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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 01.08.2019 р. № 1910 

м. Вінниця 
 

 
Про затвердження Плану 
реалізації та каталогу стратегічних 
проектів «Концепції інтегрованого 
розвитку м. Вінниці 2030» 
 
 

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6. ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання  п. п. 2.2.1 та 2.2.2. рішення міської ради 
від 22.02.2019 р. №1542 «Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. 
Вінниці 2030», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План реалізації «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» 
згідно з додатком. 
2. Виконавчим органам міської ради - координаторам стратегічних проектів -  
забезпечити виконання Плану реалізації «Концепції інтегрованого розвитку м. 
Вінниці 2030» та щорічно, до 01 березня року наступного за звітним, надавати 
департаменту економіки і інвестицій міської ради інформацію про реалізацію 
стратегічних проектів за формою, наведеною у розділі 4 (Моніторинг) Плану 
реалізації. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови: 
В.Скальського, Г.Якубович, С.Тимощука, С.Матусяка, М.Форманюка. 

 
 
 
 

Заступник міського голови      М. Форманюк 
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1. Структура «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» 

 
Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 (далі – КІРМ Вінниця 

2030) складається з 5 візій, 7 наскрізних тем, 11 галузевих частин та 51 
стратегічного проекту. Усі зазначені елементи Концепції тісно взаємопов’язані 
між собою, формуючи загалом єдиний стратегічний документ. Кожна візія 
розвитку міста деталізується у стратегічних намірах і цілях, які планується 
реалізувати в цих напрямах.  

 
Основний пріоритет (слоган) Концепції 2030 – Місто, в якому хочеться залишитись 

Візії подальшого розвитку міста 
V1. Комфортне, 

культурне та 
соціально 

відповідальне 
місто 

V2. Конкурентоспроможне 
українське місто на мапі 

Східної Європи 

V3. Екологічне і 
зелене місто над 

річкою Південний 
Буг, місто сталої 

мобільності 

V4. Місто 
збалансовано 

го 
просторового 

розвитку 

V5. Місто 
сильної 
громади 

Наскрізні теми та базові фактори, необхідні для подальшого розвитку міста: 
1. Місто Вінниця в міжнародному, національному та регіональному контексті 
2. Демографія, прогноз 
3. Врахування прав та потреб чоловіків та жінок 
4. Доступ до чистої питної води 
5. Поводження з відходами 
6. Цифровізація 
7. Оптимальне управління міськими фінансами 

Галузі життєдіяльності міста 
Освіта, 

піклування про 
дітей та молодь; 

культура, 
збереження 
історичної, 

матеріальної та 
нематеріальної 

спадщини; 
охорона 
здоров’я, 
фізична 

культура і спорт; 
соціальна 
політика 

Економіка, зайнятість і 
конкурентоспроможність, 

маркетинг, туризм 

Охорона 
навколишнього 

природного 
середовища, 

озеленення, чиста 
вода, належне 
поводження з 

відходами; 
транспорт і 
мобільність, 

доступність для 
всіх; технічна 

інфраструктура й 
енергоефективність 

Міське 
планування, 
просторовий 

розвиток, 
громадські 
простори; 

житло 

Громада 
майбутнього: 

залучення 
громадян до 
ухвалення 

рішень, 
адміністративні 

послуги, 
муніципальне 
управління, 

безпека, 
цифровізація 

Стратегічні проекти 
10 стратегічних 
проектів 

12 стратегічних проектів 10 стратегічних 
проектів 

11 
стратегічних 
проектів 

8 стратегічних 
проектів 
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2. Методика підготовки Плану реалізації «Концепції інтегрованого 
розвитку м. Вінниці 2030» 
 

План реалізації КІРМ Вінниця 2030  є документом, який визначає механізми 
впровадження цілей, завдань, заходів і проектів, які передбачені у Концепції. 

Реалізація КІРМ Вінниця 2030 передбачає застосування проектного та 
інтегрованого підходів до розвитку галузей міста, міжгалузеву співпрацю 
структурних підрозділів міської ради, установ, організацій, підприємств міста. 
Інтегрований і проектний підходи до розвитку міста передбачає активне 
залучення до реалізації заходів і проектів КІРМ Вінниця 2030 представників 
місцевого бізнесу, інституцій громадянського суспільства, наукових та освітніх 
установ, інших зацікавлених сторін. 

План реалізації КІРМ Вінниця 2030 включає опис стратегічних проектів, які 
передбачені самою Концепцією, із відображенням їх термінів реалізації, 
виконавців, джерел фінансування, очікуваних результатів. Згідно методології 
формування і реалізації Концепції інтегрованого розвитку, передбачено, що 
основним інструментом її впровадження має стати саме реалізація стратегічних 
проектів.  

Поряд із цим, для ефективного і максимально повного досягнення усіх цілей 
і завдань Концепції, необхідним є приведення усіх цільових програм, 
затверджених міською радою у відповідності до Концепції, а також затвердження 
нових міських цільових програм. 

Також, щороку при складанні Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської обєднаної територіальної громади, буде врахована 
потреба у включенні заходів, які необхідні для досягнення цілей і завдань КІРМ    
м. Вінниця 2030. 

Фінансування Плану реалізації КІРМ Вінниця 2030 планується здійснювати 
за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади, залучення  коштів державного бюджету (зокрема, Державного фонду 
регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 
територій, інших субвенцій з державного бюджету), коштів підприємств, 
організацій, установ, коштів міжнародних фінансових організацій. 

 
3. Каталог стратегічних проектів «Концепції інтегрованого розвитку м. 
Вінниці 2030» 
 
3.1. Проекти візії V1. Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто 

 
Стратегічні наміри Стратегічні цілі 

1. Створення відкритого культурного простору Створення соціально відповідального міського 
середовища  

2. Створення якісної та різноманітної системи 
освіти міста. Сприяння та пропагування освіти 
впродовж життя 

Забезпечення вільного доступу до якісних 
послуг для містян  
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3. Сприяння формуванню здорової громади як 
запоруки стабільного економічного зростання 
міста та першооснови для самореалізації 

Створення умов для збереження здоров’я містян  

4. Підвищення рівня інклюзивності в наданні 
міських послуг 

Сприяння розвитку інтеркультурності в рамках 
Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» 

5. Захист прав дітей і запобігання дитячій 
бездоглядності, залучення дітей та молоді до 
розвитку громади, сприяння самореалізації та 
працевлаштуванню молоді 

Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у 
громаді міста 

6. Сприяння становленню ґендерної рівності Створення умов для розвитку та самовираження 
дітей 

7. Сприяння розвитку інтеркультурності в 
рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні 
міста» 

Комфортне середовище для самореалізації 
молоді та активного залучення її до суспільно-
громадського життя міста 

 
Стратегічний проект V1P1«Кожній дитині – виховання у родині»: розвиток і 
забезпечення ефективного функціонування сімейних форм виховання для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір  Захист прав дітей і запобігання дитячій 

бездоглядності, залучення дітей та молоді до 
розвитку громади, сприяння самореалізації та 
працевлаштуванні молоді 

Стратегічна ціль  Створення умов для розвитку та самовираження дітей 
Назва проекту «Кожній дитині – виховання у родині»: розвиток і 

забезпечення ефективного функціонування сімейних 
форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Координатор проекту  Служба у справах дітей міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Служба у справах дітей міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Вінницький міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, департаменти: освіти, охорони 
здоров'я, соціальної політики, культури, житлового 
господарства, правової політики та якості, комітет по 
фізичній культурі та спорту міської ради, Вінницький 
міський відділ поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області 

Мета проекту Розвиток і забезпечення ефективного функціонування 
сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма соціального захисту сімей з дітьми, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у 
Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді 
на 2017-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 



7 
 

піклування, опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту  

У зв'язку із зростанням кількості сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, нагальним є 
забезпечення підтримки дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, запобігання ранньому 
соціальному сирітству та зменшення кількості дітей, 
позбавлених батьківського піклування, повернення 
дітей з інтернатних закладів до біологічних родин. 
Сприяння розвитку та забезпечення ефективного 
функціонування сімейних форм влаштування дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 
сприяння усиновленню 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Зменшення кількості дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Збільшення кількості 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, влаштованих до сімейних форм 
виховання 

Тривалість проекту  2020-2030  
Загальний бюджет проекту, млн. 
грн. 

