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Від 30.08.2019 № 1870            43 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання Програми економічного  

і соціального розвитку Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади за  

І півріччя 2019 року 

 

 

Міська рада відзначає, що завдання «Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

виконуються в І півріччі по більшості запланованих напрямів. 

Забезпечено якісне теплопостачання в зимовий період, безперебійне газо- 

та водопостачання. Розпочаті та проводяться роботи з ремонту доріг, 

прокладання та ремонту інженерних мереж, реконструкції та будівництва мереж 

зовнішнього освітлення, ремонту та утримання об‘єктів благоустрою та 

житлового фонду. Безперебійно працює міський пасажирський транспорт, 

забезпечується своєчасне прибирання доріг, вулиць, вивезення сміття.  

Продовжені роботи з будівництва, реконструкції та термомодернізації 

соціально важливих об’єктів.  

Забезпечується високий рівень надання адміністративних послуг. Триває 

послідовна реалізація інноваційних проектів та заходів. Стабільно працюють 

підприємства, установи, організації, заклади освіти, охорони здоров’я, культури 

та соціальної сфери.  

Успішно завершився 2018-2019 навчальний рік. Організовано літній 

відпочинок і оздоровлення школярів, змістове дозвілля дітей та підлітків за місцем 

проживання. Проведені культурно-мистецькі, просвітницькі, інтерактивні, 

спортивно-оздоровчі заходи та розважальні проекти. 

В цілому соціально-економічна та суспільно-політична ситуація на території 

Вінницької міської ОТГ в І півріччі 2019 року залишається спокійною.  

За дослідженнями рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Рейтинговим 

комітетом прийнято рішення від 04.06.2019 року №13436-А/МСR-16/VNSA 007-

018, яким місту Вінниці оновлено довгостроковий кредитний рейтинг 

інвестиційного рівня uaA+ за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом  

«стабільний». Також рішенням Рейтингового комітету від 04.06.2019 року 

№13436/1/МСR-16/VNSA 007-018 оновлено рейтинг інвестиційної привабливості 

міста рівня  uaINV4+ (високий рівень). 



Був затверджений ключовий стратегічний документ збалансованого 

розвитку «Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030», який має стати 

логічним продовженням «Стратегії розвитку Вінниця – 2020». Завершена робота з 

розробки бренду Вінниці – «Місто ідей» та візуальних елементів дизайну бренду 

(логотип міста та оновлений шрифт). 

Ухвалені важливі програмні документи, зокрема: «Програма «Громада за 

рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 

період до 2023 року», «Програма реалізації стратегії просторового розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громаді на 2019-2020 роки», 

оновлена «Перспективна програма дій на 2019-2022 роки за напрямом 

«Європейська Енергетична Відзнака». 

Підписано Меморандум між Вінницькою міською радою, КП «Вінницький 

муніципальний центр та Келецьким технологічним парком про співпрацю щодо 

реалізації проекту зі створення Вінницького інноваційно-технологічного парку 

«Кристал». Крім того, для налагодження ефективної взаємодії з Промислово-

інноваційною палатою Ізраїль-Україна та Палатою Торгівлі та Промисловості 

Україна-Італія були підписані Меморандуми про співробітництво. 

Проводилась системна робота, спрямована на розвиток промислових 

(індустріальних) зон та зміцнення промислового потенціалу Вінницької міської 

ОТГ.  

На  початку 2019 року  ТОВ «Хед Вінниця» придбано з аукціону земельну 

ділянку, площею 25 га, розташовану на території Вінницького індустріального 

парку, для будівництва заводу з виробництва спортивного спорядження для 

зимових видів спорту. Ведеться виготовлення проектно-кошторисної документації 

на будівництво заводу. Підготовчі роботи з будівництва планується розпочати  вже 

в цьому році.  

Згідно з Меморандумом між Вінницькою міською радою, КП «Вінницький 

муніципальний центр інновацій» та ТОВ «Укро-еспертпостач», відповідно до  

рішення виконавчого комітету міської ради від 11.07.2019 року №1767 ТОВ «Укро-

експертпостач» надані вихідні дані – містобудівні умови та обмеження на 

проектування заводу з виробництва лецитину на території Вінницького 

індустріального парку. В планах – розпочати будівництво І черги до кінця року. 

