6759,8 7171,2 7582,6 105,7 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств 

юридичних осіб на одну особу  
грн 18156,9 19282,8 20381,9 105,7 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної 

торгівлі підприємств юридичних осіб (у 

порівняних цінах) 

 

% 
100,3 102,0 105,7 х 

Обсяги реалізованих послуг млн грн 4566,1  4734,0 5018,0 106,0 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих 

послуг 
% 114,3  103,7 106,0 х 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 
2018рік 

очікувано 
2019рік 

прогноз 

2019 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2018 року 

Населення та ринок праці      

Середньорічна чисельність наявного населення чол. 372263 370900 370900 100,0 

Чисельність працівників, зайнятих економічною 

діяльністю всього (штатних працівників) 
тис осіб 96,3 100,5 102,5 102,0 

Інвестиційна діяльність      

Обсяг капітальних інвестицій:      

у фактичних цінах млн грн 4184,9 3650,5 4088,5 112,0 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % х х х х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по 

наростаючому підсумку –  всього 

тис дол 

США 
108964,4 140500,0 160500,0 147,6 

у % до попереднього року % 130,2 128,9 114,2 х 

Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій 

до початку року 

тис дол 

США 
20821,1 31535,6 20000,0 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу 

населення 
дол США 

292,7 378,8 432,7 114,2 

Житлово-комунальне господарство      

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні 

послуги у житлово-комунальному господарстві 
млн грн 471,5 507,4 537,8 106,0 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 
2018рік 

очікувано 
2019рік 

прогноз 

2019 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2018 року 

Темп зростання (зниження) дебіторської 

заборгованості за житлово-комунальні послуги, у 

відсотках до початку звітного року 

% 120,7 107,6 106,0 х 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні 

послуги 
млн грн 314,8 400,0 420,0 105,0 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних 

послуг 
% 97,6 82,5 85,0 

х 

Рівень оплати населенням і бюджетними 

установами спожитого природного газу 
% 94,8 76,1 80,0 

х 

Рівень оплати населенням і бюджетними 

установами спожитої електроенергії 
% 99,3 99,5 100,0 х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної 

сфери 

     

за рахунок усіх джерел фінансування:      

Загальна площа житла тис кв м 195,6 115 100 87,0 

Середні навчальні заклади уч місць −− −− −− х 

Дошкільні  заклади освіти місць 370 485 180 37,1 

Лікарні ліжок 240 9 −− х 

Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за 

зміну 
−− −− −− х 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 
2018рік 

очікувано 
2019рік 

прогноз 

2019 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2018 року 

Водопровід км 3,3 2,5 6,2 в 2,5 рази 

Каналізація км 5,5 4,1 9,1 в 2,2 рази 

Теплопостачання км 3,2 3,8 4,1 107,8 

Система управління об’єктами комунальної 

власності  
     

Оренда об’єктів комунальної власності міста тис грн 11051,5 11677,1 12546,0 107,4 

Приватизація об’єктів комунальної власності міста тис грн 7485,5 6040,2 6750,0 111,8 

Продаж земельних ділянок тис грн 42616,3 62935,8 70000,0 111,2 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 

тис осіб наявного населення 
один. 126 138 151 109,6 

Кількість зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб 
один. 26310 27032 27100 100,3 

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих 

суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних 

осіб, у % до попереднього року 

% 92,2 102,7 100,3 х 

Кількість зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 

тис осіб наявного населення 

один. 707 729 731 100,3 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 рік 

звіт 
2018рік 

очікувано 
2019рік 

прогноз 

2019 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2018 року 

Питома вага малих підприємств в обсягах 

реалізації продукції 
% 31,2 31,5 32,0 х 

Надходження до міського бюджету від діяльності 

малого підприємництва (єдиний податок) 
тис грн 314634,1 386878,5 435072,0 112,5 

Питома вага надходжень від діяльності малого 

підприємництва в загальних надходженнях до 

міського бюджету 

% 14,2 14,5 14,8 х 

Обсяг фінансування розвитку малого 

підприємництва за рахунок міського бюджету  

(на фінансування заходів «Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м. Вінниці на 2018-2020 роки») 

млн грн 0 0,66 6,1 х 
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Додаток 2.  Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств 

комунальної власності м. Вінниці 
тис.грн. 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

1. 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), в тому числі: 

1 191 086,3 1 295 501,5 919 657,5 1 283 847,4 1 637 095,2 126,4 

1.1 

Департамент міського 

господарства, всього: 
1 328,7 1 285,0 1 025,4 1 285,0 1 290,0 100,4 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-технічний 

центр" 
1 328,7 1 285,0 1 025,4 1 285,0 1 290,0 100,4 

1.2 

Департамент житлового 

господарства, всього: 
114 901,0 118 419,0 92 609,0 123 426,0 141 901,0 119,8 

в тому числі у розрізі підприємств:             

МКП "УК"Замостя" 11 532,0 13 168,0 9 338,0 12 309,0 14 000,0 106,3 

МКП "УК"Територія Комфорту" 7 329,0 7 667,0 5 966,0 8 315,0 9 254,0 120,7 

МКП "УК"Господар Люкс" 16 684,0 18 861,0 13 867,0 18 489,0 23 225,0 123,1 

МКП "УК"Житло-Гарант" 18 302,0 23 178,0 15 479,0 20 595,0 24 640,0 106,3 

МКП "УК"Київська" 14 497,0 15 658,0 12 317,0 15 658,0 16 582,0 105,9 

КУП ВМР "Технобуд" 2 470,0 3 058,0 1 461,0 2 700,0 3 100,0 101,4 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
25 860,0 18 287,0 22 151,0 29 320,0 31 600,0 172,8 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  18 227,0 18 542,0 12 030,0 16 040,0 19 500,0 105,2 

1.3 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

всього: 

152 950,0 156 336,0 103 488,0 158 721,0 172 457,0 110,3 

в тому числі у розрізі підприємств:               

КП ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
12 899,0 16 370,0 10 904,0 14 540,0 17 200,0 105,1 

МКП "Вінницязеленбуд" 16 913,0 22 388,0 15 208,0 22 388,0 23 709,0 105,9 

МКУП "Міськсвітло" 52 619,0 27 645,0 18 717,0 27 645,0 29 700,0 107,4 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
25 899,0 32 279,0 24 823,0 36 494,0 39 048,0 121,0 

КУП "ЕкоВін" 44 620,0 57 654,0 33 836,0 57 654,0 62 800,0 108,9 

 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, всього:  
795 946,2 821 669,3 568 362,0 768 338,0 992 853,0 120,8 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
596 451,0 611 979,0 419 597,0 559 463,0 741 476,0 121,2 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
181 924,0 190 222,3 135 239,0 190 600,0 229 671,0 120,7 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

КП "Аеропорт Вінниця" 14 758,0 16 618,0 12 158,0 16 210,0 19 356,0 116,5 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху" 

2 813,2 2 850,0 1 368,0 2 065,0 2 350,0 82,5 

1.5 

Департамент культури, всього: 273,2 442,7 252,9 371,8 465,0 105,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" 208,0 367,7 232,7 338,6 390,0 106,1 

ЗК "Академічний міський камерний 

хор "Вінниця" 
50,6 55,0 20,2 23,2 55,0 100,0 

КП "Центр історії Вінниці" 14,6 20,0 0,0 10,0 20,0 100,0 

1.6 

Департамент адміністративних 

послуг, всього: 
33 146,0 33 750,0 20 208,0 32 920,0 36 050,0 106,8 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 16 066,0 16 700,0 9 432,0 15 820,0 17 900,0 107,2 

КП "Меридіан" 17 080,0 17 050,0 10 776,0 17 100,0 18 150,0 106,5 

1.7 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, всього: 

1 591,2 1 798,8 1 413,0 1 793,6 1 367,4 76,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
182,7 195,4 168,6 195,4 195,4 100,0 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

МКП - Редакція газети "Вінницька 

газета" 
633,3 426,2 312,4 426,2 0,0 Х 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
775,2 1 177,2 932,0 1 172,0 1 172,0 99,6 

1.8 

Комітет по фізичній культурі  

і спорту, всього: 
1 838,9 1 832,0 1 569,7 2 160,7 1 710,0 93,3 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський стадіон" 1 838,9 1 832,0 1 569,7 2 160,7 1 710,0 93,3 

1.9 

Департамент охорони здоров'я, 

всього: 
64 178,9 133 283,5 97 985,3 150 311,2 231 342,5 173,6 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Медичний стоматологічний 

центр" 
9 542,0 10 240,0 8 637,0 11 050,0 11 900,0 116,2 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
18 172,0 24 405,0 18 704,0 25 400,0 37 700,0 154,5 

МКП "Вінницька міська аптека" 36 464,9 28 914,5 29 465,3 34 086,8 34 067,0 117,8 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» 
0,0 8 337,5 4 899,8 10 819,0 17 658,8 211,8 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» 
0,0 17 460,3 8 618,3 20 635,2 36 980,9 211,8 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №3» 
0,0 17 460,7 7 765,5 20 460,7 36 981,8 211,8 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4» 
0,0 13 326,8 12 136,7 14 720,8 28 226,2 211,8 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №5» 
0,0 13 138,7 7 758,7 13 138,7 27 827,8 211,8 

КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №1» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня швидкої медичної 

допомоги» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №3» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня «Центр матері та дитини» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально – 

діагностичний центр серцево – 

судинної патології» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 



103 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

 

КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №2» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КНП «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка»   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

1.10 

Відділ у справах молоді та 

туризму 
2 311,1 2 800,0 2 343,8 2 900,0 3 250,0 116,1 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
2 311,1 2 800,0 2 343,8 2 900,0 3 250,0 116,1 

1.11 

Департамент архітектури та 

містобудування, всього: 
7 614,0 9 200,0 6 317,0 9 120,0 9 246,0 100,5 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький муніципальний 

центр містобудування і 

архітектури" 

7 614,0 9 200,0 6 317,0 9 120,0 9 246,0 100,5 

1.12 

Департамент інформаційних 

технологій, всього: 
916,3 1 120,0 645,1 861,6 861,0 76,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
916,3 1 120,0 645,1 861,6 861,0 76,9 

КП "Вінницякартсервіс" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

1.13 

Департамент економіки і 

інвестицій, всього: 
1 585,0 2 665,2 14 240,8 19 432,0 32 252,3 

в 12,1 

рази 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
1 585,0 2 665,2 14 240,8 19 432,0 32 252,3 

в 12,1 

рази 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

1.14 

Департамент правової політики 

та якості, всього: 
12 505,8 10 900,0 9 197,5 12 206,5 12 050,0 110,6 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП ВМР "Муніципальна поліція" 390,8 0,0 306,5 306,5 0,0 Х 

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
4 590,0 3 900,0 3 075,0 4 100,0 4 150,0 106,4 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
7 525,0 7 000,0 5 816,0 7 800,0 7 900,0 112,9 

1.15 

Виконавчий комітет міської 

ради, всього: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

2. 
Чистий прибуток (збиток),  

в тому числі: 
-118 619,0 3 762,8 -111 434,9 -126 680,6 9 646,1 256,4 

2.1 

Департамент міського 

господарства, всього: 
134,2 66,9 101,5 81,6 81,6 122,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-технічний 

центр" 
134,2 66,9 101,5 81,6 81,6 122,0 

2.2 

Департамент житлового 

господарства, всього: 
1 242,0 609,0 -320,0 432,0 601,0 98,7 

в тому числі у розрізі підприємств:             

МКП "УК"Замостя" 5,0 58,0 44,0 41,0 116,0 200,0 

МКП "УК"Територія Комфорту" 2,0 12,0 1,0 12,0 14,0 116,7 

МКП "УК"Господар Люкс" -124,0 179,0 199,0 157,0 181,0 101,1 

МКП "УК"Житло-Гарант" 13,0 20,0 4,0 7,0 9,0 45,0 

МКП "УК"Київська" 28,0 42,0 143,0 42,0 49,0 116,7 

КУП ВМР "Технобуд" 502,0 175,0 -323,0 75,0 100,0 57,1 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
59,0 54,0 18,0 50,0 59,0 109,3 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  757,0 69,0 -406,0 48,0 73,0 105,8 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