Проект не передбачає фінансування 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн. грн. 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн. грн. 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з державного бюджету, млн. грн. Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн. грн.  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Впровадження новітніх практик 
превентивної роботи з дітьми та 
їхніми родинами 

Служба у справах дітей міської ради 2020-2030 

Підвищення правової обізнаності 
дітей через реалізацію теоретико-
пізнавальних курсів 

Служба у справах дітей міської ради 2020-2030 

Проведення превентивної роботи 
щодо зменшення кількості дітей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах, до рівня не 

Служба у справах дітей міської ради, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

2020-2030 
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вище ніж 0,18% дитячого 
населення міста шляхом 
здійснення контролю за 
вихованням дітей у таких сім'ях та 
реалізації заходів щодо мінімізації 
цих обставин, розвитку 
превентивних та профілактичних 
послуг 
Проведення превентивної роботи 
щодо зменшення кількості дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, до рівня не вище ніж 
0,2% від дитячого населення міста 
через проведення заходів із 
запобігання дитячій 
бездоглядності 

Служба у справах дітей міської ради 2020-2030 

Вжиття заходів щодо запобігання 
потраплянню дітей до інтернатних 
закладів, зменшення кількості 
дітей, що виховуються в них, та 
доведення їх чисельності до рівня 
не вище ніж 0,5% від загальної 
кількості дитячого населення міста 

Служба у справах дітей міської ради 2020-2030 

Створення єдиної бази даних "Діти 
Вінниці" як інструменту, що 
дозволить поліпшити взаємодію 
місцевих органів у питаннях 
допомоги дітям 

Служба у справах дітей міської ради, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, 
департаменти освіти, охорони 
здоров'я, соціальної політики 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V1P2 Забезпечення сучасних умов для надання якісних 

освітніх послуг різноманітним соціально-віковим категоріям населення, 
запровадження нових навчальних програм для реалізації власного потенціалу 

громадян 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір Створення якісної та різноманітної системи освіти 

міста. Сприяння та пропагування освіти впродовж 
життя. 

Стратегічна ціль  Забезпечення вільного доступу до якісних послуг для 
містян 

Назва проекту Забезпечення сучасних умов для надання якісних 
освітніх послуг різноманітним соціально-віковим 
категоріям населення, запровадження нових 
навчальних програм для реалізації власного 
потенціалу громади 

Координатор проекту  Департамент освіти міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради, Департамент 
капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент соціальної політики, Департамент 
економіки і інвестицій міської ради, заклади освіти, 
культури, спорту, Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
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Вінниці, наукові установи, волонтери, громадські 
організації, громадські об’єднання, інвестори 

Мета проекту Розвиток мережі закладів різних форм власності, що 
надають освітні послуги мешканцям Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади всіх 
соціально-вікових категорій, та створення в них 
нового освітнього простору шляхом забезпечення 
доступності та якості надання освітніх  послуг 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки, 
Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади, Комплексна програма «Основні напрямки 
соціальної політики Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2015-2020 роки» 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Наявні дані демонструють, що освітня галузь має ряд 
проблем, що впливають на доступність та якість 
освітніх послуг. Зокрема це - недостатня кількість 
місць у закладах освіти та відсутність якісних 
прогнозів щодо необхідної для міста їх кількості на 
наступне десятиліття; недостатня якість надання 
освітніх послуг в окремих закладах освіти,  низький 
рівень вивчення іноземних мов учнями та студентами 
міста, зниження рівня зацікавленості у поглибленому 
вивченні природничо-математичних предметів; 
необхідність розвитку інклюзивної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами; застаріла 
навчальна та матеріально-технічна база закладів 
освіти; низька енергоефективність будівель та 
фізичне зношення мереж інженерно-технічної 
інфраструктури закладів освіти. 
Тому в нинішніх умовах слід оновлювати 
матеріально-технічну базу закладів, здійснювати 
порівняльну оцінку якості надання освітніх послуг 
шляхом проведення моніторингових досліджень 
рівня знань учнів, розвивати інклюзивну освіту, 
запроваджувати системи заохочення педагогів, які 
забезпечують високий рівень якості освіти, залучати 
інвестиції для будівництва нових закладів освіти і  
здійснення термомодернізації існуючих будівель та 
діючих інженерно-технічних мереж. 
Проект покликаний на покращення і підтримання 
якості життя, подолання соціальної ізольованості, 
створення комфортних умов спілкування та 
продовження життєвої активності громадян 
поважного віку 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Ліквідація черги на влаштування дітей до закладів 
дошкільної освіти, створення  650 нових місць в ЗДО 
та 2000 місць в ЗЗСО, приведення наповнюваності 
груп в ЗДО і класів в ЗЗСО у відповідність до 
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нормативних вимог, покращення рівня знань учнів 
ЗЗСО з базових навчальних предметів на 10%, 
створення  трьох відокремлених шкіл ІІІ ступеня та 
забезпечення якісної профільної освіти для 5 тис. 
учнів, забезпечення архітектурної доступності 90 
закладів освіти та створення у них інклюзивного 
освітнього середовища, здійснення термомодернізації 
35 будівель закладів освіти. Громадяни поважного 
віку та повнолітні особи з інвалідністю матимуть 
змогу навчатись, розвиватись, спілкуватись та 
організовувати своє дозвілля 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 1047,900 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

(2023-
2030) 

1047,900 371,000 124,300 67,400 485,200 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

761,900 260,000 89,300 57,400 355,200 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
131,000 31,000 10,000 10,000 80,000 

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

155,000 80,000 25,000 0,000 50,000 
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Будівництво і відкриття закладів 
дошкільної освіти в мікрорайонах: 
"Східний" по вул. Ватутіна на 110 
місць, "Старе місто" по вул. 
Покришкіна на 210 місць, ЖК 
"Родинний маєток" по вул. 
Немирівське шосе  на 90 місць, 
"Академічний" на 240 місць 

Департамент економіки і інвестицій, 
департамент освіти, інвестори 

2020-2024 

Будівництво і відкриття  закладів 
загальної середньої освіти у 
мікрорайонах "Поділля" на 1200 
місць та "Академічний" на 800 
місць 

Департамент економіки і інвестицій, 
департамент капітального 

будівництва, департамент освіти, 
інвестори 

2020-2029 

Створення 3 відокремлених шкіл 
ІІІ ступеня у мікрорайонах міста 
"Замостя", "Центр" та "Вишенька" 

Департамент освіти 2023-2027 

Здійснення термомодернізації  
будівель 35 закладів освіти та 

Департамент капітального 
будівництва, департамент освіти 

2020-2030 
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забезпечення їх архітектурної 
доступності 
Адаптація закладів освіти до 
потреб дітей з інвалідністю, 
впровадження інклюзивної освіти 

Департамент освіти 2020-2030 

Здійснення оцінки якості надання 
освітніх послуг у закладах 
загальної середньої освіти 

Департамент освіти 2020-2030 

Створення нового освітнього 
простору шляхом забезпечення 
закладів освіти сучасним 
навчальним обладнанням, 
оновлення матеріально-технічної 
бази 

Департамент освіти 2020-2030 

Оновлення обладнання ігрових 
майданчиків ЗДО, реконструкція 
спортивних ядер ЗЗСО та 
створення Play-зон у закладах 
освіти 

Департамент капітального 
будівництва, департамент міського 
господарства, департамент освіти 

2020-2030 

Впровадження  сучасних методик 
при організації діяльності 
факультетів та гуртків для 
громадян поважного віку в рамках 
Університету ІІІ віку. Робота 
гуртків та факультетів: 
комп’ютерної грамотності, 
іноземної мови, правової 
грамотності, духовного розвитку, 
психології, здорового способу 
життя, рукоділля, української 
мови, краєзнавства, фотогуртку, 
кіногуртку, музичного гуртку, 
покеру,"Творчої майстерні"   

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Вінниці 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V1P3 Створення загальнодоступної «Мапи соціальних 

послуг та пільг» із розподілом на державні й місцеві послуги та пільги 
Візія  VІ Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір Підвищення рівня інклюзивності в наданні міських 

послуг 
Стратегічна ціль  Забезпечення вільного доступу до якісних послуг для 

містян 
Назва проекту Створення загальнодоступної «Мапи соціальних 

послуг та пільг» із розподілом на державні й місцеві 
послуги та пільги 

Координатор проекту  Департамент соціальної політики міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент соціальної політики міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент інформаційних технологій міської ради, 
Вінницький міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних 
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послуг) м. Вінниці, Комунальний заклад «Міський 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" 
імені Раїси Панасюк, громадські та благодійні 
організації 

Мета проекту Створення зручної та загальнодоступної системи 
доступу до послуг, пільг та відповідної інформації 
необхідне для зручності та підвищення ефективності 
системи надання послуг населенню 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Комплексна програма «Основні напрямки соціальної 
політики Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2015-2020 роки» 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької  міської  об’єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб)    

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Події останніх років в країні призвели до зростання 
кількості одержувачів соціальної допомоги та пільг, 
збільшення внутрішньої міграції, а відтак і до 
зростання рівня безробіття та бідності.  Проект 
направлено на забезпечення суспільства актуальною, 
достовірною і повною інформацією про соціальні 
послуги та пільги з метою скорочення ризиків, що 
провокують соціальну ізоляцію 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Створення системного та загальнодоступного реєстру 
соціальних послуг та пільг, які надаються державою 
та Вінницькою міською радою; реєстр сприятиме 
соціалізації та інтеграції соціально вразливих верств 
населення, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 
перебувають в складних життєвих обставинах 