Проводиться робота з облаштування Вінницького індустріального парку 

необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою. Зокрема, в І півріччі 

завершено нове будівництво мереж водопроводу. Триває будівництво системи 

водовідведення та дороги навколо Вінницького індустріального парку (нове 

будівництво вул. Проектна,12 А). 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на: 

 реконструкцію ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до 

перехрестя з вул. Проектною 11) та ділянки вул. Проектної 11 (від перехрестя 

з вул. Проектною 16 до Черкаського шосе) 

 будівництво розподільної підстанції 10 кВ; лінії електропередач та 

прокладання кабельної лінії 10 кВт; розпочато процедуру закупівлі робіт; 

 будівництво внутрішнього газопроводу середнього тиску (потужність 246 

м3/год), ПКД передано на експертизу. 

Рішенням виконавчого комітету від 04.07.2019 року №1709 КП 

«Вінницький муніципальний центр інновацій» надані вихідні дані - містобудівні 



умови та обмеження на проектування автомобільного паркінгу Вінницького 

індустріального парку на вул. Хмельницьке шосе,213 в м. Вінниці. 

В І півріччі 2019 року введено в експлуатацію І чергу заводу з виробництва 

фотопанелей для сонячних станцій на вул. С. Зулінського (ТОВ «Несс Естейт»), 

створено 120 робочих місць.  

Обсяг реалізованої підприємствами м. Вінниці промислової продукції 

(робіт, послуг) склав 14 838,8 млн грн (січень-травень 2019 року).  

Обсяг виробленої за січень-червень 2019 року будівельної продукції по м. 

Вінниці склав 3 445,8 млн грн.   

Завершується будівництво 80-квартирного житлового будинку на вул. 

Маяковського (І черга), VІ об’єкт Програми «Муніципальне житло Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». Термін введення будинку – IV 

квартал 2019 року. Розпочато будівництво ІІ черги – житлового будинку на 80 

квартир на вул. Маяковського. 

На виконання робіт на об’єктах Програми капітального будівництва (на 

замовлення міської ради) в І півріччі 2019 року за рахунок усіх джерел 

фінансування спрямовано 140,9 млн грн (із запланованих 980,1 млн грн), з яких: 

кошти державного бюджету – 47,2 млн грн, кошти бюджету Вінницької міської 

ОТГ (бюджету розвитку) – 89,5 млн грн, інші джерела – 4,2 млн грн. 

За бюджетні кошти виконувались роботи з проектування, будівництва, 

реконструкції  об’єктів у сфері житлово-комунального господарства (67,5 млн 

грн), у сфері соціальної інфраструктури міста (61,4 млн грн),  на інших об’єктах 

комунальної власності (7,8 млн грн). Зокрема, розпочато та ведуться роботи з 

реконструкції вул. Замостянської від вул. Стрілецька до проспекту Коцюбинського 

– ІІ черга (від вул. Стеценка до вул. Стрілецької). Роботи, виконані в звітному 

періоді, профінансовані на загальну суму 24,1 млн грн, з яких 23,5 млн грн – кошти 

Державного фонду регіонального розвитку, 0,6 млн грн  – кошти бюджету 

Вінницької міської ОТГ.  

За рахунок бюджетних коштів ведеться будівництво/реконструкція теплових 

мереж, котелень, систем теплозабезпечення, мереж водопостачання, водопроводу, 

каналізації та ін.  

Тривають роботи з будівництва комплексу по знешкодженню побутових 

відходів, а саме: забезпечено влаштування дамби полігону твердих побутових 

відходів; влаштування освітлення; ведеться реконструкція адмінбудівлі; розпочато 

роботи з відновлення насосної станції водопостачання. На виконання робіт з 

бюджету Вінницької міської ОТГ виділено  1,2 млн грн. 

Завершена реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького. 

Розпочато та ведуться роботи з реконструкції покрівель ЗДО №№18,30,42;  

термомодернізації будівлі ЗДО №26. Проводяться тендерні процедури на 

закупівлю робіт з термомодернізації будівель ЗДО №№17,21,23,47,52 гімназії №1. 

Ведеться виготовлення проектно-кошторисної документації на термомодернізацію 

ЗОШ №13 та пологового будинку №2 на вул. Коцюбинського. 

Завершуються роботи із термомодернізації будівель закладів освіти –  

ЗОШ №8 та фізико-математичної гімназії №17.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

спортивного ядра гімназії №6, ЗОШ №20, будівель ЗДО №№ 8,16,25 та ЗОШ 

№10; приміщень терапевтичного та пульмонологічного відділень лікарні №1 



Ведуться роботи з добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. Київська, в саме: зведено основний конструктив 

будівлі, змонтовано дах, вікна, внутрішні мережі; тривають роботи з утеплення 

будівлі, влаштування інженерних мереж. У звітному періоді на виконання робіт 

спрямовано 9,0 млн грн за рахунок бюджету Вінницької міської ОТГ. 