2.3 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

всього: 

268,0 1 239,0 -7 596,0 -9 320,0 6 078,0 490,6 

в тому числі у розрізі підприємств:               

КП ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
57,0 20,0 11,0 15,0 20,0 100,0 

МКП "Вінницязеленбуд" 32,0 880,0 526,0 880,0 933,0 106,0 

МКУП "Міськсвітло" 25,0 75,0 66,0 75,0 81,0 108,0 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
15,0 22,0 15,0 19,0 20,0 90,9 

КУП "ЕкоВін" 139,0 242,0 -8 214,0 -10 309,0 5 024,0 в 20,8 р 

2.4 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, всього:  
-119 169,1 17,9 -103 952,1 -120 018,9 8,5 47,5 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго" -102 671,0 0,0 -87 820,0 -109 489,0 0,0 Х 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
-15 544,0 0,0 -13 705,0 -9 500,0 0,0 Х 

КП "Аеропорт Вінниця" -961,0 0,0 -2 433,0 -1 037,5 0,0 Х 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху" 

6,9 17,9 5,9 7,6 8,5 47,5 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

2.5 

Департамент культури, всього: -19,6 0,0 -3,3 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" -0,3 0,0 -3,3 0,0 0,0 Х 

ЗК "Академічний міський камерний 

хор "Вінниця" 
-2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КП "Центр історії Вінниці" -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.6 

Департамент адміністративних 

послуг, всього: 
509,0 403,0 -1 280,0 100,0 506,0 125,6 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 322,0 191,0 -714,0 0,0 267,0 139,8 

КП "Меридіан" 187,0 212,0 -566,0 100,0 239,0 112,7 

2.7 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, всього: 

-1,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
-1,4 0,0 -0,6 0,0 0,0 Х 

МКП - Редакція газети "Вінницька 

газета" 
0,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 Х 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

2.8 

Комітет по фізичній культурі  

і спорту, всього: 
-251,4 0,0 -200,1 -290,2 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський стадіон" -251,4 0,0 -200,1 -290,2 0,0 Х 

2.9 

Департамент охорони здоров'я, 

всього: 
215,5 237,8 737,9 832,9 775,0 325,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Медичний стоматологічний 

центр" 
-67,0 4,0 334,0 300,0 330,0 

в 82,5 

рази 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
55,0 21,0 366,0 376,0 223,0 

в 10,6 

рази 

МКП "Вінницька міська аптека" 227,5 212,8 37,9 156,9 222,0 104,3 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №3» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

 
НКП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №5» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №1» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 

КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня швидкої медичної 

допомоги» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №3» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня «Центр матері та дитини» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 

КНП «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально – 

діагностичний центр серцево – 

судинної патології» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №2» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

 
КНП «Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка»   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

2.10 

Відділ у справах молоді та 

туризму 
27,3 36,0 25,7 40,0 50,0 138,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
27,3 36,0 25,7 40,0 50,0 138,9 

2.11 

Департамент архітектури та 

містобудування, всього: 
19,0 301,0 -59,0 182,0 185,0 61,5 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький муніципальний 

центр містобудування і 

архітектури" 

19,0 301,0 -59,0 182,0 185,0 61,5 

2.12 

Департамент інформаційних 

технологій, всього: 
-2 693,0 30,0 152,8 0,0 30,0 100,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
0,0 30,0 152,8 0,0 30,0 100,0 

КП "Вінницякартсервіс" -2 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.13 
Департамент економіки і 

інвестицій, всього: 
537,6 317,2 892,8 900,0 950,0 299,5 

 в тому числі у розрізі підприємств:              
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2017 рік,  
факт  

 

2018 рік, 
уточнений 

план  

 

9 місяців 

2018 року, 

факт  

 

2018 рік, 
очікувано 

2019 рік, 
прогноз  

 

прогноз 

2019 р. до 

уточнено 

го плану  

2018р., % 

 МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
537,6 317,2 892,8 900,0 950,0 299,5 

 
КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.14 

Департамент правової політики 

та якості, всього: 
562,5 505,0 66,7 380,0 381,0 75,4 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП ВМР "Муніципальна поліція" -96,5 0,0 -88,3 0,0 0,0 Х 

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
345,0 95,0 1,0 82,0 83,0 87,4 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
314,0 410,0 154,0 298,0 298,0 72,7 

2.15 

Виконавчий комітет міської 

ради, всього: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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Додаток 3. Програма капітального будівництва на 2019 рік (на замовлення міської ради) 
тис.грн. 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Департамент  капітального будівництва 485 763,000 240 830,000 241 500,000 3 433,000 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
10 500,000 10 500,000   

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. 

Хлібна,1 в м. Вінниця 
500,000 500,000   

Будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні 

колії (створ вул. А. Янгеля та вул. Ватутіна) в м. Вінниця 
2 000,000 2 000,000   

Реконструкція трамвайних колій по вул. Соборній в м. 

Вінниця 
8 000,000 8 000,000   

Будівництво освітніх установ та закладів 108 830,000 108 830,000   

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі № 

8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво 
10 000,000 10 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької 

міської ради" по вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця 

500,000 500,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

Вінницької міської ради» по вул. Винниченка,28 в м. 

Вінниця  

3 000,000 3 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради 

по вул. Стрілецькій,12 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

5 500,000 5 500,000   

Реконструкція будівлі комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. 

Миколи Зерова,12 в м. Вінниці 

10 000,000 10 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад №25 Вінницької 

міської ради" по вул. Князів Коріатовичів,147, м. Вінниця 

600,000 600,000   

Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради" по вул. 

Чумацькій,266  в м. Вінниця 

6 500,000 6 500,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької 

міської ради» по пров. Гладкова,7  в м. Вінниця 

10 000,000 10 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької 

міської ради» по вул. Олександра Довженка,3а  в м. Вінниця 

20 000,000 20 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької 

міської ради» по вул. Київська,144  в м. Вінниця 

10 000,000 10 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької 

міської ради» по вул. 600-річчя,8 в м. Вінниця 

11 530,000 11 530,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької 

міської ради» по вул. Олега Антонова (пров. К. Маркса),9  в 

м. Вінниця 

13 200,000 13 200,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької 

міської ради» по вул. Чорновола, 12  в м. Вінниця 

8 000,000 8 000,000   

Будівництво медичних установ та закладів 284 000,000 42 500,000 241 500,000  

Будівництво Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

245 200,000 3 700,000 241 500,000  

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги по вул. Київській,68, м. Вінниці - 

будівництво 

20 000,000 20 000,000   

Реконструкція приміщень МКЛ-1 під молочну кухню по вул. 

Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця 
4 800,000 4 800,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) «Вінницький 

міський клінічний пологовий будинок №2» по вул. 

Коцюбинського, 50 в м. Вінниця» 

14 000,000 14 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
15 000,000 15 000,000   

Реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. 

Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця 
15 000,000 15 000,000   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 
67 433,000 64 000,000  3 433,000 

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м. Вінниця 8 000,000 8 000,000   

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, 

вул.600-річчя, 21 (Літера А) 

11 750,000 11 000,000  750,000 

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, 

вул.600-річчя, 21А (Літера Б) 

37 250,000 35 000,000  2 250,000 

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів по вул. 

Стрілецькій,57 в м. Вінниці 
10 000,000 10 000,000   

Реконструкція будівлі гаража по вул. Соборна,36 в м. 

Вінниця 
433,000   433,000 

Департамент міського господарства 110 388,860 102 905,827  7 483,033 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
110 388,860 102 905,827  7 483,033 

Реконструкція житлового будинку по вул. Соловйова, 3 в 

м.Вінниці  
7 000,000 7 000,000   



116 

 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем 

теплозабезпечення, мереж водопостачання, насосних станцій 

підвищення тиску води та інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) 

19 000,000 19 000,000   

з них: на виконання Меморандуму із Швейцарією 19 000,000 19 000,000   

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Степовій, 1-му 

та 2-му провулках Степових в м. Вінниця 
1 965,283 1 218,475  746,808 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Комарова (від 

перехрестя з вул. О.Гончара до КНС) в м.Вінниці 
1 013,107 628,126  384,981 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. І.Савченко, 3-

46, вул. Ватутіна, 118-132 в м. Вінниця 
1 379,221 855,117  524,104 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул. І.Савченко, 3-

46, вул. Ватутіна, 118-132 в м. Вінниці 
1 085,221 672,837  412,384 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул. І.Савченка 

(від вул. Лугової до вул. Садовського) в м.Вінниці 
393,011 243,667  149,344 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Могильчака, 19-

77 в м. Вінниці 
2 593,157 1 607,757  985,400 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Могильчака (від 

будинку № 2 до КНС по вул. Чумацькій) в м. Вінниці 
2 768,830 1 716,675  1 052,155 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції по 2-му 

пров.Бестужева в м. Вінниці  
2 600,033 2 600,033   



117 

 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Затишній в 

м.Вінниці 
720,000 446,400  273,600 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Тяжилівській 

в м.Вінниці 
689,183 427,293  261,890 

Будівництво мережі каналізації на території приватного 

сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону 

«Старе місто» в м.Вінниця 

3 500,000 3 500,000   

Будівництво самопливної мережі каналізації по вул. 

Кривоноса, вул. Кожедуба в м. Вінниця 
3 095,185 1 919,015  1 176,170 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Помаранчева, 

пров. Помаранчевий в м.Вінниці 
879,991 545,600  334,391 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул. І.Сірка (від 

вул. Д.Нечая до вул. Дорошенка), по вул. Дорошенка в 

м.Вінниці 

4 800,810 3 619,004  1 181,806 

Нове будівництво мережі водопроводу від вул. М.Шимка до 

перетину проектуємої дороги на індустріальний парк з 

Немирівським шосе в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

9 500,000 9 500,000   

Нове будівництво мережі водопроводу від перетину 

проектуємої дороги з Немирівським шосе до індустріального 

парку по Немирівському шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

1 400,000 1 400,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Нове будівництво мережі каналізації від індустріального 

парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

7 000,000 7 000,000   

Реконструкція  мережі  водопостачання Д-200 мм по вул. 

Чехова від ВНС до вул. Чумацька, 214 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

3 100,000 3 100,000   

Реконструкція мережі водопроводу Д-500 мм по І-му пров. 

Українському в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
1 281,404 1 281,404   

Нове будівництво мережі каналізації по вул. Ю.Смирнова в 

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
1 568,024 1 568,024   

Реконструкція каналізаційного колектору Д=300мм по вул. 

Д.Нечая (від 3 провулку Д.Нечая до вул. Дубовецькій) по 

вул. Дубовецькій (від вул. Д.Нечая до вул. Г.Успенського) в 

м. Вінниці 

8 000,000 8 000,000   

Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти від 

перехрестя з вул. Станіславського до вул. Енергетичної в 

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

5 000,000 5 000,000   

Реконструкція трансформаторної підстанції №368 по вул. 

Маяковського в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
1 000,000 1 000,000   

Нове будівництво мережі зливової каналізації від будинків 

№№ 11, 13 по вул. В.Порика до просп. Космонавтів в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

1 250,000 1 250,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Нове будівництво мережі зливової каналізації по вул. 

Пластовій (від 3-го пров. Московського до будинку № 14 по 

вул. Пластовій) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

1 350,000 1 350,000   

Нове будівництво зливової каналізації від будинку № 37 по 

просп. Коцюбинського до вул. Замостянської в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) 

700,000 700,000   

Нове будівництво мережі  зливової каналізації по вул. 

Станіславського (від будинку №36 до будинку №25) в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

1 300,000 1 300,000   

Нове будівництво мережі  зливової каналізації по 

вул.Келецькій (від будинку № 120 до вул. М. Ващука) в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

900,000 900,000   

Нове будівництво мережі зливової каналізації по вул. І. 