Тривалість проекту  2020-2022 
Загальний бюджет проекту, млн грн Реалізація заходів буде здійснюватися за рахунок 

видатків, передбачених в бюджеті Вінницької МОТГ 
на відповідний рік для виконавчих органів міської 
ради - головних розпорядників коштів 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 
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Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Збір повної інформації про 
соціальні послуги та пільги 

Департамент соціальної політики, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 
послуг) м. Вінниці 

2020 

Створення програмного реєстру 
соціальних послуг та пільг з 
клієнтським доступом через 
мережу Інтернет 

Департамент інформаційних 
технологій 

2021 

Інтеграція з програмою "Картка 
вінничанина" 

Департамент соціальної політики, 
Департамент інформаційних 

технологій 

2022 

 
Стратегічний проект V1P4 Створення механізмів впровадження ґендерних 

аспектів в усі сфери міського життя (програмних документів, майданчиків для 
спілкування, зокрема онлайн) 

Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто 

Стратегічний намір Сприяння становленню ґендерної рівності 
Стратегічна ціль  Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у громаді 

міста 
Назва проекту Створення механізмів впровадження ґендерних 

аспектів в усі сфери міського життя (програмних 
документів, майданчиків для спілкування, зокрема 
онлайн) 

Координатор проекту  Департамент соціальної політики міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент соціальної політики міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Вінницький міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, Департамент фінансів, 
Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю, Департамент кадрової політики 
міської ради, інші виконавчі органи міської ради, 
громадські та благодійні організації 

Мета проекту Забезпечення реалізації механізмів досягнення 
фактичної рівності жінок і чоловіків у житті громади 
та розширення можливостей рівноправного 
суспільства на території населених пунктів 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма «Громада за рівність» щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2023 року 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької  міської  об’єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 
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Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Влітку 2017 року Вінниця приєдналася до 
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у 
житті місцевих громад, таким чином, публічно 
визнавши свою відданість реалізації права на рівність 
щодо жінок і чоловіків. Взято курс на створення 
дієвої платформи для боротьби з існуванням і 
відтворенням нерівності та розширення можливостей 
задля побудови дійсно рівноправного суспільства.  
Розвиток даного напрямку в тому числі передбачає 
впровадження ґендерних аспектів в усі сфери життя 
громад.  З  метою реалізація зобов’язань Вінницької 
міської ради, що виникли унаслідок приєднання до 
“Європейській Хартії рівності жінок і чоловіків у 
житті місцевих громад”, 22.02.2019 року Вінницька 
міська  рада прийняла Програму «Громада за 
рівність» щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 
року». Діяльність виконавчих органів Вінницької 
міської ради під час  реалізації даної Програми дасть 
можливість самостійно визначати проблеми 
актуальні саме для Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади й розробити шляхи 
вирішення цих проблем в межах чинного 
законодавства та Конституції України 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Застосування комплексного ґендерного підходу в усіх 
сферах життєдіяльності та сприяння його інтеграції  у 
процес бюджетування. Фінансування  заходів в 
програмах, пов’язаних із забезпеченням ґендерної 
рівності. Зниження рівня ґендерно зумовленого та 
домашнього насильства (включаючи жертв торгівлі 
людьми). Підвищення рівня ґендерної свідомості і 
ґендерно-чутливої моделі поведінки громади. 
Забезпечення рівних можливостей участі у прийнятті 
політичних та суспільних рішень 

Тривалість проекту  2020 - 2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Реалізація заходів буде здійснюватися за рахунок 

видатків, передбачених в бюджеті Вінницької міської 
ОТГ на відповідний рік для виконавчих органів 
міської ради - головних розпорядників коштів 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 
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Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Інтеграція ґендерного підходу в 
бюджетний процес 

Департамент фінансів, виконавчі 
органи міської ради - головні 

розпорядники коштів бюджету 
ВМОТГ 

2020-2023 

Передбачення ґендерної 
перспективи в проектах і 
програмах Вінницької міської ради 
(концепція; планування; 
імплементація – надання послуг) 

Виконавчі органи міської ради- 
виконавці програм та проектів 

2020-2030 

Попередження та протидія 
ґендерно-зумовленому та 
домашньому насильству, торгівлі 
людьми 

Департамент соціальної політики, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

2020-2030 

Сприяння підвищенню рівня 
ґендерної свідомості і ґендерно-
чутливої моделі поведінки 
населення ВМОТГ 

Департамент соціальної політики,                 
Департамент у справах ЗМІ та зв’язків 

з громадськістю 

2020-2023 

Створення умов для 
збалансованого представництва 
обох статей (жінок і чоловіків) у 
виборних і виконавчих органах (на 
рівні не менше 40% обох статей) 

Виконавчі органи міської ради, 
громадські організації та об’єднання 

2020-2023 

 
Стратегічний проект V1P5 Розробка концепції «Культурного коду» для 

формування унікального культурного простору міста 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір  Створення відкритого культурного простору 
Стратегічна ціль  Забезпечення вільного доступу до якісних послуг для 

містян 
Назва проекту Розробка концепції «Культурного коду» для 

формування унікального культурного простору міста 
Координатор проекту  Департамент культури міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради  

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Заклади культури міста, в тому числі, мережа 
мистецьких шкіл міста, громадські творчі об'єднання, 
активісти, творча еліта 

Мета проекту Формування репутації міста, що пропонує якісний 
культурний продукт, всі мешканці якого мають змогу 
максимально розкрити свій творчо-продуктивний 
потенціал. А також кластера людей з єдиним 
"Культурним кодом" - унікальним, впізнаваним за 
межами міста та країни. Створення цілісного 
інформаційно-культурного середовища, однаково 
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привабливого для абсолютної більшості населення 
міста, незалежно від віку, духовних потреб та 
інтересів, національності, соціального статусу, 
матеріального стану та району проживання  

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку культури і мистецтва м. Вінниці 
на 2016-2020 роки 
 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

м. Вінниця та Вінницька область, Україна  

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту  

Сьогодні існує розрив між офіційною культурною 
політикою та сучасними тенденціями розвитку 
культури, які впроваджують недержавні організації. 
Обмеження участі громадськості в прийнятті рішень, 
а також загальна апатія до культурних проблем і 
культурного розвитку на тлі більш нагальних 
політичних та економічних проблем. Актуальність 
викликана необхідністю поєднання традиційних, 
сформованих протягом сторічь, "ідентифікаторів 
Поділля" та нових напрямків розвитку культури і 
мистецтва. З одного боку, фундаментальної народної 
культури (гончарство, різьбярство, писанкарство, 
малярство, обряди і звичаї нашого краю), а з іншого - 
сучасних креативних індустрій (фестивалі, пленери, 
флеш-моби, ревіталізовані індустріальні об'єкти)  

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Збільшення кількості мешканців, що скористалися 
культурними послугами. Збільшення рівня 
задоволеності якісним культурним продуктом, що 
генерується в місті. Збільшення кількості 
громадських ініціатив. Збільшення кількості 
реалізованих культурних проектів, спрямованих на 
розвиток креативної економіки (можливість 
отримання прибутку від реалізації продуктів 
інтелектуальної власності в культурному секторі 
економіки) 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 128,700  
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

128,700 40,825 42,867 45,008  

з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

93,564 29,680 31,164 32,720  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел  (спонсорські, 
власні надходження), млн грн  

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

35,136 11,145 11,703 12,288  
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Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 
 

Детальний план реалізації проекту 
 

Перелік заходів 
 

Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 
(місяць, рік) 

Визначення найголовніших 
культурних маркерів (традиційних 
і новітніх, створення культурних 
брендів) 

Департамент культури, заклади 
культури 

2020 

Розробка концепції популяризації 
традиційної народної культури 

Департамент культури, заклади 
культури 

2021 

Розробка концепції розвитку 
креативної культури 

Департамент культури, заклади 
культури 

2021 

Проведення традиційних свят, 
фестивалів, конкурсів, проектів 
тощо 

Департамент культури, заклади 
культури, громадські організації, 

творча еліта тощо 

2020-2030 

Реалізація нових унікальних 
культурно-мистецьких проектів. 
Сприяння в реалізації авторських 
мистецьких проектів 

Департамент культури, заклади 
культури, громадські організації, 

творча еліта тощо 

2020-2030 

Промоція окремих постатей, 
творів, просторів, що 
підкреслюють культурну 
ідентичність міста 

Департамент культури, заклади 
культури, громадські організації, 

творча еліта тощо 

2020-2030 

Проведення заходів щодо 
популяризації "Культурного коду" 
на національному та 
міжнародному рівнях 