 

Триває будівництво регіонального клінічного лікувально-діагностичного 

центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе. В звітному періоді 

роботи профінансовані в обсязі 24,1 млн грн, в тому числі: 23,7 млн грн – за 

рахунок субвенції з державного бюджету, 0,4 млн грн – кошти бюджету 

Вінницької міської ОТГ.  

Ведуться роботи з реконструкції приміщень МКЛ-1 під молочну кухню, з  

бюджету Вінницької міської ОТГ спрямовано 1,7 млн грн. Крім того, для 

виконання робіт на зазначеному об’єкті були залучені кошти інвестора в сумі  2,2 

млн грн.  

На будівництво загальноосвітньої школи в районі «Поділля» з бюджету 

Вінницької міської ОТГ виділено 9,9 млн грн, крім того, залучені інвестиційні 

кошти в сумі 0,7 млн грн. Наразі триває проведення робіт з утеплення будівлі, 

влаштування мереж та благоустрою території.  

Для проведення робіт з реконструкції спортивного комплексу на вул. А. 

Янгеля з бюджету Вінницької міської ОТГ спрямовано 12,2 млн грн.  У півріччі 

виконані демонтажні роботи, замінено плити покриття, влаштовано парапети, 

виконуються роботи по підсиленню чаші басейну, реконструкції покрівлі, 

монтаж вікон, вентиляції, електромонтажні роботи. 

Розпочато виготовлення ПКД на реконструкцію адмінбудівлі на вул. 

Соборна,89; проведення тендерної процедури на закупівлю робіт з реконструкції 

2-го поверху адмінбудівлі під ЦНАП на вул. Замостянська. 

Завершується розробка ПКД на реконструкцію приміщень будівлі під 

міський архів на вул. Стрілецькій. Виготовлено ПКД на реконструкцію 

адмінбудівлі на вул. Соборна,36, проект передано на експертизу.  

Придбано будівлю на вул. Черняховського 82 (для розміщення закладу 

дошкільної освіти). 

Крім того, відповідно до розпорядження КМУ від 24.04.2019 року №280-р 

«Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 

2019 році» Вінницькій міській ОТГ виділено субвенцію в розмірі 617,8 тис грн., 

які розподілені на:  

– «Капітальний ремонт комунального закладу «Деснянський навчально-

виховний комплекс: початкова школа - заклад дошкільної освіти 

Вінницької міської ради» в смт. Десна, вул Гагаріна, 11»  – 267,8 тис грн;  

 «Придбання медичного обладнання (гематологічний та сечовий 

аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП «ЦПМСД №5 м.Вінниці» в смт. Десна, 

вул.Гагаріна,2» – 350,0 тис грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року №493-р 

«Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році» бюджету 



Вінницької міської ОТГ передбачено 6,5 млн грн на реалізацію проекту 

«Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика,20 в м. Вінниця». Обсяг 

співфінансування проекту з бюджету Вінницької міської ОТГ складає 2,79 млн 

грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

Вінницькій міській ОТГ передбачено 3,96 млн грн на реалізацію проекту 

«Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Палац дітей 

та юнацтва Вінницької міської ради» по вул. Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця» 

та 7,0 млн грн на реалізацію проекту «Капітальний ремонт дороги та тротуару по 

вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади». 

Проводяться роботи з благоустрою. Протягом І півріччя 2019 року 

виконано поточний ремонт майже 40 тис м² дорожнього покриття та близько 1,9 

тис м² тротуарів.   

Виконано капітальний ремонт ділянки від вул. Дачної до малого містка на 

вул. Пирогова. Завершується капітальний ремонт перехрестя перед Західним 

автовокзалом (Барське шосе – Хмельницьке шосе). Всього протягом звітного 

періоду проведено капітальний ремонт 17,6 тис м² дорожнього покриття.  

На умовах співфінансування заасфальтовано майже 9,2 тис м² доріг в 

мікрорайонах приватної забудови.  

Облаштовано велосмугу червоного кольору на вул. Інтернаціоналістів; 

оновлено 3,4 км розмітки велодоріжок на вул. Порика, просп. Космонавтів. 

Здійснено реконструкцію (капітальний ремонт) зони благоустрою на вул. 

М. Оводова між будинками №54 та №58. Завершено капітальний ремонт паркану 

на вул. Генерала Арабея.  

Завершується капітальний ремонт зони відпочинку в районі вул. 

Волошкової, який проводиться в рамках реалізації проекту «Благоустрій зони 

відпочинку для дітей на прибережному схилі озера на вул. Волошковій» 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». 