Пулюя, 1а, вул. Бучми, 130 в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

1 500,000 1 500,000   

Реконструкція мережі зливової каналізації  по вул. Сергія 

Зулінського, 49 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
334,000 334,000   

Реконструкція мережі зливової каналізації  по вул. Пирогова, 

148 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
350,000 350,000   

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. 

600-річчя, 56-А (на території КЗ "ДНЗ №45 ВМР") в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

290,000 290,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по 2 

проїзду Медовому, 1,2,3 проїзду Хіміків, 1,2,3 проїзду 

Харчовиків в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

1 500,000 1 500,000   

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вулицях  В. 

Свідзінського, Академічній, А. Горської, П. Загребельного  в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

1 250,000 1 250,000   

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 1,2,4,5 

провулків Гніванського шосе  в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

1 140,000 1 140,000   

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Паліїв 

Яр (між 1-м та 2-м провулком Д. Нечая) в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

100,000 100,000   

Реконструкція  мережі зовнішнього освітлення по вул. 

Стадницькій та 1, 2 пров. Пилипа Орлика  в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

100,000 100,000   

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. 

Святошинській (між 1-м та 2-м проїздами Святошинськими)в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

120,000 120,000   

Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів 

спорту по вул. Соборній,94 (на території комунального 

закладу "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

45,000 45,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР") в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів 

спорту по вул. Д. Нечая, 21 (на території комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 ВМР")  в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2 200,000 2 200,000   

Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Винниченка, 

36 (на території корпусу початкової школи комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 ВМР")  в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

850,000 850,000   

Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Брацлавська, 

98 (на території комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №9 ВМР")  в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

490,000 490,000   

Нове будівництво багатофункціонального  спортивного 

майданчика по вул. Винниченка, 28 (на території 

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№8 ВМР")  в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

45,000 45,000   

Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по вул. 

Винниченка, 28 (на території комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 ВМР")  в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

45,000 45,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Нове будівництво багатофункціонального спортивного 

майданчика по вул.Зодчих,40 в м.Вінниці  
500,000 500,000   

Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків (в т.ч. 

проектні роботи) 
1 500,000 1 500,000   

Нове будівництво спортивного майданчика в районі будинку 

№54 на вул. Москаленка в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

на реалізацію проекту «Майданчик для пляжного футболу та 

волейболу в Тяжилові» - переможця конкурсу проектів в 

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» 

1 000,000 1 000,000   

Нове будівництво огородження спортивного майданчика на 

вул.Волошковій в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  на 

реалізацію проекту «Улаштування на стадіоні огородження 

спортивного майданчика для пляжного волейболу та 

футболу на вулиці Волошковій» - переможця конкурсу 

проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. 

Вінниці 

197,400 197,400   

Департамент комунального господарства та благоустрою 86 000,000 86 000,000   

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
86 000,000 86 000,000   

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових 

відходів (на території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької області)  

6 000,000 6 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 8 000,000 8 000,000   

Нове будівництво вул. Проектної 12А (від перехрестя з вул. 

Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянки 

вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12А до 

перехрестя з вул. Проектною 12) 

20 000,000 20 000,000   

Нове будівництво берегоукріплення з очисткою річки 

П'ятничанка 
2 000,000 2 000,000   

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. 

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція  
50 000,000 50 000,000   

Виконавчий комітет міської ради 19 639,632 19 639,632   

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності 
4 639,632 4 639,632   

Будівництво територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення населення м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

4 639,632 4 639,632   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 
15 000,000 15 000,000   

Реконструкція приміщень 6-го поверху адміністративної 

будівлі по вул. Соборній, 59 в м. Вінниця 
15 000,000 15 000,000   

Департамент комунального майна 4 000,000 4 000,000   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 
4 000,000 4 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Придбання будівлі по вул.Черняховського,78 (82) в м. 

Вінниця під ДНЗ  
4 000,000 4 000,000   

Комітет по фізичній культурі і спорту 1 406,121 1 406,121   

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
1 406,121 1 406,121   

Реконструкція частини будівлі котельні по вул. Келецька, 

94а для обладнання приміщення спортивної школи з 

надбудовою в м. Вінниці  

1 406,121 1 406,121   

Департамент освіти 700,000 700,000   

Будівництво освітніх установ та закладів 700,000 700,000   

Нове будівництво спортивно-оздоровчого майданчика зі 

штучним покриттям на території комунального закладу 

«Заклад дошкільної освіти № 20 Вінницької міської ради» по 

вул. О.Антонова, 13а в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

700,000 700,000   

Департамент охорони здоров'я 8 635,734 8 635,734   

Будівництво медичних установ та закладів 8 635,734 8 635,734   

Реконструкція будівлі пологового будинку 

(термомодернізація) по вул.Маяковського,138 в м.Вінниці 
1 036,500 1 036,500   

Реконструкція території насосної з улаштуванням 

приміщення для медичних відходів та тимчасової стоянки 

для автомобілів  КНП ВМКЛ "ЦМтаД" по 

вул.Маяковського,138 в м.Вінниці 

2 000,000 2 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень           

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела* 

Реконструкція приміщень терапевтичного відділення КНП 

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке 

шосе,96 в м.Вінниці  

1 499,500 1 499,500   

Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення  

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці  

1 499,734 1 499,734   

Реконструкція мереж холодного водопостачання та 

водовідведення  в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

№1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці  

1 600,000 1 600,000   

Реконструкція мережі пожежного водогону в КНП 

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул.Хмельницьке 

шосе,96 в м.Вінниці  

1 000,000 1 000,000   

Разом по програмі капітального будівництва 716 533,347 464 117,314 241 500,000 10 916,033 

*кошти підприємства, організацій, населення та цільового фонду «Соціально-економічний розвиток міста» 
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Додаток 4. Заходи щодо забезпечення  виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 Промисловість та інновації 

1.  Забезпечити створення 

необхідної інфраструктури 

(комунікацій) для розташування 

промислових підприємств на 

території Вінницького 

індустріального парку.  

КП «Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій»; 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради  

перше 

півріччя 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розвиток території 

Вінницького 

індустріального парку. 

2.  Проводити  моніторинг обсягів 

реалізації продукції (робіт, 

послуг) промисловими 

підприємствами міста. 

 

промислові 
підприємства; 
департамент економіки 
і інвестицій міської 
ради 

щомісячно не потребує 

фінансування 

Забезпечення річного 

обсягу реалізації 

продукції, (робіт, 

послуг) на рівні 34,2 

млрд грн. 

3.  Впроваджувати в виробництво 

енерго- та матеріалозберігаючі 

технології. 

промислові 

підприємства 

протягом 

року 

кошти 

підприємств 

Підвищення 

конкурентоспроможнос

ті продукції, 

розширення ринків 

збуту. 

4.  Забезпечити розширення 

випуску інноваційних видів 

продукції. 

промислові 

підприємства; КП 

«Вінницький 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Наповнення ринку 

сучасними якісними 

товарами. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

муніципальний центр 

інновацій» 

5.  Залучати підприємства міста до 

участі у Всеукраїнському 

конкурсі якості; виставках-

ярмарках промислової продукції 

місцевого та регіонального 

рівнів. 

ДП  «Вінницястандарт-
метрологія»,Вінницька 
ТПП, промислові 
підприємства; бізнес- 
асоціації, бізнес-
об’єднання; 
департамент економіки 
і інвестицій міської 
ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення якості та 

підвищення кон-

курентоспроможності 

товарів і послуг.  

 Будівельна та інвестиційна діяльність 

6.  Забезпечити виконання 

Програми капітального 

будівництва на замовлення 

міської ради на 2019 рік. 

головні розпорядники 
бюджетних коштів; 
департаменти міської 
ради: економіки і 
інвестицій; фінансів 

протягом 

року 

бюджетні та 

інвестиційні 

кошти, кошти 

підприємств, 

організацій та 

населення 

Поліпшення інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

7.  Забезпечити залучення та 

освоєння коштів державного 

бюджету для реалізації 

пріоритетних для міста 

інвестиційних проектів. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

державний 

бюджет 

Поліпшення інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

населених пунктів 

Вінницької міської 

ОТГ. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

8.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми сприяння залученню 

інвестицій у місто Вінницю на 

2018-2020 роки», передбачених 

на 2019 рік. 

департамент економіки і 
інвестицій, виконавчі 
органи міської ради – 
виконавці заходів 
Програми 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення сприятливого 

інвестиційного клімату. 

9.  Забезпечити виконання 

житлових програм, діючих на 

території Вінницької міської 

ОТГ. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

забудовники міста 

протягом 

року 

кошти 

підприємств, 

установ,  

організацій та 

населення 

Введення в експлуатацію 

не менше 100 тис. м2 

загальної площі житла 

(нове будівництво).  

10.  Завершити будівництво 80-

квартирного житлового будинку 

на вул. Маяковського (VI об’єкт 

«ПМЖ м. Вінниці»). Розпочати 

роботи з будівництва VIІ об’єкту 

«ПМЖ м. Вінниці». 

МКП «Фонд 

муніципальних 

інвестицій»; 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради  

протягом 

року 

кошти 

підприємств, 

установ,  

організацій та 

населення 

Забезпечення житлом 

категорій населення, 

визначених програмою 

«Муніципальне житло м. 

Вінниця» («ПМЖ»). 

11.  Продовжити будівництво 

територіальної автоматизованої 

системи централізованого 

оповіщення населення м. 

Вінниця (в тому числі проектні 

роботи) – ІІІ-й етап.  

виконавчий комітет 

міської ради; відділ 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення своє-

часного оповіщення 

населення у випадках  

загрози  або виникнення 

надзвичайних ситуацій, а 

також в особливий 

період. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 Розробити проекти внесення 

змін до плану червоних ліній м. 

Вінниці. 

 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

кошти 

інвесторів 

Ефективне 

використання земель 

міста. 

12.  Розробити проект внесення змін 

до плану зонування  м. Вінниці.  

кошти 

інвесторів 

13.  Здійснити оновлення планово- 

картографічних матеріалів. 

 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Відображення на 
картографічних 
матеріалах існуючої 
містобудівної ситуації. 

14.  Продовжити роботи з розробки 

генерального плану розвитку м. 

Вінниці. 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення передумов 

для розвитку міського 

середовища вищої якості. 

15.  Продовжити розробку проектів 

розподілу територій 

мікрорайонів періоду масової 

забудови. 

Департаменти міської 

ради: архітектури та 

містобудування; 

земельних ресурсів 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення цільового, 

ефективного та 

раціонального 

землекористування. 

 Підприємництво  

16.  Забезпечити реалізацію заходів 

та проектів «Програми 

посилення конкуренто-

спроможності  малого та 

середнього підприємництва м. 

Вінниці на 2017-2020 роки», 

передбачених на 2019 рік. 

департамент економіки 

і інвестицій; виконавчі 

органи міської ради 

організації та  установи 

міста – виконавці 

заходів Програми  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення міського 

бізнес-клімату, 

збільшення кількості 

суб’єктів малого та 

середнього 

підприємництва та 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

зайнятого населення в 

МСП. 

17.  Забезпечити подальше 

впровадження «Порядку 

часткової компенсації відсотків 

за залученими кредитами 

суб’єктам малого та середнього 

підприємництва за рахунок 

коштів міського бюджету 

м.Вінниці». 

департамент  

економіки і інвестицій 

міської ради; 

виконавчий комітет 

міської ради; ВОДПІ 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; банківські 

установи 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Спрощення доступу до 

фінансових ресурсів для 

підприємців, сприяння 

залученню коштів для 

розширення діяльності 

місцевого виробника 

посилення конкуренто-

спроможності місцевих 

підприємств. 

18.  Забезпечити перегляд місцевого 

регуляторного середовища 

м.Вінниці, проведення заходів з 

відстеження ефективності 

діючих регуляторних актів – 

рішень міської ради та її 

виконавчого комітету, 

дотримання норм законодавства 

про засади реалізації державної 

регуляторної політики. 