Департамент культури, заклади 
культури, громадські організації, 

творча еліта тощо 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V1P6 Розробка концепції збереження та відновлення 

історичного центру м. Вінниці для розвитку культури, туризму і 
підприємництва 

Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто 

Стратегічний намір Створення відкритого культурного простору 
Стратегічна ціль  Забезпечення вільного доступу до якісних послуг для 

містян 
Назва проекту Розробка концепції збереження та відновлення 

історичного центру м. Вінниці для розвитку 
культури, туризму і підприємництва 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Департамент культури, Департамент 
маркетингу міста та туризму, Департамент економіки 
і інвестицій міської ради 
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Мета проекту Збереження та відновлення історичного центру м. 
Вінниці  

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Наразі у Вінниці порівняно замала кількість 
рекреаційних зон та слаборозвинута туристична 
мережа. Але наявне вагоме підґрунтя, потенціал для 
підвищення історико-культурної та туристичної 
привабливості міста - цікаві об'єкти культурної 
спадщини національного та місцевого значення, 
виявлені в центрі міста археологічні об'єкти. Є 
перспективна можливість створення Музею 
археології Східного Поділля (на цей час такий в 
регіоні відсутній) 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Структуровані аналітичні та графічні матеріали, котрі 
визначають принципові напрямки та заходи,  метою 
яких є збереження та відновлення історичного центру 
міста для розвитку культури, туризму і 
підприємництва 

Тривалість проекту  2020 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,300 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

0,300 0,300    
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

0,300 0,300    
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції збереження та 
відновлення історичного центру м. 
Вінниці для розвитку культури, 
туризму і підприємництва  

Департамент архітектури та 
містобудування 

2020 
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Стратегічний проект V1P7  Створення міського реабілітаційного центру для 
відновлювального лікування 

Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 
місто 

Стратегічний намір Сприяння формуванню здорової громади як запоруки 
стабільного економічного зростання міста та 
першооснови для самореалізації 

Стратегічна ціль  Створення умов для збереження здоров’я містян 
Назва проекту Створення міського реабілітаційного центру для 

відновлювального лікування 
Координатор проекту  Департамент охорони здоров’я міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій міської ради, 
Вінницький національний медичний університет ім. 
М.І. Пирогова 

Мета проекту Створення сучасної бази для ранньої медичної 
реабілітації пацієнтів, спрямованої на максимально 
повне відновлення функцій систем організму і 
працездатності хворого, та забезпечення 
комплексного і системного підходу до їх лікування, 
зниження інвалідності 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

 Міська програма «Здоров’я вінничан на 2017-2020 
роки» 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Пацієнти з перенесеним гострим порушенням 
мозкового кровообігу, гострим інфарктом міокарда, 
політравмою, після реконструктивних операцій 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Медична реабілітація є надзвичайно важливою і 
актуальною не тільки у медичному, а й соціальному 
аспекті. Вона спрямована на запобігання інвалідності 
у період лікування пацієнтів з метою досягнення 
максимально можливої фізичної, соціальної та 
економічної повноцінності в межах того чи іншого 
захворювання чи наслідків травми. Реабілітаційний 
потенціал пацієнтів є досить  високим, проте 
використовується недостатньо, про що свідчать 
високі показники інвалідності. Протягом 2017-2018 
років найбільш тривала тимчасова непрацездатність 
обумовлена травмами та їх наслідками. Відмічається 
зростання числа осіб, зокрема працездатного віку, що 
вперше визнані особами з інвалідністю. У 2018 році  
в 357 випадках (28%)  інвалідність встановлена 
особам до 39 років та в 934 випадках – від 40 років. 
Провідні місця в структурі інвалідності у осіб 
працездатного віку займають хвороби системи 
кровообігу та кістково-м’язової системи 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Зменшення показників тимчасової непрацездатності 
та первинного виходу на інвалідність 

Тривалість проекту  2021-2025 
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Загальний бюджет проекту, млн грн 200,500 (розрахунково) 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2025) 

 200,500  0,500 50,000 150,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Замовлення та розробка проектно-
кошторисної документації 

 Департамент охорони здоров’я,                                              
Департамент капітального 

будівництва 

2021 
 

Проведення реконструкції 
відділення  

 Департамент капітального 
будівництва 

2022-2024 
 

Придбання медичного 
реабілітаційного обладнання 

Департамент охорони здоров’я 2024 
 

Підбір і навчання персоналу  Департамент охорони здоров’я  2024-2025 
 

Введення в експлуатацію Департамент охорони здоров’я,                                                          
Департамент капітального 

будівництва 

2025 
 

 
Стратегічний проект V1P8 Створення медико-соціального кризового центру 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір Сприяння формуванню здорової громади як запоруки 

стабільного економічного зростання міста та 
першооснови для самореалізації 

Стратегічна ціль  Створення соціально відповідального міського 
середовища 

Назва проекту Створення медико-соціального кризового центру 
Координатор проекту  Департамент соціальної політики міської ради  
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент капітального будівництва міської ради   

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент охорони здоров’я, Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді   

Мета проекту Забезпечення соціального захисту малозахищених 
груп населення  
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Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Комплексна програма «Основні напрямки соціальної 
політики Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2015-2020 роки» 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Особи, що постраждали від домашнього насильства, 
особи, що постраждали від торгівлі людьми, особи, 
що не мають постійного місця проживання (які не 
потребують лікування, лише підтримки та догляду) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Складний політичний та економічний стан у країні (у 
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації) 
спричинив появу великої кількості громадян, які 
залишили постійне місце проживання та/або втратили 
житло. Крім того, зміни законодавства у сфері 
протидії та запобіганню насильству передбачають 
необхідність створення відповідних закладів. Наразі у 
м. Вінниця відсутній заклад, який надає комплексну 
допомогу особам без постійного місця проживання, в 
тому числі, за напрямом медичного догляду. 
Створення медико-соціального кризового центру 
сприятиме зменшенню кількості соціально 
небезпечних хвороб у зв’язку з можливістю раннього 
виявлення та лікування серед безпритульних осіб 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Зменшення кількості соціально-дезадаптованих осіб. 
Зменшення соціально-небезпечних хвороб. 
Зменшення вчинення домашнього насильства. 
Збільшення кількості працюючих осіб шляхом 
проведення профорієнтації 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Обсяг фінансування обраховуватиметься після 

визначення об'єкту, де буде розташовано кризовий  
центр 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
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Оренда (придбання) або 
будівництво приміщення 

Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді ,                                                                                                                                                  

2020-2022  

Виготовлення проектно - 
кошторисної документації для 
реконструкції або будівництва 

Департамент капітального 
будівництва 

2020-2022  

Створення юридичної особи 
«Медико-соціального кризового 
центру» 

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

2020-2024  

Укомплектування штату 
організації (юрисконсульт, 
фахівець із соціальної роботи, 
практичний психолог, лікар-
терапевт, медична сестра, 
санітарний персонал та інші) 

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді   

2025-2030 

Проведення інформаційної 
кампанії (інтерв’ю, презентації, 
зустрічі із суб’єктами соціальної 
роботи, друк та розповсюдження 
поліграфічних матеріалів-плакатів, 
буклетів) 

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, 

Департамент у справах засобів масової 
інформації та зв’язків з 

громадськістю, Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді  

2024-2025 

Налагодження роботи із 
громадськими та благодійними 
організаціями у сфері запобігання 
та протидії торгівлі людьми, 
надання послуг особам без 
постійного місця проживання  

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді   

2020-2024 

Реалізація проекту - надання 
послуг відповідним категоріям 
населення 

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді   

2025-2030 

Організація та надання послуги 
профорієнтації  

Департамент соціальної політики, 
Департамент охорони здоров’я, Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді   

2025-2030 

 
Стратегічний проект V1P9 Створення муніципальної платформи для 

соціальної адаптації різних категорій громадян 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір Сприяння формуванню здорової громади як запоруки 

стабільного економічного зростання міста та 
першооснови для самореалізації 

Стратегічна ціль  Створення соціально відповідального міського 
середовища 

Назва проекту Створення муніципальної платформи для соціальної 
адаптації різних категорій громадян 

Координатор проекту  Департамент соціальної політики міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент соціальної політики міської ради,  
Вінницький міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 
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Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент  охорони здоров'я міської ради, 
Вінницький міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, Комунальний заклад "Міський 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" 
імені Раїси Панасюк, Державна міграційна служба, 
громадські та благодійні організації 

Мета проекту Забезпечення реалізації  механізмів досягнення  
фактичної соціалізації  жителів  міста, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 
створення системи ресоціалізації бездомних 
громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі, інклюзія в міське життя мігрантів і внутрішньо 
переміщених осіб. Зменшення рівня безробіття й 
кількості одержувачів соціальної допомоги, 
подолання бездомності 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Комплексна програма «Основні напрямки соціальної 
політики Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2015-2020 роки»  