Завершені будівельно-монтажні роботи на 4-х об’єктах, а саме: дитячого 

майданчика на вул. Винниченка,36 (територія корпусу початкової школи ЗОШ 

№8); дитячого майданчика на вул. Академічна,56А; багатофункціонального 

спортивного майданчика вул. Зодчих,40 (початок робіт в 2018 році); дитячого 

майданчика на вул. Брацлавська,98 (ЗОШ №9).  

Крім того, виконані роботи з будівництва огородження спортивного 

майданчика на вул. Волошковій (за рахунок коштів, передбачених на реалізацію 

проектів «Бюджет громадських ініціатив»).    

Триває будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту на 

вул. Д. Нечая,21 (ЗОШ №22). Ведуться роботи з будівництва спортивного 

майданчика в районі будинку №54 на вул. Москаленка. 

Виконано влаштування обладнання 84 ІТП в житлових будинках та 

бюджетних установах в рамках проекту «Реконструкція системи гарячого 

водопостачання мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниці», який реалізується 

відповідно до Меморандуму з Урядом Швейцарії щодо впровадження заходів з 

енергоефективності в місті. 



З початку року в відділеннях  ЦАП «Прозорого офісу» – «Замостя», 

«Вишенька», «Старе місто» встановлені п’ять додаткових ID-установок для 

виготовлення закордонного паспорту громадянин України та внутрішнього 

паспорту у вигляді  ID-картки.  

Крім того, додаткові віддалені робочі місця створені для представників 

ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» в 3 відділеннях «Прозорого 

офісу» та 7 Центрах обслуговування споживачів управлінських компаній 

(колишні приміщення ЖЕКів). 

Тривала робота зі створення нових елементів та сервісів електронного 

урядування.  

Завершено зборку першого енергоощадного тролейбуса. Проводиться  

капітальний ремонт 2 автобусів.   

Забезпечено виконання заходів, що тривають в рамках реалізації проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському 

транспорті в м. Вінниця». Зокрема, відкрито центр обслуговування користувачів 

КП «Вінницякартсервіс», завершено установку бортових мереж в 306 одиницях 

громадського транспорту КП «Вінницька транспортна компанія»; розпочато 

встановлення бортового обладнання (валідаторів та консолей водія) на бортах 

транспорту, станом на 26.06.2019р. обладнанням облаштовано 96 одиниць 

транспорту (10 автобусів, 46 тролейбусів, 40 трамваїв). 

В І півріччі вперше відбувся конкурс «Бюджет шкільних проектів», до 

участі подано 21 проект. Переможцями визначені 11 проектів (2  малих та  9 

великих), які будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

На реалізацію проектів-переможців IV конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» з бюджету 

Вінницької міської ОТГ в І півріччі 2019 року профінансовані видатки згідно з 

потребами в сумі 993,3 тис грн.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.03.2019 року №738 

проводиться V конкурс «Бюджет громадських ініціатив ВМОТГ» для їх 

реалізації в 2020 році. До участі в конкурсі зареєстровано 67 проектів мешканців 

ВМОТГ, з них 1 проект за заявою автора знято з участі. Таким чином, 66 проектів 

направлено на експертизу виконавчим органам міської ради для надання оцінки 

можливості їх реалізації.  

До бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за І 

півріччя 2019 року надійшло 2447,2 млн грн, що більше відповідного періоду 

2018 року на 5,7 млн грн або на 0,2%. Це дало можливість в повному обсязі 

профінансувати планові видатки бюджету по захищених статтях, на які 

направлено 1298,8 млн грн або 68,8% від загальної суми видатків загального 

фонду. На заробітну плату направлено 699,8 млн грн або 37,1% від загального 

обсягу загального фонду бюджету. 

Бюджет зберіг свою соціальну направленість. Видатки загального фонду 

на фінансування соціально-культурної сфери та заходів, пов’язаних із 

соціальним захистом населення склали 1323,3 млн грн або 70,1% від загальної 

суми. 

Основними споживачами бюджетних коштів загального фонду 

залишаються установи освіти – 35,7%, заходи по соціальному захисту та 



соціальному забезпеченню – 23,2%, установи охорони здоров’я – 8,8%, культури 

– 1,1%, фізичної культури – 1,3%, а також житлово-комунальне господарство – 

10,8% і транспорт – 7,3%.. 

Забезпечено соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського піклування та потрапили в складні життєві обставини. 

У І півріччі 2019 року службою у справах дітей міської ради виявлено та 

поставлено на первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 22 дитини.  В м. Вінниці створено 1 прийомну сім’ю, до якої на  

виховання та спільне проживання влаштовано 1 дитину, позбавлену 

батьківського піклування. Станом на 01.07.2019 року в місті функціонує 16 

прийомних сімей, у яких виховується 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 3 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Разом з тим, під впливом сучасних трансформаційних процесів, які 

відбуваються в державі, поглиблюються проблеми, які можуть стати досить 

серйозною перешкодою у забезпеченні відтворення та ефективного 

використання трудового потенціалу Вінницької міської ОТГ.  