департамент економіки 

і інвестицій, виконавчі 

органи міської ради – 

розробники 

регуляторних актів, КП 

«Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Перегляд місцевого 

регуляторного 

середовища, скасування 

застарілих та 

запровадження нових 

доцільних, ефективних 

регулювань, 

законодавча 

відповідність місцевих 

регулювань. 

19.  Розглядати та надавати 

пропозиції щодо шляхів 

розв’язання проблемних питань 

суб’єктів малого та середнього 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій; 

адміністративних 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення 

підприємницького  

клімату. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

підприємництва, пов’язаних з 

веденням підприємницької  

діяльності. 

послуг; Рада 

підприємців  при 

міському голові 

20.  Розширити перелік адмінпослуг, 

що надаються дистанційно через 

мережу Інтернет. Перевести 

максимум адмінпослуг, в т.ч. 

державних, в електронний 

вигляд – відповідно до термінів 

запровадження елементів е-

урядування в Україні. 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг, інформаційних 

технологій 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення якості 

обслуговування 

мешканців, спрощення 

системи надання 

адміністративних 

послуг. 

 Споживчий ринок 

21.  Організовувати та проводити 

заходи, спрямовані на розвиток 

та удосконалення сфери 

обслуговування. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

Держпродспожив-

служба; громадські 

організації міста 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Впровадження системи 

єдиних стандартів у 

сфері послуг міста. 

Покращення роботи 

закладів сфери послуг. 

22.  Забезпечити організацію та 

проведення в місті 

сільськогосподарських ярмарків. 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг; комунального 

господарства та 

благоустрою; 

Вінницький відділ 

ІІ, ІІІ, ІV 

квартали  

  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення населення 

міста сільськогосподар-

ською продукцією за 

доступними цінами.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

поліції ГУНП у 

Вінницькій області 

23.  Забезпечити організацію торгівлі 

сільськогосподарською 

продукцією власного 

виробництва на ринках 

населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

ринки міста 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

 

Недопущення стихійної 

торгівлі, виконання 

вимог Правил торгівлі 

на ринках, упорядкуван-

ня ринкової торгівлі. 

24.  Продовжити роботу щодо 

недопущення стихійної торгівлі 

на вулицях населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

КП «Муніципальна 

поліція»; Вінницький 

відділ поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

ринки Вінницької 

міської ОТГ 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Покращення санітарно-

епідеміологічного стану 

міста, попередження 

реалізації неякісних та 

потенційно-небезпеч-

них харчових продуктів 

та сировини. 

25.  Здійснювати заходи, направлені 

на дотримання закладами 

торгівлі, ресторанного господар-

ства, послуг та розваг (у вечірній 

та нічний час) режиму роботи, 

тиші та громадського порядку. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

Вінницький відділ 

поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

Рада підприємців при 

міському голові 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

громадського порядку, 

зменшення  кількості 

правопорушень, 

покращення іміджу м. 

Вінниці. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

26.  Проводити спеціалізовані 

виставки-ярмарки «Купуй 

Вінницьке!». 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг; економіки і 

інвестицій; Вінницька 

Торгово-промислова 

палата 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Популяризація 

продукції місцевих 

товаровиробників, 

збільшення обсягів 

реалізації їх товарів. 

27.  Сприяти виділенню місць та 

забезпеченню умов для 

розташування пересувних 

об’єктів торгівлі. Упорядкування 

та спрощення процедури 

отримання згоди на використан-

ня об’єктів благоустрою 

суб’єктами господарювання для 

даних цілей. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Запобігання 

несанкціонованій 

торгівлі на вулицях; 

забезпечення потреб 

населення в товарах та 

послугах. 

28.  Реалізація Концепції державної 

політики у сфері захисту прав 

споживачів. 

виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Дотримання законних 

прав споживачів та 

захист таких прав у разі 

їх порушення. 

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Утримання житлового фонду 

29.  Здійснювати капітальний ремонт 

будинків  житлового фонду 

населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент  житлового 

господарства міської 

ради 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

кошти 

Належний  технічний  

стан житлового фонду. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 співвласників 

багатоквартирн

их будинків та 

управителів 

30.  Провести роботи з благоустрою 

прибудинкових територій 

населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент  житлового 

господарства міської 

ради 

протягом 

року 
бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Належний санітарний 

стан та забезпечення 

комфортних умов 

відпочинку мешканців. 

31.  Виконувати  поточний ремонт 

будинків житлового фонду 

населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради, управителі 

будинків 

протягом 

року 
бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Належний  технічний  

стан житлового фонду 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

32.  Забезпечувати організацію роботи 

ГО «Ресурсний центр підтримки 

ОСББ міста Вінниця». 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради; ГО 

«Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних 

будинків. 

33.  Провести роботи з капітального 

ремонту одного із видів 

конструктивних елементів 

будинку з моменту реєстрації 

ОСББ. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення технічного 

стану багатоквартирних 

будинків. 

34.  Забезпечити надання фінансової 

підтримки ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради; відділ по розвитку 

ОСББ міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

Зменшення 

енергоспоживання в 

житловому секторі. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

кошти 

населення 

35.  Здійснювати організацію та 

проведення семінарів для 

навчання голів правлінь, 

бухгалтерів ОСББ. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підготовка фахівців для 

роботи в ОСББ з питань 

управління та ведення 

фінансово-господарсь-

кої діяльності. 

36.  Надавати ініціативним групам зі  

створення ОСББ інформацію 

щодо власників житлових та 

нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

КП «ВМБТІ» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Спрощення процедури 

створення ОСББ. 

37.  Провести інформаційну кампанію 

з інформування громадськості 

щодо переваг створення ОСББ. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця»; департамент 

у справах ЗМІ та 

зв’язків з громад-

ськістю міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

створених ОССБ, 

підвищення 

ефективності утримання 

багатоквартирних 

житлових будинків. 

Заохочення мешканців 

до створення ОСБ. 

38.  Забезпечити аварійне обслугову-

вання внутрішньо будинкових  

мереж житлового фонду 

населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради; житлово-

експлуатаційні 

підприємства  

протягом 

року 

 

кошти 

житлово-екс-

плуатаційних 

підприємств 

Негайна ліквідація 

аварій  в  житлових 

будинках населених 

пунктів Вінницької 

міської ОТГ.   
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Вінницької міської 

ОТГ; МКП «АДС»  

Благоустрій міста 

39.  Провести поточний ремонт 

дорожнього покриття та 

тротуарів. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

 

протягом  

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Утримання та розвиток 

вулично-дорожньої 

мережі. 

40.  Провести капітальний ремонт 

доріг у населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ. 

41.  Продовжити асфальтування 

доріг та облаштування тротуарів 

в мікрорайонах приватної 

забудови у населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

кошти 

населення 

Поліпшення умов і 

комфортності 

проживання населення. 

42.  Продовжити будівництво мереж 

водопроводу та водовідведення в 

мікрорайонах з приватною 

забудовою.  

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ,  

кошти 

населення 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану.  

43.  Продовжити роботи з 

озеленення та догляду за 

зеленими насадженнями. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

кошти 

населення 

Підвищення якості 

зовнішнього 

благоустрою території. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

44.  Продовжити будівництво, 

реконструкцію та утримання  

мереж зовнішнього освітлення 

вулиць у населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ. 

 

департаменти міської 

ради: міського госпо-

дарства; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

комунального госпо-

дарства та благоустрою 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення умов і 

комфортності 

проживання населення 
населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

45.  Реалізація схеми розвитку мереж 

зливової каналізації. 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація та 

розвиток мережі 

зливової каналізації. 

46.  Провести ремонти та очистку 

колодязів питної води. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення стану 

альтернативних джерел 

питної води. 

47.  Забезпечити будівництво 

дитячих та спортивних 

майданчиків у населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення території 

приватної забудови 

об’єктами соціальної 

інфраструктури. 

48.  Продовжити будівництво 

комплексу зі знешкодження 

побутових відходів (на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області). 

департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

кошти 

приватного 

партнера 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

території громади. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

49.  Продовжити будівництво 

кладовища на вул. Сабарівське 

шосе. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

місць для поховання. 

 Транспортна інфраструктура 

50.  Провести капітальний ремонт 

трамвайних колій та контактної 

мережі. 

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року  

кошти 

підприємства  

Підвищення рівня 

безпеки міського 

електротранспорту.  

51.  Провести капітально-

відновлювальний ремонт 4 

автобусів. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради 

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року 

кошти 

підприємства 

 

Покращення транспорт-

ного обслуговування 

населення. 

52.  Виготовити 3 тролейбуси  

«Вінниця». 

53.  Встановити 10 інформаційних 

панелей з актуальними 

велосипедними маршрутами.  

Встановити 10 станцій 

технічного обслуговування 

(вело-СТО) у різних районах 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент  
енергетики, транспорту 
та зв’язку міської ради 

протягом 
року 

інвестиційні 
кошти 

Поліпшення вело- 
інфраструктури 
Вінницької міської 
ОТГ. 

 Енергетичний розвиток та енергоефективність 

54.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 

2012-2020 рр.» та «Плану дій зі 

департамент енергетики, 
транспорту та зв’язку 
міської ради; 
підприємства, 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

власні кошти 

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

сталого енергетичного розвитку», 

передбачених на 2019рік. 

організації, установи та 
заклади – виконавці 
заходів програми 

підприємств, 

кошти 

інвесторів 

55.  Продовжити здійснення 

енергомоніторингу в бюджетних 

закладах та установах 

Вінницької міської ОТГ.  

 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

відділ енергоменедж-

менту  

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зменшення споживання 

енергоносіїв.  

56.  Реалізувати заходи Інвестиційної 

програми ПАТ 

«Вінницяобленерго» (в частині 

електрозабезпечення населених 

пунктів Вінницької міської 

ОТГ).  

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради;  

ПАТ «Вінниця-

обленерго»  

протягом 

року  

власні кошти 

підприємства  

Забезпечення 

мешканців Вінницької 

міської ОТГ напругою 

належної якості та 

безперебійним 

електропостачанням.  

57.  Реалізувати заходи Інвестиційної 

програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго».  

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»  

протягом 

року  

власні кошти 

підприємства  

Якісне забезпечення 

мешканців міста 

послугами з 

централізованого 

опалення та гарячого 

водопостачання.  

58.  Впровадження альтернативних 

джерел енергії. 

Переведення/дооснащення 

котелень котлами на твердому 

паливі. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»;  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

власні кошти 

підприємства, 

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв, якісне 

забезпечення мешканців 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

КП «Вінницяобл-

теплоенерго» 

кошти 

інвесторів  

міста послугами з 

централізованого 

опалення та гарячого 

водопостачання.  

59.  Забезпечити виконання спільного 

проекту з реконструкції теплових 

мереж та котелень згідно з 

Меморандумом із Швейцарією. 

департамент міського 
господарства; КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенер
го» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зменшення втрат 

теплової енергії, якісне 

теплопостачання. 

60.  Забезпечити проведення 

міжнародного аудиту, 

призначеного для оцінки 

комунальної енергетичної 

політики (оплата ліцензійного 

збору та інших платежів). 

виконавчий комітет  
міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Використання символів 

та інструментаріїв 

Європейської 

енергетичної відзнаки. 

 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

61.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми  охорони 

навколишнього природного 

середовища м. Вінниці на 2017-

2020 роки», передбачених на 

2019 рік. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ, 
державний, 
обласний 
бюджети; 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 

Поліпшення 

екологічного 

стану, дотримання 

вимог природо-

охоронного 

законодавства України. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

середовища 
міської ради, 
обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
кошти 
інвесторів; 
інші джерела 
фінансування 

 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

 Ринок праці, зайнятість населення  

62.  Надавати інформаційні, 

консультаційні, профорієнта-

ційні та послуги, пов’язані з 

працевлаштуванням; 

індивідуальним супроводом 

окремих категорій 

зареєстрованих безробітних під 

час працевлаштування та 

протягом дванадцяти місяців 

після працевлаштування; 

соціальною реабілітацією 

(здійснення заходів з 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Підвищення рівня 

інтеграції на ринку 

праці вразливих 

категорій осіб. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

психологічної підтримки 

найбільш вразливих категорій 

осіб). 