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Бездомні особи, які фактично перебувають на 
території  населених пунктів Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади, та  особи, 
звільнені з місць позбавлення волі 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

За останні роки проблема бездомності із другорядної  
перемістилась в категорію актуальних і навіть 
першочергових. Динаміка зростання безхатченків у 
Вінниці набирає обертів. Як наслідок такого способу 
життя серед безхатченків розповсюджені як психічні, 
так і вірусні захворювання, в тому числі туберкульоз, 
ВІЛ / СНІД, а смертність в рази більша, порівняно з 
іншими верствами населення. Соціальна робота з 
бездомними особами  здійснюється силами 
волонтерів, громадських та благодійних організацій, з 
якими співпрацює Вінницький міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
департамент соціальної політики. Безхатченкам 
надається соціальна підтримка щодо виготовлення 
документів, відновлення соціальних зв’язків, 
юридична допомога у питаннях набуття прав 
власності,  допомога в оформленні державних 
допомог та виплат, здійснюється оформлення у 
заклади перебування (інтернати, будинки 
геронтологічного типу тощо). Для повернення в 
суспільство населення, що втратило соціальні зв'язки, 
зменшення явища бездомності необхідно створити та 
забезпечити функціонування закладу для 
тимчасового перебування бездомних осіб 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Зменшення кількості бездомних осіб на території 
населених пунктів Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади, зниження захворюваності 
серед безхатченків на особливо небезпечні хвороби, 
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реінтеграція бездомних осіб у суспільство, створення 
Комунального закладу  для тимчасового перебування 
бездомних осіб 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Реалізація заходів буде здійснюватися за рахунок 

видатків, передбачених в бюджеті Вінницької МОТГ 
на відповідний рік для виконавчих органів міської 
ради - головних розпорядників коштів. Обсяг 
фінансування на створення Комунального закладу  
для тимчасового перебування бездомних осіб буде 
обраховано після визначення об'єкту 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Здійснення освітніх та 
просвітницьких заходів щодо 
запобігання бездомності 

Департамент соціальної політики, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

2020-2030 
 

Налагодження системи 
відновлення документів для 
бездомних осіб 

Департамент соціальної політики, 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

2020 

Здійснення соціального 
патрулювання 

Вінницький міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, ГО та 

БО міста 

2020-2030 

Консультаційно - амбулаторна 
адаптація 

Вінницький міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Департамент охорони здоров'я 

2020-2030 

Супровід під час медичного 
обстеження для направлення до 
адаптації  

Вінницький міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Департамент охорони здоров'я 

2020-2030 

Створення Комунального закладу 
або виділення приміщення для 
тимчасового перебування 
бездомних осіб 

Департамент соціальної політики 
 

2025-2027 

Забезпечення  функціонування 
Комунального закладу для 

Департамент соціальної політики, 
Вінницький міський центр соціальних 

2028-2030 
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тимчасового перебування 
бездомних осіб 

служб для сім'ї, дітей та молоді, 
громадські об’єднання  

 
Стратегічний проект V1P10 Розробка і реалізація Інтеркультурної стратегії 

м. Вінниці 
Візія  V1 Комфортне, культурне та соціально відповідальне 

місто 
Стратегічний намір Сприяння розвитку інтеркультурності в рамках 

Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» 
Стратегічна ціль  Сприяння розвитку інтеркультурності в рамках 

Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» 
Назва проекту Розробка і реалізація Інтеркультурної стратегії м. 

Вінниці 
Координатор проекту  Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Виконавчі органи міської ради, інститути 
громадянського суспільства, представники 
національних спільнот, земляцтва іноземних 
студентів, активні громадяни 

Мета проекту Підсилення інтеркультурної свідомості вінничан, 
покращення можливості самореалізації та участі в 
розвитку міста представників національних спільнот, 
внутрішньо переміщених осіб і гостей міста з різних 
країн, враховуючи європейський досвід та 
використовуючи партиципацію як основу розробки 
проекту 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади   

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Представники національних спільнот, 
внутрішньопереміщені особи, іноземні студенти, 
гості міста з інших країн. Враховуючи те, що 
представники перелічених категорій живуть на 
території міста та є частиною вінницької громади, 
реалізація проекту матиме позитивні наслідки для 
мешканців усього міста (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

У 2016 році після підписання Меморандуму про 
співпрацю у рамках Програми «Інтеркультурні міста» 
міським головою Сергієм Моргуновим та 
представницею Ради Європи Ксенією Ховановою-
Рубікондо Вінниця приєдналась до української 
мережі інтеркультурних міст, яка є частиною 
всесвітньої мережі ІСС. В цьому ж році  місто було 
проаналізовано за Індексом Інтеркультурності (ICC-
Індекс), який вказав на необхідність посилення 
присутності інтеркультурної складової у ключових 
галузях життєдіяльності міста. Проект спрямований 
на вивчення та застосування кращого досвіду 
європейських міст у розвитку успішних місцевих 
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громад, використовуючи ресурси культурного 
розмаїття та враховуючи інтереси різних груп, 
представлених у місцевій громаді: об’єднання зусиль 
різних секторів; налагодження безпосередніх 
партнерських зв’язки між місцевими громадами в 
Україні та Європі, що сприятиме розвитку окремих 
галузей та місцевих індустрій 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Розробка та затвердження Інтеркультурної стратегії 
міста Вінниці, моніторинг виконання, актуалізація 
проектів, що увійшли до стратегії 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,210 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

0,210 0,070 0,070 0,070  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

0,210 0,070 0,070 0,070  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розоробка Інтеркультурної 
стратегії м. Вінниці (проведення 
круглих столів, створення робочої 
групи, проведення засідань 
робочої групи, розробка проекту 
Інтеркультурної стратегії, 
проведення обговорення та 
партисипативних заходів, 
врахування пропозицій щодо змін 
та доповнень, затвердження 
виконкомом та сесією міської 
ради) 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи міської ради, ІГС, 

представники національних спільнот, 
земляцтва іноземних студентів, 

активні громадяни 

2020 

Проведення засідань Комітету з 
впровадження та моніторингу 
Інтеркультурної стратегії м. 
Вінниці  

КП "Інститут розвитку міст", Комітет 
з впровадження та моніторингу 

Інтеркультурної стратегії 

2020-2030 

Проведення щорічного круглого 
столу за участі координаторів 
Української мережі та експертів 
Європейської мережі 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи міської ради, ІГС, 

представники національних спільнот, 

2020-2030 
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інтеркультурних міст з метою 
популяризації моделі 
інтеркультурного міста, 
інформування громади про хід 
виконання Інтеркультурної 
стратегії м. Вінниці, а також 
поширення досвіду  Вінниці серед 
українських та європейських міст 

земляцтва іноземних студентів, 
активні громадяни 

Розробка макетів, видання 
друкованих матеріалів та 
виготовлення відеоматеріалів, 
присвячених інтеркультурному 
розвитку міста 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи міської ради, ІГС, 

представники національних спільнот, 
земляцтва іноземних студентів, 

активні громадяни 

2020-2030 

Створення та розміщення в ЗМІ та 
онлайн ресурсах інформаційних 
матеріалів, присвячених 
інтеркультурному розвитку міста 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи міської ради, ІГС, 

представники національних спільнот, 
земляцтва іноземних студентів, 

активні громадяни 

2020-2030 

 
3.2 Проекти візії V2. Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

 
Стратегічні наміри Стратегічні цілі 

1.     Впровадження міжнародних 
стандартів сталого розвитку громад  

Впровадження системи муніципальної статистики. Формування 
пулу даних для збору, вивчення практичного досвіду реалізації, 
навчання людей 
Використання отриманих даних для визначення найбільш 
ефективних заходів по кожній з галузей. Це дозволить 
сфокусуватися на тому, що дає найбільший результат 

2.     Диверсифікація економіки 
міста 

Забезпечення індустріальних парків достатньою і якісною 
інженерно-технічною інфраструктурою (електроенергія, 
газопостачання, водопостачання та водовідведення, забезпечення 
якісними рішеннями громадського транспорту, реконструкція 
міжнародного аеропорту) 
Ревіталізація браунфілдів у рамках чинної Стратегії 
просторового розвитку міста шляхом або зміни цільового 
призначення колишніх промислових територій, або створення 
нових екологічних виробничих підприємств із великою доданою 
вартістю на місці старих виробництв 
Формування галузевих кластерів на території. Поєднання зусиль 
бізнесу, освіти і влади для збільшення результату і підвищення 
конкурентоспроможності регіону. Поява синергетичних ефектів 
від кластерної співпраці 
Промоція міста і залучення міжнародних компаній до відкриття 
представництв на території міста. Забезпечення мотивації 
девелоперів будувати офісні приміщення класу А 