Гострою проблемою є міграційний відтік, особливо населення молодих 

вікових категорій. Станом на 01.06.2019 року міграційне сальдо має від'ємне 

значення, і становить 230 осіб. Крім того, помітно скорочується кількість 

наявного населення м. Вінниці. Однією з причин зменшення кількості населення 

міста є від'ємний природний приріст, зумовлений зниженням народжуваності на 

фоні зростання смертності, який становить 367 особи. Всього з початку року 

кількість наявного населення м. Вінниця скоротилось на 597 осіб і станом на 

01.06.2019 року (наявні статистичні дані) склала 369,2 тис осіб (без урахування 

даних кількості наявного населення смт Десна). 

Лишається актуальним питання утворення та непогашення боргів з виплати 

заробітної плати на підприємствах. Заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах м. Вінниці станом на 01.07.2019 року збільшилась з початку року на 

14,7 млн грн та склала 19,8 млн грн. З загальної суми заборгованості, яка утворилась 

з початку року, на економічно активні підприємства припадає 14,7 млн грн. Решта 

суми –  5,1 млн грн склала заборгованість підприємств банкрутів. 

З метою виконання завдань, запланованих «Програмою економічного та 

соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік» та досягнення результатів, визначених пріоритетами економічного і 

соціального розвитку на 2019 рік, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту  економіки і інвестицій міської ради 

взяти до відома. 

2. Виконавчим органам міської ради: 

2.1. проаналізувати стан виконання завдань, передбачених «Програмою   

економічного та соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» та вжити вичерпних заходів щодо 

забезпечення їх виконання в повному обсязі до кінця поточного року; 



2.2. забезпечити жорстку фінансову дисципліну в усіх сферах місцевих 

фінансів, продовжити роботу з залучення додаткових ресурсів до 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;  

2.3. забезпечити виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період підприємств, установ та організацій комунальної 

власності на території населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади;   

2.4. проводити жорстку політику енергозбереження, забезпечити 

впровадження енергозберігаючих заходів та своєчасні розрахунки за 

спожиті енергоресурси; 

2.5. забезпечити постійний контроль щодо своєчасної виплати заробітної 

плати на підприємствах, установах і закладах комунальної власності 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, вчасне 

проведення  розрахунків за виконані роботи (послуги). 

2.6. розробникам регуляторних актів забезпечити, відповідно до 

встановлених термінів, виконання регуляторної діяльності з: 

2.6.1. підготовки проектів регуляторних актів, які заплановані до 

опрацювання в 2019 році; 

2.6.2. відстеження результативності чинних регуляторних актів. 

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради:   

3.1. спільно з виконавчими органами міської ради забезпечити подальшу 

координацію робіт щодо реалізації завдань «Стратегії розвитку Вінниця 

2020»; 

3.2. спільно з КП «Інститут розвитку міст» в термін до 1 жовтня 2019 року 

підготувати зведений перелік перспективних заходів та проектів, які 

будуть реалізовані на території населених пунктів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади з урахуванням потреб смт Десна для 

внесення змін і доповнень до «Концепції інтегрованого розвитку м. 

Вінниці 2030»; 

3.3. забезпечити супровід інвестиційних проектів, які реалізуються на 

території Вінницької міської ОТГ; 

3.4. посилити контроль за станом реалізації Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» та 

забезпечити  введення в експлуатацію до кінця 2019 року 

муніципальних житлових будинків на вул. П.Запорожця (ІІ-й пусковий 

комплекс) та вул. Маяковського (І черга); 

3.5. спільно з департаментом адміністративних послуг міської ради 

активізувати роботу Ради підприємців при міському голові щодо 

вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської ОТГ; 

3.6. спільно з виконавчими органами міської ради (галузевими) продовжити 

роботу щодо збільшення прибутковості комунальних підприємств 

міста.  

4. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом економіки і 

інвестицій міської ради забезпечити контроль за введенням в експлуатацію 

та своєчасним відкриттям закладу дошкільної освіти на вул. Замостянська. 



5. Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради розробити проект 

брендбука м. Вінниці та винести його на затвердження в термін до 01 

листопада 2019 року.   

6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійні комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (А.Очеретний) та з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Даровська Валентина Миколаївна  

Начальник відділу стратегічного планування та моніторингу управління 

стратегічного розвитку 
 