63.  Сприяти підприємницькій 

ініціативі та самозайнятості 

населення, шляхом надання 

одноразової виплати допомоги 

по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності, 

проведення безоплатних 

консультацій з питань 

організації та впровадження 

підприємницької діяльності. 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Забезпечення 

проведення державної 

політики зайнятості 

населення, створення 

додаткових умов для 

працевлаштування 

незайнятих громадян, 

зменшення рівня 

безробіття в населених 

пунктах Вінницької 

міської ОТГ. 

64.  Удосконалювати методи  

професійної орієнтації 

учнівської молоді на здобуття 

актуальних на ринку праці 

професій та спеціальностей, 

підвищення мотивації до 

оволодіння робітничими 

професіями. 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 

зменшення рівня 

безробіття у населених 

пунктах Вінницької 

міської ОТГ. 

65.  Залучити роботодавців всіх 

форм власності для  організації  

громадських  робіт та інших 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

Протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ, 

підприємств, 

Зменшення рівня 

безробіття. 
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виконавці 

Термін 
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фінансування 
Очікувані результати 

робіт тимчасового характеру за 

участю  зареєстрованих 

безробітних.  

Вінницька міська рада, 

Департамент 

соціальної політики, 

підприємства та 

організації міста. 

організацій та 

установ 

66.  Професійне навчання 

безробітних під замовлення 

роботодавця шляхом 

стажування, направлення на 

навчання в навчальні заклади 

міста, центри професійно- 

технічної освіти (ЦПТО) 

Державної служби зайнятості. 

Видача ваучерів для 

підтримання конкуренто-

спроможності осіб старше 45 

років шляхом перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення 

кваліфікації.  

Вінницький міський 

центр зайнятості, 

(ЦПТО) Державної 

служби зайнятості. 

 

протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 

зменшення рівня 

безробіття. 

Розширення 

можливостей для 

підвищення 

конкурентоспроможнос

ті деяких категорій осіб  

67.  Забезпечити ефективну 

діяльність Центру підтримки та 

розвитку підприємництва 

Вінницького міського центру 

зайнятості. 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

протягом  

року 

не потребує  

фінансування 

Надання інформаційних 

та консультаційних 

послуг для майбутніх 

підприємців та 

підприємців 

початківців. 



144 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 
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фінансування 
Очікувані результати 

68.  Посилити контроль за 

додержанням суб’єктами 

господарювання відповідних 

державних гарантій оплати 

праці, сприяння підвищенню 

всіма суб’єктами 

господарювання тарифних 

ставок і посадови окладів на 

основі нових мінімальних 

розмірів.   

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Недопущення 

необґрунтованого 

зменшення заробітної 

плати.  

69.  Здійснювати моніторинг 

укладення колективних 

договорів на підприємствах, в 

установах та організаціях, які 

використовують найману працю.  

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

соціально-трудових 

гарантій працівників  

необґрунтованого 

зменшення заробітної 

плати.  

 Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей та молоді 

70.  Забезпечити виконання заходів 
Комплексної Програми «Основні 
напрямки соціальної політики у 
м.Вінниці на 2015-2020 роки», 
передбачених  на 2019 рік. 

департамент соціальної 
політики міської ради; 
ВМЦСССДМ 

постійно бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Підвищення  рівня 
соціальних  гарантій та 
підтримка громадян з 
невисоким рівнем  
доходів. 

71.  Продовжити надання адресної 
щомісячної допомоги сім’ям, які  
переїхали  на тимчасове 

департамент соціальної 
політики міської ради 

постійно державний 
бюджет 

Зменшення соціальної 
напруги серед осіб, які 
вимушено переміщені з 
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проживання до міста із зони 
проведення  АТО (ООС) та 
окупованої території АР Криму. 

окупованої території та 
території проведення 
АТО (ООС). 

72.  Здійснювати соціальний 
супровід сімей мобілізованих 
військовослужбовців, які беруть 
участь в антитерористичній 
операції в Донецькій та 
Луганській областях. 

департамент соціальної 
політики міської ради; 
Вінницький міський 
центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Вивчення нагальних 
проблем, надання 
допомоги у вирішенні 
соціальних питань. 

73.  Продовжити роботу з 
психологічної реабілітації, 
соціальної та професійної 
адаптації учасників АТО (ООС). 

постійно державний 
бюджет 

74.  Надання муніципальної пільги 

демобілізованим 

військовослужбовцям, які брали 

безпосередньо участь в АТО 

(ООС), на медичні 

стоматологічні послуги із 

ортопедичної стоматологічної 

допомоги та інших необхідних 

для забезпечення її проведення 

стоматологічних послуг. 

 

департамент соціальної 

політики міської ради, 

МКП «Медичний 

стоматологічний 

центр» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціальна підтримка 

учасників АТО (ООС). 
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Очікувані результати 

75.  Забезпечити надання грошової 

компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення: 

- для сімей загиблих учасників 

АТО та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни І-ІІ групи,  які 

потребують поліпшення 

житлових умов; 

- для внутрішньо переміщених 

осіб, з числа учасників АТО, які 

визнані особами з інвалідністю в 

наслідок війни ІІІ групи або 

учасниками бойових дій, та які 

потребують поліпшення 

житлових умов; 

- для осіб,  які брали участь у 

бойових діях на території інших 

держав, а також членів їх сімей. 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

субвенція з 

державного 

бюджету 

Вирішення соціально-

побутових питань . 

76.  Забезпечити надання та 

обслуговування пільгових 

довгострокових кредитів 

молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію)  

та придбання житла. 

виконавчий комітет 

міської ради; депар-

таменти міської ради: 

економіки і інвестицій; 

фінансів; «Вінницьке 

регіональне управління 

Держмолодьжитла» 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення житлових 

умов молодих сімей та 

молодих громадян 

населених пунктів 

Вінницької міської 

ОТГ. 
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77.  Забезпечити оплату вартості 
тимчасового проживання у 
готелях мешканців населених 
пунктів Вінницької міської ОТГ, 
відселених з будинків, 
непридатних для проживання, в 
результаті виникнення 
надзвичайних та нестандартних 
ситуацій. 

департамент фінансів 
міської ради; відділ з 
питань надзвичайних 
ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи та 
режиму секретності 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Тимчасове поліпшення 
житлових умов 
мешканців, які 
опинились в критичних 
умовах внаслідок 
надзвичайних ситуацій. 

78.  Здійснювати контроль за 

умовами утримання, розвитку, 

виховання та навчання дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах.  

служба у справах дітей 
міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Створення належних 
умов для розвитку та 
виховання дітей.  

79.  Сприяти влаштуванню дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до 

сімейних форм виховання.  

служба у справах дітей 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

батьківським 

піклуванням.  

80.  Проводити заходи з 

популяризації здорового способу 

життя та профілактики 

негативних соціальних явищ у 

молодіжному середовищі. 

відділ молодіжної 

політики міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Утвердження здорових 

суспільно-корисних 

ідеалів. 
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81.  Проводити роботу щодо  

національно-патріотичного 

виховання молоді. 

відділ молодіжної 

політики міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Формування 

патріотичної свідомості 

у молоді.  

82.  Проводити заходи  для дітей та 

молоді в місцях масового 

відпочинку вінничан та за 

місцем проживання. 

відділ молодіжної 

політики міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Систематизація роботи 

з дітьми та молоддю. 

83.  Проводити заходи щодо 

сприяння  вибору майбутньої 

професії, отримання практичних 

навичок стажування.    

відділ молодіжної 

політики міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Працевлаштування 

студентської та 

учнівської молоді. 

 Охорона здоров’я 

84.  Забезпечити виконання заходів 

програми «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я  м. Вінниці на 

2016-2020 роки», передбачених 

на 2019 рік. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет 

Удосконалення надання 

медичних послуг 

населенню.   

85.  Забезпечити виконання заходів 

Програми «Здоров’я вінничан на 

2017-2020 роки», передбачених 

на 2019 рік. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення якісної і 

доступної медико-

санітарної допомоги, 

створення умов для 

формування здорового 

способу життя. 
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86.  Провести будівництво 

регіонального центру серцево-

судинної патології в м. Вінниці.  

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

залучені 

кошти 

Організація своєчасної 

допомоги хворим із 

ускладненнями від 

серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань, надання 

їм кваліфікованої 

поетапної медичної 

допомоги. 

87.  Продовжити роботи з добудови 

головного корпусу міської 

клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. 

Київська,68.  

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення якості 

первинної медичної 

допомоги,  зменшення 

рівня смертності та 

інвалідності хворих і 

травмованих. 

88.  Відкрити амбулаторію сімейної 

медицини на вул. Стрілецькій,1. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення мережі 

амбулаторій ЗПСМ.  

89.  Завершити реконструкцію будів-

лі пологового будинку (термо-

модернізацію) МЛ «ЦМтаД» на 

вул. Маяковського,138. 

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

 

 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення рівня 

комфорту перебування 

пацієнтів у лікарні. 
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Освіта 

90.  Ввести в експлуатацію та 

забезпечити комплектування 

необхідним обладнанням та 

інвентарем ЗДО: 

- на вул. Трамвайній (на 5 груп); 

- на вул. Замостянській (на 4 

групи). 

департаменти міської 

ради: освіти, економіки 

і інвестицій 

протягом  

року 

інвестиційні 

кошти, бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

дітей охоплених 

дошкільною освітою та 

кількості груп у 

комунальних ЗДО до 

180. 

91.  Забезпечити 100% охоплення 

дошкільною освітою дітей 5-

річного віку. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціалізація дітей, 

підготовка їх до школи. 

92.  Оновити обладнання ігрових 

майданчиків в закладах 

дошкільної освіти населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ЗДО 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення належних 

умов для виховання 

дітей дошкільного віку. 

93.  Продовжити впровадження 

проектів вихідного дня. 

департамент освіти 

міської ради 

січень-

травень, 

вересень-

грудень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення якості 

освіти учнів. 

94.  Продовжити практику виплати 

стипендій Вінницької міської 

ради кращим учням закладів 

загальної середньої освіти та 

студентам вищих навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 
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95.  Забезпечити виплату премій 

переможцям та призерам 

олімпіад, конкурсів, змагань, 

фестивалів тощо. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 

96.  Забезпечити участь вихованців 

Центру з питань  інтеграції до 

європейського та світового 

освітнього простору у 

Міжнародних математичних 

чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, салонах, літніх 

математичних школах і таборах. 

департамент освіти 

міської ради; Центр з 

питань  інтеграції до 

європейського та 

світового освітнього 

простору 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Інтелектуальний 

розвиток дитини, 

формування її ціннісних 

орієнтацій. Можливість 

дітей міста долучитися 

до європейських та 

світових  освітніх 

програм. 

97.  Забезпечити організацію роботи 

пришкільних оздоровчих таборів 

з денним перебуванням на базі 

закладів загальної середньої 

освіти міста та Вінницькому 

міському палаці дітей та юнацтва 

імені Лялі Ратушної. 

департамент освіти 

міської ради 

червень бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оздоровлення  учнів. 

98.  Забезпечити повноцінний 

відпочинок та оздоровлення дітей 

пільгових категорій, призерів та 

переможців олімпіад різних 

рівнів, спортивних змагань, 

департамент освіти 

міської ради 

червень-

серпень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оздоровлення учнів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

оглядів та конкурсів художньої 

самодіяльності. 

99.  Забезпечити підвезення учнів до 

місця навчання і в зворотному 

напрямку з мікрорайонів Сабарів, 

Хутір Шевченка. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціальний захист учнів. 

100.  Звільнити КП «Школяр» та 

«Меридіан» від оплати за послуги 

з опалення, гарячого 

водопостачання, водопостачання 

та водовідведення, спожиту 

електроенергію, експлуатаційні 

витрати, від оренди харчоблоків 

та обладнання з метою 

здешевлення харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл міста. 