3.     Нарощування людського 
капіталу міста 

Створення муніципальної інфраструктури розвитку IT-
технологій. Формування умов, за яких високоінтелектуальна 
молодь з’являтиметься та залишатиметься в місті, 
використовуючи сучасну й технологічну базу для свого 
професійного зростання та створення нових проектів 
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Розвиток і промоція освітнього кластеру міста. 
Переформатування внутрішньої конкуренції між закладами 
вищої освіти на зовнішнє конкурентне позиціонування міста як 
території, забезпеченої достатньою кількістю 
висококваліфікованих кадрів. Місцевий фонд підтримки молодих 
перспективних учених 
Професійно-технічна освіта, що розвивається на основі реального 
регіонального замовлення та всебічно підтримується 
підприємствами міста – майбутніми роботодавцями. Висока 
забезпеченість технічним виробничим персоналом місцевих 
виробництв 
Забезпечення високого комфорту проживання і різноманіття 
дозвілля. Створення успішних м’яких факторів вибору 
інвесторами нових локацій для масштабування/створення свого 
бізнесу у Вінниці. Забезпечення житла для молодих спеціалістів 
Створення центрів перекваліфікації кадрів для задоволення 
потреб динамічної економіки міста та спеціалістів, професії яких 
втрачають актуальність 

4.     Формування креативної 
економіки міста  

Поява бізнес-школи у Вінниці. Формування центру бізнес-освіти 
на території міста із залученням авторитетних стейкхолдерів. 
Впровадження і розвиток креативних рішень з розвитку 
управлінців 
Формування бренду міста. Створення унікальної ідентичності 
міста і промоція бренду як самим муніципалітетом, так і 
органічна реплікація в бізнесі. Використання стійкого бренду як 
мультиплікатора успішності бізнесу 
Розвиток міста, як центру різноманітних фестивалів, івент-
менеджмент, розвиток сектора послуг з проведення 
корпоративних заходів і конференц-сервіси 
Розвиток індустрії гостинності і гастрокультури. Формування 
умов для появи нових рівнів задоволення від діяльності сфери 
послуг. Розвиток туристичної та екскурсійної інфраструктури 

5.     Дерегуляція та стимулювання 
розвитку бізнесу 

Створення центрів розвитку малого та середнього 
підприємництва. Наповнення ЦНАПів якісними і швидкими 
послугами бізнес-спрямування 
Перегляд регуляторної політики. Ефективне регулювання задля 
зменшення процедурних бар’єрів функціонування і розвитку 
бізнесу. Зміцнення ідеології впровадження сервісної функції 
органів контролю і їх аналогів 
Широке залучення кредитного ресурсу для швидкого 
масштабування успішного бізнесу. Створення взаємовигідних 
умов співпраці муніципалітету і бізнесу. Фінансова підтримка 
розвитку бізнесу через різноманітні місцеві фінансові 
інструменти 
Зменшення кількості і підвищення ефективності діяльності 
комунальних підприємств. Перехід до відкритої ринкової моделі 
провадження комунальних послуг. Демонополізація ринку 
енергетичних ресурсів для розвитку міста 

6.     Вінниця – місто як потужна 
фінансова корпорація 

Створення муніципального банку. Залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів в економіку міста. Використання 
муніципальних облігацій як інструменту фінансування важливих 
інфраструктурних проектів 
Створення муніципальної пенсійної системи як форми 
добровільного пенсійного страхування. Розвиток і розширення 
спектру діяльності муніципальної страхової компанії 
Перегляд і відміна ряду неефективних або неактуальних місцевих 
пільг 
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Перегляд і підвищення системи управління муніципальними 
активами як фінансовим важелем міста 

 
Стратегічний проект V2P11 Вінницький інноваційно-технологічний парк: 

створення Центру розвитку підприємництва, Центру трансферу технологій, 
створення майданчику для співпраці закладів загальної середньої, професійної 

та вищої освіти з представниками бізнесу 
Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

Східної Європи 
Стратегічний намір Дерегуляція та стимулювання розвитку бізнесу 
Стратегічна ціль  Створення центрів розвитку малого та середнього 

підприємництва. Наповнення ЦНАПів якісними і 
швидкими послугами бізнес спрямування 

Назва проекту Вінницький інноваційно-технологічний парк: 
створення Центру розвитку підприємництва, Центру 
трансферу технологій, створення майданчику для 
співпраці закладів загальної середньої, професійної 
та вищої освіти з представниками бізнесу 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій Вінницької 
міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Виконавчі органи міської ради, Комунальне 
підприємство "Вінницький муніципальний центр 
інновацій", суб'єкти мікро-, малого, середнього та 
великого підприємництва, які зареєстровані на 
території Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади, громадські організації 

Мета проекту Створення найкращих умов для бізнесу, підвищення 
його конкурентоспроможності, забезпечення сталого 
зростання економіки міста, розвиток людського 
капіталу і трансферу технологій 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма посилення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва Вінницької 
міської ОТГ на 2017–2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Діючі місцеві підприємці (27 тис. зареєстрованих 
фізичних осіб-підприємців та 17 тис. зареєстрованих 
юридичних осіб). Потенційні місцеві підприємці. 
Загалом, реалізація проекту матиме позитивні 
наслідки для усіх мешканців Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади (понад 370 тис. 
осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

У місті спостерігається низький рівень капіталізації 
та росту малого і середнього підприємництва. 
Причини: недоступна інформація про нормативну та 
регуляторну політику, обмежений внутрішній ринок, 
ускладнений доступ до експорту (через складність 
процедур сертифікації і стандартизації продукції та 
процесів), недостатньо розвинена культура 
підприємництва та недостатній рівень комунікації, 
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недоступність фінансів, інфраструктури (приміщень, 
освіти, ускладнено підключення до електроенергії, 
води, газу), складна нормативна база тощо. Слабко 
розвинений процес міжнародної співпраці, обміну 
досвідом, відсутність механізмів трансферу 
технологій і знань з розвинутих країн не дає змоги 
місцевому бізнесу брати участь у міжнародних 
заходах з популяризації своїх продуктів і 
послуг. Низький рівень оплати праці та недоступність 
венчурного капіталу для реалізації власних 
інноваційних ідей призводить до відтоку 
кваліфікованих, талановитих та амбітних людей до 
центрів концентрації високоприбуткового 
виробництва, фінансових ресурсів і дослідницьких 
інституцій. У місті немає дослідницької 
інфраструктури, хоч є великий попит 
і на технології, і на площі у закладах вищої освіти, які 
не використовуються. Низька доступність якісної 
бізнес-освіти, низький рівень знання англійської та 
інших іноземних мов призводять відповідно до 
низького рівня управлінських кадрів, створюють 
перешкоди для глобалізації бізнесу та доступу до 
нових технологій. Однак, для утримання позиції 
регіонального лідера та посилення 
конкурентоспроможності економіки міста на 
міжнародному рівні, в сучасних глобалізованих 
умовах ведення бізнесу, необхідно збільшувати 
динаміку ділової активності в місті. Це включає в 
себе: популяризацію ідеї підприємництва серед 
громади міста, зокрема молодих людей; дерегуляцію 
ведення бізнесу; доступ до знань та муніципальних 
послуг для діючих підприємців та тих, хто «за крок» 
до започаткування бізнесу 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Створення кращих умов для бізнесу, забезпечення 
сталого зростання економіки міста, розвиток 
людського капіталу і трансферу технологій. 
Створення близько 400 нових робочих місць. 
Формування додаткових податкових надходжень з 
бюджету Вінницької міської ОТГ в обсязі понад 10 
млн грн на рік. Формування інституційної та 
компетентнісної спроможності задовольняти потреби 
підприємців. Забезпечення необхідного потенціалу 
створених інституцій підтримки бізнесу для промоції 
ідеї підприємництва та збільшення кількості 
активних підприємців. Об'єднання місцевих та 
залучення зовнішніх стейкхолдерів до розвитку міста 
через посилення конкурентоспроможності місцевого 
бізнесу 

Тривалість проекту  2020-2022 
Загальний бюджет проекту, млн грн 219,500 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  
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вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

219,500 101,000 100,500 18,000  

з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

218,000 100,000 100,000 18,000  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
1,000 0,500 0,500   

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

0,500 0,500    
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Наявна проектно-кошторисна документація на 
проекти "Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного парку" за 
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (Літера А)", 
"Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 
інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. 
Вінниця, вул. 600-річчя, 21 А (Літера Б)". Експертні 
звіти: ТОВ "Експертиза МВК" від 20 листопада 2018 
року №17714 та ТОВ "Експертиза МВК" від 20 
листопада 2018 року № 17715 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Реконструкція приміщень для 
Вінницького інноваційно-
технологічного парку 