Зазначені витрати здійснювати за 

рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених на 

утримання закладів освіти. 

департаменти міської 

ради: освіти; фінансів 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Здешевлення харчування 

учнів загальноосвітніх 

шкіл Вінницької міської 

ОТГ. 

101.  Здійснювати формування 

оптимальної мережі ЗЗСО, з 

врахуванням потреб Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ЗЗСО 

квітень-

вересень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення оптимальних 

умов для навчання та 

виховання учнів, 

раціонального 

використання 
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з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 
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Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

приміщень 

комунальних закладів, 

удосконалення та 

розвиток мережі. 

102.  Забезпечити заклади освіти 

сучасними засобами навчання. 

 

департамент освіти 

міської ради; керівники 

навчальних закладів 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет, 

залучені кошти 

Підвищення рівня 

організації  та 

оснащення навчально-

виховного процесу, 

ефективне засвоєння 

знань. 

103.  Здійснювати термомодернізацію 

будівель закладів освіти. 

департаменти міської 

ради: освіти, 

капітального 

будівництва 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет, 

інвестиції 

Здійснення заходів з 

енергозбереження, 

створення належних 

умов для навчання та 

виховання дітей 

дошкільного та 

шкільного віку. 

104.  Здійснювати будівництво 

спортивних та ігрових 

майданчиків в ЗЗСО. 

департаменти міської 

ради: освіти; 

капітального 

будівництва; міського 

господарства 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет, 

інвестиції 

Створення належної 

спортивної бази в 

закладах загальної 

середньої освіти для 

занять з фізичної 

культури та пропаганди 

здорового способу 

життя. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Культура, туризм 

105.  Проводити культурно-мистецькі 
заходи з нагоди відзначення 
загальнодержавних, 
загальноміських свят, пам’ятних 
та  ювілейних дат тощо.  

департамент культури 
міської ради; 
підпорядковані заклади 
культури 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ, 
залучені 
кошти 

Організація цікавого, 
змістовного дозвілля 
вінничан, задоволення 
культурних потреб 
населення. 

106.  Реалізувати мистецькі проекти:  
«Всеукраїнський фестиваль 

військових духових оркестрів 

«Музика над Бугом»; фестиваль 

актуальної творчості «Вінниця – 

місто щасливих людей»; 

фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «ART LAND FEST»; 

«Ревізія»; Міжнародний 

 фестиваль для дітей та молоді з 

обмеженими фізичними 

можливостями «Золотий птах»; 
«ВІННИЦіЯнський фестиваль 
комедійного і пародійного кіно»;  
Резиденція мурал-арту «VIN-
ART-CITY»; «Резиденція 
Діда Мороза». 

департамент культури 
міської ради; 
підпорядковані заклади 
культури 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ, 
залучені 
кошти 

Пропагування творчості 
професійних майстрів 
та аматорів. Розкриття 
творчо-продуктивного 
потенціалу дітей та 
молоді. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

107.  Провести частковий капітальний 
ремонт: 
− бібліотеки-філії №13 (ІІІ 

етап); 
− бібліотеки-філії №16 (ремонт 

даху, приміщень, мереж 
водопостачання та 
водовідведення); 

− капітальний ремонт даху КЗ 
«Вінницький міський клуб»; 

− капітальний ремонт покрівлі 
ЗК «Міський Палац 
мистецтв» (завершальний 
етап - утеплення фасаду із 
заміною вікон 1-го поверху); 

− утеплення приміщення 
закладу «Вінницька дитяча 
музична школа №2». 

департамент культури 
міської ради; 
Вінницька міська 
централізована 
бібліотечна система; 
ЗК «Міський Палац 
мистецтв»;  КЗ 
«Вінницький міський 
клуб»; «Вінницька 
дитяча музична школа 
№2» 
 

протягом 
року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення 
матеріально-технічного 
стану  закладів галузі, 
забезпечення 
комфортних умов для 
відвідувачів. 

108.  Провести: 
 реконструкцію – капітальний 

ремонт адміністративної 
будівлі літературно-
меморіального музею 
М.М.Коцюбинського; 

 реставрація приміщення хати-
музею. 

департамент культури 
міської ради; 
Вінницький 
літературно-
меморіальний музей 
ім.М.Коцюбинського;  

 бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збереження пам’ятки 
культури національного 
значення та  пам’ятки 
архітектури місцевого 
значення.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

109.  Забезпечити облаштування 
оглядового майданчика на 
Замковій горі та розробити план 
проведення культурно-
мистецьких заходів, екскурсій, 
лекцій. Створити стаціонарну 
тематичну фотозону. 

департамент культури 

міської ради; КП 

«Центр історії Вінниці» 

протягом 
року 
 

інші кошти не 

заборонені 

чинним зако-

нодавством 

Збереження об’єктів 

культурної спадщини. 

Створення якісного 

туристичного продукту. 

110.  Придбати та  встановити 
цифрове обладнання для 
кінопоказів в МКП «Кінотеатр 
«Родина». 

департамент культури 

міської ради; МКП 

«Кінотеатр Родина»  

протягом 
року 
 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація 

кіноапаратури, якісний 

показ кінофільмів. 

111.  Забезпечити організацію заходів 

до Всесвітнього дня туризму. 

департамент туризму 

та маркетингу міської 

ради 

ІІ півріччя бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація туризму. 

112.  Забезпечити виконання завдань 

«Маркетингової стратегії міста 

Вінниці  –  2020», передбачених 

на 2019 рік. 

департамент туризму 

та маркетингу міської 

ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Формування 

позитивного, зокрема, 

інвестиційного іміджу.  

113.  Здійснювати моніторинг 
діяльності об’єктів туристичної 
інфраструктури  та суб’єктів 
підприємницької діяльності у 
сфері надання послуг, 
пов’язаних з організацією 

департамент туризму 

та маркетингу міської 

ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення якості 
надання послуг у сфері 
туризму. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 
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фінансування 
Очікувані результати 

відпочинку та подорожей 
громадян. 

114.  Створювати інформаційні 
друковані та електронні 
матеріали для представлення 
туристичного потенціалу 
населених пунктів Вінницької 
міської ОТГ. 

департамент туризму 

та маркетингу міської 

ради 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Підвищення 
туристичної 
привабливості 
територій населених 
пунктів Вінницької 
міської ОТГ. 

115.  Розробити нові туристичні 

маршрути та екскурсійні 

програми. 

департамент туризму 

та маркетингу міської 

ради 

протягом 

року 

позабюджетні 

кошти 

Фізкультура і спорт 

116.  Забезпечити  організацію та 

проведення загальноміських 

фізкультурно-спортивних 

заходів.   

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розвиток та 

популяризація фізичної 

культури та спорту. 

Планується провести 

520 заходів, залучити до 

участі в них 89,5 тис 

осіб.  

117.  Забезпечити реалізацію проектів 

«Спорт розвиває людину - ми 

віримо в спорт!», «Здоровий 

духом» - проведення спартакіад 

серед спортсменів з 

інвалідністю. 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради; 

Вінницький 

регіональний  центр з 

фізичної культури і 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Інтеграція  людей з 

інвалідністю  у 

спортивний простір 

міста. 
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спорту інвалідів 

«Інваспорт»; 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія» 

118.  Проводити спортивно-оздоровчі 

заходи з популяризації 

здорового способу життя. 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація фізичної 

культури і спорту. 

Проведення 50-ти 

заходів. 

119.  Провести: 

 капітальні ремонти баз 

МДЮСШ №№1,2,5;  

 реконструкцію частини 

будівлі котельні на вул.  

вул.Келецька 94а для 

обладнання приміщення 

спортивної школи. 

 

 

 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення стану 

спортивних споруд. 
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МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Бюджетно-фінансова сфера 

120.  Забезпечувати своєчасне і повне 

надходження податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів. 

Здійснювати детальний аналіз 

надходжень до бюджету міста за 

доходами. Надавати пропозиції 

виконавчому комітету міської 

ради щодо залучення наявних 

резервів наповнення бюджету. 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

щоквартал

ьно 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

121.  Систематично забезпечувати 

проведення засідань робочої 

групи з питань забезпечення 

детінізації економіки Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

122.  Проводити роботу, спрямовану 

на: 

 попередження фактів 

нелегального використання 

робочої сили, зокрема, 

виявлення працюючих осіб 

без оформлення належним 

чином трудових відносин та 

проведення відповідних дій 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; департаменти 

міської ради: 

самоврядного 

контролю, 

економіки і інвестицій, 

соціальної політики  

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету  Вінницької 

міської ОТГ. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

для легалізації заробітної 

плати; 

 недопущення виплати 

заробітної плати менше 

законодавчо встановленого 

рівня та без сплати податку 

на доходи фізичних осіб; 

 залучення до оподаткування 

громадян, які зобов'язані 

подавати декларації; 

 виявлення незареєстрованих 

суб'єктів господарювання; 

 здійснення моніторингу з 

погашення суб’єктами 

господарювання 

заборгованості з виплати 

заробітної плати. 

123.  Вжити практичних та 

невідкладних заходів, 

направлених на зменшення 

недоїмки по податках і зборах до 

бюджетів усіх рівнів, зокрема по 

податку на доходи фізичних 

осіб, платі за землю, податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

земельної ділянки, та єдиному 

податку. 

124.  Здійснювати облік надходжень 

до цільових фондів міської ради 

в розрізі фондів та джерел їх 

наповнення. 

департаменти міської 

ради: фінансів; 

економіки і інвестицій; 

міського господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

комунального майна; 

житлового 

господарства; МКП 

«Архітектурно-

будівельний сервіс»; 

КП «Вінницьке міське 

бюро технічної 

інвентаризації» 

постійно не потребує 

фінансування 

Забезпечення обліку 

надходжень. 

125.  Забезпечити передачу  субвенцій 

з бюджету Вінницької міської 

ОТГ згідно укладених Угод 

селищним та сільським 

бюджетам Вінниць-кого району 

на соціально-економічний 

розвиток територіальних громад.  

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зміцнення співпраці 

між територіальними 

громадами. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

126.  Забезпечити передачу субвенцій з 

бюджету Вінницької міської ОТГ 

згідно з укладеними Угодами на 

виконання програм в рамках 

власних повноважень бюджетам 

сільських об’єднаних 

територіальних громад, 

селищному та сільським 

бюджетам селища та сіл 

Вінницького району, землі яких 

увійшли до меж м. Вінниці 

відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 

13.05.2015 року №401-VIII. 

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Виконання договірних 

зобов’язань. 

127.  Здійснювати сплату членських 

внесків до Асоціацій, членами 

яких є Вінницька міська рада, за 

рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської ОТГ. 

виконавчий комітет 

міської ради; 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Сприяння становленню 

та розвитку місцевого 

самоврядування. 

128.  Здійснювати заходи з відбору та 

фінансування кращих проектів 

розвитку міста за рахунок коштів 

«Бюджету громадських ініціатив 

м. Вінниці». 

департаменти міської 

ради: правової 

політики та якості; 

фінансів; інформацій-

них технологій; у 

справах ЗМІ та зв’язків 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Фінансування з 

бюджету Вінницької 

міської ОТГ кращих 

проектів, 

запропонованих  

мешканцями 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

з громадськістю; 

виконавчі органи 

міської ради  

територіальної громади, 

які отримають 

найбільшу підтримку за 

підсумками 

голосування. 

129.  Забезпечити оновлення 

кредитного рейтингу м.Вінниці та  

рівня інвестиційної привабливості 

м.Вінниці. 

виконавчий комітет та 

департаменти міської 

ради: фінансів;  

економіки і інвестицій; 

комунального майна; 

земельних ресурсів; 

міського господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

житлового госпо-

дарства; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

капітального 

будівництва; правової 

політики та якості; ГУ 

ДФС у Вінницькій 

області; підприємства 

комунальної власності. 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення 

інформаційного поля 

для залучення 

інвесторів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

130.  Здійснити у 2019 році 

запозичення до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської ОТГ у формі 

укладання договорів позики 

(кредитних договорів) з 

фінансовою установою для 

проведення реконструкції 

(термомодернізації) закладів 

соціально-культурної сфери, 

здійснювати обслуговування 

боргових зобов’язань Вінницької 

міської ради за  цим запозиченням  

департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Залучення додаткових 

фінансових ресурсів до 

бюджету розвитку 

спеціального фонду 

бюджету для вирішення 

нагальних потреб 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

131.  Забезпечити оплату послуг 

депозитарної установи щодо 

зарахування, зберігання цінних 

паперів (акцій),  обслуговування 

їх обігу та інших послуг, 

пов’язаних з придбанням акцій, 

відповідно до укладених 

договорів. 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зберігання та 

обслуговування обігу 

цінних паперів. 

132.  Забезпечувати надання за 

рішеннями міської ради 

місцевих гарантій для 

забезпечення повного або 

виконавчий комітет  та 

департаменти міської 

ради: 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Отримання кредитів на 

реалізацію 

інвестиційних програм 

(проектів), метою яких є 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

часткового виконання боргових 

зобов’язань суб’єктів 

господарювання – комунальних 

підприємств міста, які здійсню-

ють реалізацію інвестиційних 

програм (проектів), метою яких є 

розвиток комунальної інфра-

структури або впровадження 

ресурсозберігаючих технологій в 

межах граничного обсягу, 

визначеного рішенням міської 

ради «Про бюджет Вінницької 

міської ОТГ на 2019 рік». 

фінансів; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

міського господарства; 

економіки і інвестицій; 

інформаційних 

технологій 

 

розвиток комунальної 

інфраструктури або 

впровадження 

ресурсозберігаючих 

технологій. 

133.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №596 «Про 

схвалення проекту соціально-

економічного розвитку «По 

оновленню рухомого складу 

автобусного і тролейбусного 

парків» та затвердження умов 

надання в 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов’язань 

департаменту енергетики, 

департамент   

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради: 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради за 

запозиченням, що залучається 

для його реалізації» забезпечити:  

 повернення та обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту в розмірі 50 

відсотків сум згідно з 

графіком платежів за 

кредитним договором;  

 внесення до державного 

бюджету плати за надання 

державної гарантії в розмірі 

0,005 відсотка річних залишку 

суми гарантійних зобов’язань;  

 проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням 

запозичення;  

 страхування транспортних 

засобів (автобусів, 

тролейбусів), придбаних за 

рахунок запозичення, 

залученого під державну 

гарантію, які є майновим 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

забезпеченням за надання 

державної гарантії. 

134.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №733  «Про 

схвалення проекту соціально-

економічного розвитку 

«Будівництво вул. Келецької та 

трамвайної лінії від вул. Квятека 

до автовокзалу «Західний» в м. 

Вінниці» та затвердження умов 

надання у 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов'язань 

Департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської 

ради за запозиченням, що 

залучається для його реалізації» 

забезпечити: 

 повернення та обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту в розмірі 50 

відсотків сум згідно з графі-

ком платежів за кредитним 

договором;  

виконавчий комітет та 

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 внесення до державного 

бюджету плати за надання 

державної гарантії в розмірі 

0,01 відсотка річних залишку 

суми гарантійних зобов’язань; 

 проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням 

запозичення; 

 страхування майна 

територіальної  громади міста, 

що є  майновим 

забезпеченням за надання 

державної гарантії.  

135.  Забезпечити оплату 

інжинірингових послуг 

супроводу будівництва 

«Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-

судинної патології» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

на реформування регіональних 

систем охорони здоров’я для 

здійснення заходів з виконання 

департамент 

капітального 

будівництва міської 

ради 

протягом 

року 

державний 

бюджет 

Реалізація проекту 

«Поліпшення охорони 

здоров’я на службі у 

людей». 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та 

розвитку проекту «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у 

людей». 

136.  Здійснювати сплату земельного 

податку за земельну ділянку, яка 

знаходиться в користуванні  

департаменту комунального 

господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради для 

організації будівництва 

комплексу по знешкодженню 

побутових відходів на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов'язань щодо 

сплати земельного 

податку. 

Управління об’єктами комунальної власності  

137.  Забезпечити виготовлення 

технічної документації та 

проведення державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності 

територіальної громади 

Вінницької міської ОТГ, а також 

департамент комуналь-

ного майна міської 

ради; виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ  

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської 

ОТГ. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

об'єктів безхазяйного 

нерухомого майна з метою 

набуття права власності на нього 

Вінницькою міською ОТГ. 

138.  Забезпечити виготовлення 

технічної документації та 

проведення державної реєстрації 

речових прав, проведення 

незалежних (експертних) оцінок 

на нерухоме майно об’єктів, що 

приймаються з державної у 

комунальну власність  

Вінницької міської ОТГ. 

департамент комуналь-

ного майна міської 

ради; виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської 

ОТГ. 

139.  Забезпечити проведення 

незалежних (експертних) оцінок 

об'єктів комунальної власності з 

метою передачі  в оренду  та 

приватизації способом продажу 

на аукціоні. 

департамент комуналь-

ного майна міської 

ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської 

ОТГ. 

140.  Продовжити проведення  
інвентаризації земель, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого 
майна комунальної власності 
Вінницької міської ОТГ.  

департамент міської 

ради: комунального 

майна;  земельних 

ресурсів  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Впорядкування 

справляння плати за 

користування землею. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

141.  Здійснювати заходи із 

землеустрою: розроблення 

документації із землеустрою на 

земельні ділянки комунальної 

власності Вінницької міської 

ОТГ на підставі дозволів, 

наданих рішеннями міської ради. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; фінансів 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Формування 

раціональної системи 

землеволодінь та 

землекористування.   

142.  Здійснювати облік договорів про 

встановлення земельного 

сервітуту, адміністрування 

даного виду доходу та 

забезпечення здійснення 

контролю за своєчасним 

внесенням до бюджету платежів 

згідно із зазначеними 

договорами. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; самоврядного 

контролю; фінансів 

постійно бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету 

Вінницької міської 

ОТГ. 

143.  Забезпечити облік укладених 

договорів оренди земельних 

ділянок та надання реєстрів 

зазначених договорів до ГУ ДФС 

у Вінницький області. 

Забезпечити своєчасне 

укладання додаткових угод до 

діючих договорів оренди 

департамент земельних 

ресурсів міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету 

Вінницької міської 

ОТГ. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

(земельного сервітуту) при зміні 

розмірів орендних ставок. 

144.  Проводити моніторинг договорів 

оренди (сервітутів) земельних 

ділянок, у яких ставки орендної 

плати не відповідають вимогам 

Податкового кодексу України, та 

забезпечити укладання 

додаткових угод до них. 

департамент земельних 

ресурсів міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету. 

145.  Проводити добір вільних 
земельних ділянок та 
забезпечити підготовку 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення комунальної 
власності або прав на них для 
продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів 

департаменти міської 
ради: земельних 
ресурсів; фінансів 

протягом 
року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення 

ефективності 

використання земель у 

населених пунктах 

Вінницької міської 

ОТГ.  

146.  Забезпечити проведення 
експертної грошової оцінки 
земельних ділянок. 

департаменти міської 
ради: земельних 
ресурсів, фінансів 

протягом 
року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оптимізація надход-

жень до бюджету 

Вінницької міської ОТГ 

147.  Продовжити роботу з виділення 

земельних ділянок для будівниц-

тва житла учасникам бойових 

дій, які проходили службу в зоні 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; соціальної 

політики 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення 

першочергового 

виділення  земельних 

ділянок під забудову. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

АТО  (ООС) та багатодітним 

сім’ям. 

148.  Проводити перевірки стану 

використання земель Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент 

самоврядного 

контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

149.  Забезпечити здійснення 

тахеометричних зйомок для 

визначення площ земельних 

ділянок комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ, які 

перебувають у користуванні 

інших осіб без правовстановлю-

ючих документів 

департамент 

самоврядного 

контролю міської ради 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Підвищення 

ефективності 

використання земель 

Вінницької міської 

ОТГ. 

150.  Передавати інформацію та 

матеріали, що свідчать про 

порушення вимог законодавства, 

до державних контролюючих та 

правоохоронних органів для 

вжиття заходів впливу, 

відповідно до компетенції, при 

виявленні, за наслідками 

проведених перевірок,  

порушень вимог чинного 

законодавства в сфері орендних 

департамент 

самоврядного 

контролю міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 



174 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

відносин та відносин права 

комунальної власності. 

151.  Проводити претензійно-позовну 
роботу з особами, які не 
сплачують  плати за 
використання комунального 
майна та плати за землю, 
відповідно укладених угод. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської ОТГ. 
 

152.  Проводити претензійно-позовну 
роботу з особами, які нанесли 
збитки Вінницькій міській ОТГ, 
в вигляді ненадходження плати 
за землю, шляхом використання 
земельних ділянок без 
оформлення правовстанов-
люючих документів. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської ОТГ. 
 

153.  Проводити моніторинг стану 
погашення заборгованості за 
договорами купівлі-продажу 
земельних ділянок з 
розстроченням платежу. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської ОТГ. 
 

154.  Забезпечити проведення 
виконавчих дій та спрямувати 
кошти з бюджету Вінницької 
міської ОТГ на авансування 

виконавчий комітет 
міської ради; 
департаменти міської 
ради: правової 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Приведення у 
відповідність до вимог 
чинного законодавства. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

робіт по виконанню рішень судів 
відділами Державної виконавчої 
служби Вінницького міського 
управління юстиції. 

політики та якості; 
фінансів 

Фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств  

155.  Забезпечити реалізацію заходів 

«Програми підвищення 

ефективності роботи комунальних 

підприємств м. Вінниці на 2016-

2020 роки», передбачених на 2019 

рік. 

департаменти міської 

ради, яким 

підпорядковані 

комунальні 

підприємства; 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ;  

власні кошти 

комунальних 

підприємств 

міста; кошти 

інвесторів 

Підвищення 

ефективності роботи 

підприємств комунальної 

власності. 

156.  Провести аналіз  роботи 

комунальних підприємств за 2018 

рік. 

І півріччя не потребує 

фінансування 

Забезпечення виконання 

планових показників. 

157.  Проводити моніторинг стану 

виконання показників фінансових 

планів комунальних підприємств. 

щоквар-

тально 

158.  Розробити та затвердити фінансові 

плани на 2020 рік. 

ІV квартал 

159.  Розробити стандарти 

корпоративного управління в 

частині єдиного бухгалтерського 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; комунальні 

підприємства 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ,  

Підвищення 

ефективності роботи 

комунальних 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

обліку та фінансової звітності для 

комунальних підприємств.   

власні кошти 

комунальних 

підприємств  

підприємств та якості 

послуг, що надаються. 

Тарифна політика 

160.  Забезпечити перегляд діючих 

тарифи комунальних 

підприємств та інших суб’єктів 

господарювання для можливості 

приведення їх до економічно 

обґрунтованих. 

виконавчі органи 

міської ради;   

комунальні 

підприємства;  

суб’єкти 

господарювання 

протягом 

року  

 

не потребує 

фінансування 

 

Поліпшення фінансово-  

економічного стану 

підприємств, 

збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ.  

161.  Забезпечити внесення змін до 

автоматизованої системи 

формування тарифів: 

 на теплову енергію та послуги 

з централізованого опалення 

та централізованого 

постачання гарячої води;  

 на послуги з вивезення 

побутових відходів, у зв’язку 

зі змінами в законодавстві. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року  

 

не потребує 

фінансування 

 

Актуалізація, 

оптимізація процесу 

планування та 

прогнозування. 

162.  Забезпечити  внесення змін до 

автоматизованої системи 

формування тарифів на послуги 

з перевезення пасажирів міським 

електротранспортом та 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року  

 

не потребує 

фінансування 

 

Актуалізація, 

оптимізація процесу 

планування та 

прогнозування. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування, у 

зв’язку із впровадженням 

автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському 

транспорті в м. Вінниці. 