Департамент капітального 
будівництва 

2020-2022 

Промоція і популярізація 
інноваційно-технологічного парку 

Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" 

2020-2022 

Створення Центру трансферу 
технологій 

Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" 

2021-2022 

Формування пакету інформаційно-
навчальних, адміністративних, 
консалтингових послуг,  що 
повинні повністю відповідати 
очікуванням та запитам 
підприємців 

Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" 

2021-2022 

Пошук, підбір, навчання персоналу 
Центру розвитку підприємнцитва 

Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" 

2021-2022 

Заходи, направлені на активне 
пропагування ідеї підприємництва 
серед місцевих спільнот з метою 
збільшення кількості суб’єктів 
господарювання в місті та 
поширення «духу 
підприємництва»  

Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

інновацій" 

2021-2022 
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Стратегічний проект V2P12 Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця 
на головний транспортний вузол Поділля: залучення міжнародних перевізників, 

промоція 
Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

східної Європи 
Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста 
Стратегічна ціль  Забезпечення індустріальних парків достатньою і 

якісною інженерно-технічною інфраструктурою 
(електроенергія, газопостачання, водопостачання та 
водовідведення, забезпечення якісними рішеннями 
громадського транспорту, реконструкція 
міжнародного аеропорту) 

Назва проекту Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця на 
головний транспортний вузол Поділля: залучення 
міжнародних перевізників, промоція 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій, Департамент 
енергетики, транспорту та зв'язку, Департамент 
маркетингу міста та туризму міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство "Аеропорт "Вінниця", 
Вінницька обласна державна адміністрація, 
Вінницька обласна Рада, Міністерство оборони 
України, ДП ОПР "Украерорух" (в частині надання 
аеронавігаційних послуг та часткового фінансування 
закупівлі та встановлення обладнання) 

Мета проекту Комплексна реконструкція аеродрому з 
модернізацією обладнання для розвитку 
пасажирських перевезень, та з метою подальшого 
розвитку транспортних авіа-перевезень 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади, Вінницька 
область та суміжні території радіусом більше 200 км 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Місцеві регіональні та державні структури 
туристичного бізнесу, населення регіону, ділова та 
політична еліта міста та регіону 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Аеропорт "Вінниця"– єдиний діючий міжнародний 
аеропорт в Центральній Україні. В радіусі 200 км від 
нього в регіонах України немає інших активних 
аеропортів з міжнародним пунктом пропуску та 
досвідом обслуговування сучасних повітряних суден 
сімейств Аirbus 320 та Boeing 737-800 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підвищення пропускної здатності аеропорту та 
розширення видів його діяльності. Результатом на 
2030 рік очікується: пасажиропотік - 1090,2 тис. 
пасажирів в рік (94% - на міжнародному чартерному 
та регулярному сполученнях, 6%  - внутрішні 
регулярні та чартерні рейси). Вантажопотік - понад 
1600 т/рік, серед них 61% - міжнародні чартерні та 
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регулярні вантажі, 39% - внутрішні експрес-доставки. 
Новозбудований вантажний термінал (вантажно-
логістичний центр) з пропускною здатністю 40 тон на 
добу. Збудований новий пасажирський термінал для 
пропуску 550 пасажирів на годину Облаштована 
кав'ярня та готель на 30 номерів. Площа 
автопарковки розширена до 400 місць. Збільшення 
площі магазинів безмитної торгівлі 

Тривалість проекту  2020-2021 
Загальний бюджет проекту, млн грн 2500,000 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

2500,000 1400,000 1100,000   
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
1000,000 1000,000    

з інших джерел (кошти інвесторів, 
партнерів), млн грн  

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

1500,000 400,000 1100,000   
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
Очікується одержання експертного висновку 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Реконструкція аеродрому 
Міжнародного аеропорту 
"Вінниця" 

Виконавчі органи міської ради, КП 
"Аеропорт Вінниця", підрядна 

організація 

2020-2021 

Реконструкція аеровокзального 
комплексу Міжнародного 
аеропорту "Вінниця" 

Виконавчі органи міської ради, КП 
"Аеропорт Вінниця", підрядна 

організація 

2020-2021 

 
Стратегічний проект V2P13 Створення нових високотехнологічних виробництв 

на базі вінницьких індустріальних парків 
Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

Східної Європи 
Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста 
Стратегічна ціль  Забезпечення індустріальних парків достатньою і 

якісною інженерно-технічною інфраструктурою 
(електроенергія, газопостачання, водопостачання та 
водовідведення, забезпечення якісними рішеннями 
громадського транспорту, реконструкція 
міжнародного аеропорту) 

Назва проекту Створення нових високотехнологічних виробництв 
на базі вінницьких індустріальних парків 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
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Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою, Департамент міського господарства 
міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство "Вінницький 
муніципальний центр інновацій", підприємства - 
учасники індустріальних парків 

Мета проекту Забезпечення умов для перетворення індустріальних 
парків міста на привабливі майданчики для 
розміщення високотехнологічних підприємств з 
метою забезпечення прискореного розвитку 
промислового сектору економіки міста Вінниці 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма сприяння залученню інвестицій у               
Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду 
на 2018-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

м. Вінниця та Вінницька область 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Економічно активна частина населення, а саме 
власники і керівники промислових підприємств міста, 
підприємці (понад 39 тис. суб’єктів малого і 
середнього підприємництва), частина жителів міста, 
які є безробітними та/або зайняті, але готові змінити 
місце роботи та зацікавлені у створенні в місці 
сучасних і високооплачуваних робочих місць. 
Загалом, реалізація проекту матиме позитивні 
наслідки для жителів усього міста  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Наявні дані демонструють, що промисловий сектор 
міста Вінниці недостатньо диверсифікований. При 
переважанні галузей з виробництва харчових 
продуктів, виробництва та постачання електроенергії, 
газу та пари та виготовлення виробів з деревини, інші 
галузі представлені у галузевій структурі 
промисловості недостатньо. Питома вага кожної з 
них окремо у структурі реалізації промислової 
продукції міста не досягає навіть 4%. Проблемою для 
економіки м. Вінниці є також те, що потужний 
промисловий потенціал міста в перехідні 90-і роки, 
був майже повністю втрачений. Нова економіка міста 
повинна бути готова до відкритої конкуренції з 
високотехнологічними виробництвами інших країн з 
одного боку, і до міжнародної кооперації в умовах 
глобальної економіки – з іншого. Тому в 
сьогоднішніх умовах слід робити ставку на залучення 
інвестицій для створення нових високотехнологічних 
та екологічно безпечних виробництв і розвиток 
навколо них мережі підприємств малого та 
середнього бізнесу. Ключовим інструментом у 
реалізації вказаних цілей є використання 
індустріальних парків як привабливих майданчиків 
для залучення інвестицій у економіку міста та 
сприяння її диверсифікації 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Реалізація підприємствами, які функціонують на 
території індустріальних парків продукції на суму 
понад 1 млрд грн в річному вимірі на момент 
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завершення реалізації проекту (2026 р.). Створення 
понад 4 тис нових робочих місць. Збільшення 
надходжень до бюджетів різних рівнів та соціальних 
фондів, зокрема, станом на останній рік 
впровадження проекту - близько 200 млн грн 
додаткових надходжень податків і зборів 

Тривалість проекту  2020 - 2026 
Загальний бюджет проекту, млн грн 188,000 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

(2023-
2026) 

188,000 82,500 82,500 20,600 2,400 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2026) 

64,200 20,600 20,600 20,600 2,400 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
(2023-
2026)  

123,800 61,900 61,900   
з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
     

Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Наявна проектно-кошторисна документація на 
проекти з будівництва інженерних мереж та 
автомобільних доріг до індустріальних парків. 
Документація пройшла експертизу у: ВОКУ «Служба 
технічного нагляду за об’єктами житлово-
комунального господарства», від 30.01.2019 року 
№04-07-0035; ВОКУ «Служба технічного нагляду за 
об’єктами житлово-комунального господарства», від 
31.01.2019 року №04-07-0038; ВОКУ «Служба 
технічного нагляду за об’єктами житлово-
комунального господарства», від 31.01.2019 року 
№04-07-0037; ВОКУ «Служба технічного нагляду за 
об’єктами житлово-комунального господарства», від 
31.01.2019 року №04-07-0036 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Будівництво інженерних мереж до 
Вінницького індустріального 
парку 

Департамент міського господарства, 
Комунальне підприємство 

"Вінницький муніципальний центр 
інновацій" 

2020 

Будівництво автомобільних доріг 
до Вінницького індустріального 
парку 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою 

2020-2021 

Проведення заходів щодо 
популяризації індустріальних 
парків серед українських і 

Департамент економіки і інвестицій, 
Комунальне підприємство 

2020-2026 
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закордонних інвесторів як 
привабливого майданчика для 
розміщення інвестицій 