  Підвищення ефективності роботи виконавчих органів,  розвиток інформаційного простору 

163.  Проводити підвищення 
кваліфікації фахівців органів  
міської ради за професійними 
програмами різного спрямування 
та  на постійно діючих та 
короткотермінових семінарах. 

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення 
кваліфікації  посадових 
осіб міської ради. 

164.  Продовжити виконання 
Програми «Муніципальний 
університет перепідготовки та 
підвищення кваліфікації  
посадових осіб місцевого 
самоврядування Вінницької 
міської ради». 

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення 
кваліфікації посадових 
осіб міської ради, 
ознайомлення зі 
змінами у чинному 
законодавстві.  

165.  Посилити вимогливість до 
кандидатур при формуванні 
кадрового резерву виконавчих 
органів міської ради.  

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Забезпечення стабільної 
роботи виконавчих 
органів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

166.  Впроваджувати нові елементи та 
сервіси електронного 
урядування для громадян.  

департамент 
інформаційних 
технологій міської ради 

протягом 
року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення 
відкритості діяльності 
органів влади, 
залучення мешканців до 
розвитку громади, 
доступність та 
покращення надання 
послуг мешканцям. 

167.  Забезпечити розробку концепції 

нового офіційного сайту міської 

ради. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення актуальних 

сервісів  з підтримкою 

технологічних 

можливостей  та 

сучасних тенденцій.  

168.  Забезпечити розвиток відкритих 

даних. 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; правової 

політики та якості 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення 

відкритого доступу 

громадськості до 

публічної інформації у 

формі відкритих даних 

за замовчуванням.   

169.  Забезпечити розробку та 

впровадження баз даних та 

систем для автоматизації 

процесів роботи виконавчих 

органів міської ради. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради; виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оптимізація роботи 
виконавчих органів 
міської ради. 
Здійснення якісного 
контролю робочих 
процесів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

170.  Забезпечити вдосконалення 

інформаційної системи Центру 

надання адміністративних 

послуг. 

департаменти міської 

ради:  інформаційних 

технологій;  

адміністративних 

послуг 

протягом  

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення рівня 

якості надання послуг, 

оптимізація роботи 

працівників Центру. 

171.  Продовжити реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. 

Вінниця». 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

освіти; правової 

політики та якості; 

соціальної політики; 

економіки і інвестицій; 

адміністративних 

послуг; комунального 

майна; архітектури та 

містобудування; у 

справах ЗМІ та зв’язків 

з громадськістю; 

освіти; комунального 

господарства та 

благоустрою; 

комунальні 

підприємства:  

«Вінницякартсервіс»;  

протягом  

року 

кредитні 

ресурси 

Європейського 

банку 

реконструкції і 

розвитку, 

грантові 

кошти, 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Налагодження 

автоматизованої 

системи оплати проїзду 

в громадському 

транспорті міста. 

Впровадження 

електронного квитка, 

системи 

диспетчерського 

управління та контролю 

за транспортними 

засобами.  

Спрощення доступу 

громадян до 

муніципальних послуг.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

«Вінницький 

інформаційний центр»;  

«Вінницька 

транспортна компанія»; 

ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління» 

172.  Забезпечити виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації для будівництва 

центру обробки даних. 

департаменти: 

капітального 

будівництва, 

інформаційних 

технологій міської 

ради;  

КП «Вінницький 

інформаційний центр»  

протягом  

року 

інші кошти, не 

заборонені 

чинним 

законодавст-

вом 

Забезпечення надійного, 

стабільного, 

продуктивного, 

технологічного 

функціонування та 

захисту значної 

кількості 

інформаційних систем 

та ресурсів в єдиному 

Датацентрі. 

173.  Забезпечити  підтримку 

функціонування та розвиток 

системи «Безпечне місто», 

мультисервісної мережі. 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; фінансів; 

КП «Вінницький 

інформаційний центр» 

КП ВМР 

«Муніципальна 

поліція»; 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Реалізація заходів 

Програми цифрового 

розвитку. 

Посилення безпеки 

громадян та захисту 

важливих об’єктів 

Вінницької міської ОТГ 

завдяки застосуванню 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

правоохоронні органи; 

громадські формування 

засобів 

відеоспостереження, 

систем безпеки, 

моніторингу ситуацій. 

174.  Забезпечити підтримку ініціатив 

цифрового розвитку населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради; 

Вінницький 

національний 

технічний університет; 

ІТ-Асоціація; 

Центр iHUB Вінниця  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення комфортного 

розумного цифрового у  

населених пунктах 

Вінницької міської 

ОТГ. 
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Додаток 5. Перелік діючих цільових програм  

№ 

з/п 
Назва програми 

Дата прийняття та 

номер документу 

1.  Програма «Муніципальний університет 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування 

Вінницької міської ради» 

рішення міської ради 

від 28.08.2007 №2042 

2.  Програма «Проходження практики у 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради 

та комунальних підприємствах м. Вінниці» 

розпорядження 

міського голови від 

18.05.2010 №105-р 

3.  Програма надання фінансової підтримки 

інститутам громадянського суспільства на 

реалізацію соціально-культурних проектів у м. 

Вінниці   

рішення міської ради 

від 27.12.2011 №566 

(зі змінами) 

4.  Програма «Питна вода м. Вінниці на 2012-

2020рр.»   

рішення міської ради 

від 11.05.2012 №761 

(зі змінами) 

5.  Програма енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 2012-2020рр.  

рішення міської ради 

від 11.05.2012 №762 

(зі змінами) 

6.  Програма розвитку освіти м. Вінниці на 2013-

2020 роки   

рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1089 

(зі змінами) 

7.  Програма поводження з побутовими відходами 

у м. Вінниці на період 2013-2020рр.  

рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1092 

(зі змінами) 

8.  Програма забезпечення охорони та рятування 

життя людей на водних об'єктах м. Вінниці на 

період 2013-2020 роки 

рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1118 

9.  Студентська програма тематичних стажувань  в 

структурних підрозділах міської ради «StartUp» 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25.04.2013 №924 

10.  Програма розвитку велосипедного руху у м. 

Вінниці на 2013-2020 роки  

рішення міської ради 

від 31.05.2013 №1290 

(зі змінами) 

11.  Програма «На варті міського порядку» на 2013-

2022рр.   

рішення міської ради 

від 23.08.2013 №1376 

(зі змінами) 

12.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності виконавчих органів Вінницької 

міської ради на 2014-2020рр. 

рішення міської ради 

від 27.01.2014 №1575 

13.  Комплексна програма заходів із забезпечення  

діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку  у місті Вінниці на 2014-

2019 роки  

рішення міської ради 

від 30.05.2014 №1747 

(зі змінами) 



183 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Дата прийняття та 

номер документу 

14.  Програма заходів забезпечення 

обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки у місті Вінниці на 2014-2019 роки   

рішення міської ради 

від 27.06.2014 №1778  

(зі змінами) 

15.  Програма «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Вінниці на 2014-

2019 роки»  

рішення міської ради 

від 26.09.2014 №1825  

(зі змінами) 

16.  Комплексна програма Вінницької міської ради, 

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому числі 

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій 

області, виконавчого комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради по 

контролю за дотриманням зобов'язань щодо 

платежів до місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-

2020 роки   

рішення міської ради 

від 31.10.2014 №1887  

(зі змінами) 

17.  Комплексна програма «Основні напрямки 

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 

роки»   

рішення міської ради 

від 26.12.2014 №1944 

(зі змінами) 

18.  Програма «Вінниця – місто, дружнє до дітей» на 

період 2015-2020 роки  

рішення міської ради 

від 26.12.2014 №1949 

19.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.09.2015 №2306  

20.  Програма «Місто молодих» на 2016 - 2020 роки   рішення міської ради 

від 30.10.2015 №2319 

(зі змінами) 

21.  Програма розвитку туризму в м. Вінниці на 

2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 30.10.2015 №2320 

(зі змінами) 

22.  Програма підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств м. Вінниці на 2016-

2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №12 

23.  Програма поліпшення стану безпеки,  гігієни 

праці та виробничого середовища  у м. Вінниці 

на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №34 

24.  Міська програма «Інформатизація галузі 

охорони здоров'я м. Вінниці на 2016-2020 роки»   

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №38 (зі 

змінами) 

25.  Програма розвитку  культури  і мистецтва м. 

Вінниці на 2016-2020 роки   

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №47 (зі 

змінами) 
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26.  Програма поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів Вінницького міського 

управління Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на 2016-2020 роки 

рішення міської ради  

від 26.02.2016 №143 

 

27.  Комплексна програма співпраці Вінницької 

міської ради, Управління  Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування міського 

бюджету м. Вінниці на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.03.2016 №174 

28.  Програма використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики 

негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 

роки  

рішення міської ради 

від 27.05.2016 №271 

29.  Програма  регулювання чисельності тварин 

гуманними методами в м. Вінниці на 2016-

2020рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016 №310 

30.  Програма висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016 №306 

(зі змінами) 

31.  Програма охорони навколишнього природного 

середовища  м. Вінниці на 2017-2020 роки  

рішення міської ради 

від 28.10.2016 №435 

32.  Програма «Стоп грип у Вінниці на 2016-2019 

рр.»  

рішення міської ради 

від 28.10.2016 №442 

(зі змінами) 

33.  Програма соціального захисту сімей з дітьми, 

які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у м. Вінниці на 2017-2020 роки   

рішення міської ради 

від 28.10.2016 №460 

(зі змінами) 

34.  Програма «Нагородження відзнаками міського 

рівня, організація і проведення урочистих та 

інших заходів у м. Вінниці на 2017-2020 роки 

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №489  

35.  Програма розвитку органів самоорганізації 

населення м. Вінниці на 2017-2021 роки  

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №494 

36.  Програма інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №505 

37.  Міська програма «Здоров’я вінничан на 2017-

2020 роки  

рішення міської ради  

від 23.12.2016 №533 

(зі змінами) 

38.  Програма розроблення містобудівної та іншої 

документації загальноміського 

перспективного значення на 2017-2019 роки 

рішення міської ради  

від 23.12.2016 №550 

(зі змінами) 
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39.  Програма сприяння соціалізації, реабілітації та 

працевлаштуванню учасників 

антитерористичної операції у м. Вінниці на 

2017-2020 роки  

рішення міської ради  

від 24.02.2017 №614 

(зі змінами) 

40.  Програма для забезпечення виконання рішень 

суду на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 24.03.2017 №663 

(зі змінами) 

41.  Програма посилення конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва м. 

Вінниці на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 28.04.2017 №690 

42.  Програма сприяння залученню інвестицій у 

місто Вінницю на 2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017 №930 

43.  Програма розвитку фізичної культури та спорту 

в м. Вінниці на 2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017 №950 

44.  Програма підвищення ефективності роботи 

органів місцевого самоврядування і 

комунальних підприємств міста на 2018-2020рр. 

рішення міської ради 

від 22.12.2017 №985 

45.  Програма реставрації об'єктів культурної 

спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 

роки  

рішення міської ради  

від 22.12.2017 №1020 

46.  Комплексна програма розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки    

рішення міської ради 

від 22.12.2017 №1003 

47.  Програма «Військово-патріотичне виховання 

молоді та організація підготовки громадян до 

призову і служби в Збройних Силах України в м. 

Вінниці на 2018-2022 р.р.» 

рішення міської ради  

від 30.03.2018 №1105 

48.  Програма «Муніципальне житло м. Вінниця» 

(«ПМЖ м. Вінниця») в новій редакції 

рішення міської ради 

від 27.04.2018 №1146 

49.  Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м. Вінниці на 2019-

2024рр. 

рішення міської ради 

від 28.09.2018 №1350 

50.  Програма цифрового розвитку на 2018-2022 

роки 

рішення міської ради 

від 28.09.2018 №1353 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 
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Департамент економіки і інвестицій 

Даровська Валентина Миколаївна 

Начальник відділу 