"Вінницький муніципальний центр 
інновацій" 

 
Стратегічний проект V2P14 Створення логістичного хабу для задоволення 

потреб місцевого бізнесу у транспортних послугах та послугах зі складського 
зберігання товарів і сировини 

Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста 
Стратегічна ціль  Формування галузевих кластерів. Поєднання  зусиль 

бізнесу, освіти і влади для збільшення результату і 
підвищення конкурентоспроможності регіону. Поява 
синергетичних ефектів від кластерної співпраці 

Назва проекту Створення логістичного хабу для задоволення потреб 
місцевого бізнесу у транспортних послугах та 
послугах зі складського зберігання товарів і сировини 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради, КП "Вінницький муніципальний центр 
інновацій", КП "Інститут розвитку міст", КП 
«Агенція просторового розвитку», великі виробничі 
підприємства міста, логістичні компанії,  урбаністи 

Мета проекту Створення транспортно-термінальної системи 
вантажних перевезень на території Вінницького 
індустріального парку 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду 
на 2018-2020 роки, Комплексна стратегія розвитку 
міського транспорту та просторового розвитку 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади, Вінницька 
область та територіально радіус 300 км за межами 
області 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Логістичні компанії - оператори вантажних 
перевезень, промислові підприємства, підприємства-
експортери, підприємства-імпортери 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Реалізація проекту дозволить удосконалити 
організацію вантажних перевезень, забезпечить 
комплексне обслуговування споживачів 
транспортних послуг, створити умови для розвитку 
мультимодальних перевезень, знизить екологічне 
навантаження на навколишнє природнє середовище, 
дозволить стримувати заїзд вантажних автомобілів у 
житлові квартали та центр міста. Близькість 
запланованого розташування логістичного хабу до 
міжнародного аеропорту буде сприяти розвитку 
вантажних авіа-перевезень 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Проаналізовано ринок логістичних послуг. 
Сформовано Концепцію функціонування 
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логістичного хабу (синхронізація між виробництвом і 
споживанням, забезпечення збалансованого розвитку 
транспортних систем, розвиток мультимодальних 
перевезень). Здійснено обрання оператора - 
керуючого партнера логістичним хабом 

Тривалість проекту  2020 - 2022 
Загальний бюджет проекту, млн грн Пропонується визначати на етапі формування 

інвестиційної пропозиції та обрання компанії - 
оператора 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Проведення аналізу ринку 
логістичних послуг. Відстеження 
потоку вантажних перевезень 

Департамент економіки і інвестицій, 
Департамент енергетики, транспорту 

та зв'язку, залучена компанія, 
профільні експерти 

2020 

Підготовка Концепції 
функціонування логістичного 
хабу. Формування інвестиційної 
пропозиції 

Департамент економіки і інвестицій,  
КП "Вінницький муніципальний центр 
інновацій", Департамент енергетики, 
транспорту та зв'язку, КП "Інститут 

розвитку міст", КП «Агенція 
просторового розвитку», компанії - 
оператори вантажних перевезень 

2020 

Затвердження Концепції 
функціонування логістичного хабу 

Департамент економіки і інвестицій 2020 

Пошук оператора - керуючої 
компанії для здійснення 
координації роботи та координації 
функцій галузевих, відомчих та 
корпоративних структур, що 
функціонують на ринку 
транспортно-логістичних послуг 

Департамент економіки і інвестицій 2020-2021 

Початок реалізації проекту Департамент економіки і інвестицій, 
КП "Вінницький муніципальний центр 

2021-2022 
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інновацій",  компанія - оператор 
вантажних перевезень 

 
Стратегічний проект V2P15 Формування впізнаваного бренду міста шляхом 

упровадження заходів Маркетингової стратегії, мультиплікація бренду міста 
через локальний бізнес 

Візія  V2 Конкурентноспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Формування креативної економіки міста 
Стратегічна ціль  Формування бренду міста. Створення унікальної 

ідентичності міста і промоція бренду як самим 
муніципалітетом, так і органічна реплікація в бізнесі. 
Використання стійкого бренду як мультиплікатора 
успішності бізнесу 

Назва проекту Формування впізнаваного бренду міста шляхом 
упровадження заходів Маркетингової стратегії, 
мультиплікація бренду міста через локальний бізнес 

Координатор проекту  Департамент маркетингу міста та туризму міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій, Департамент 
культури, Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з 
громадськістю міської ради, КП "Подільський 
туристично-інформаційний центр", КП"Інститут 
розвитку міст", КП "Агенція просторового розвитку" 

Мета проекту Забезпечення умов для формування впізнаваного 
бренду міста шляхом упровадження заходів 
Маркетингової стратегії міста Вінниці 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Туристи та гості міста з України та світу, українські 
та  міжнародні делегати, які прибувають до міста з 
метою налагодження зв'язків, власники і керівники 
приватних підприємств міста з надання туристичних 
та супутніх послуг, підприємці, зацікавлені в 
співпраці та розповсюдженні бренду - амбасадори 
бренду 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Результати опитувань, проведених з 2016 року, 
демонструють, що бренд  міста Вінниці недостатньо 
впізнаваний на теренах України і світу. Недостатньо 
представлений бренд у підприємствах з надання 
туристичних послуг, а саме у базах з розміщення 
(готелі, хостели, апартаменти), в закладах 
харчування, туристичних компаніях, що формують 
продукт і позиціонують бренд Вінниці як в місті, так і 
на спеціалізованих заходах (туристичних форумах, 
виставках та ін.). Для формування бренду та його 
промоції, підвищення якості послуг в місті  потрібна 
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консолідація бізнесу та муніципалітету, що стане 
запорукою формування загального іміджу міста. 
Тому в сьогоднішніх умовах слід робити ставку на 
відкритій конкуренції з надання якісних послуг для 
гостей з України і світу. Ключовим інструментом у 
реалізації вказаних цілей є втілення заходів, 
визначених у Маркетинговій стратегії міста Вінниці, 
що дозволить залучити нових туристів, а відповідно і 
інвестиції в економіку міста та сприяння її 
диверсифікації 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підвищення туристичної привабливості міста з 
впізнаваним брендом. Створення конкурентного 
середовища в туристичній галузі міста. Збільшення 
надходжень до бюджетів з туристичного та 
супутнього сектору. Підвищення довіри до міської 
влади завдяки реалізації маркетингової стратегії 
Вінниці, вдосконаленню процедури реєстрації 
підприємств і створенню однакових умов для ведення 
бізнесу. Закріплення за містом статусу національного 
лідера у сфері культури та дозвілля завдяки 
впровадженню інноваційних технологій, зокрема 
фестивального маркетингу 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 40,000 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

(2023-
2030) 

40,000 10,000 4,000 9,000 17,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

34,000 9,000 4,000 9,000 12,000 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
(2023-
2030)  

2,000    2,000 
з інших джерел (Проміс), млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
(2023-
2030) 

4,000 1,000   3,000 
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
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Формування комунікаційної 
стратегії втілення бренду 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент у справах ЗМІ 

та зв'язків з громадськістю 

2020-2022 

Створення плану комунікації з 
цільовими аудиторіями "Вінниця - 
місто ідей", трансформації 
ключових повідомлень від 
аудиторії, наприклад, "Ідея на 
вікенд", "Народжуй та втілюй ідеї 
у Вінниці!", "Лабораторія ідей" та 
ін. 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій   

2020-2030 

Запровадження процедури 
періодичних досліджень потреб 
туристів (маркетингові 
дослідження), інвесторів (фокус-
групи), мешканців (опитування) 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 
інвестицій, КП "Інститут розвитку 

міст" 

2020-2030 

Серія зустрічей з представниками 
місцевого бізнесу, в тому числі  
туристичного, щодо підтримки 
промоційних кампаній, активної 
участі у розбудові туристичних 
атракцій та бізнес-атракцій 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки та 

інвестицій 

2020-2021 

Створення системи маркетингової 
взаємодії з діючими в місті 
суб'єктами бізнесу 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій 

2022-2023 

Впровадження бренду: 
функціонування презентаційного 
порталу про бренд 

Департамент маркетингу міста та 
туризму 

2020-2021 

Впровадження бренду: 
комунікація з цільовими 
аудиторіями у соціальних мережах 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент у справах ЗМІ 

та зв'язків з громадськістю 

2020-2030 

Створення системи розробки та 
виготовлення нових варіантів 
дизайну та брендових 
промоційних продуктів 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій 

2020-2022 

Впровадження бренду: розробка та 
виготовлення інформаційної та 
сувенірної продукції   

Департамент маркетингу міста та 
туризму, КП "Подільський 

туристично-інформаційний центр" 

2020-2030 

Створення системи ідентифікації 
локального бізнесу через 
використання бренду, підвищення 
впізнаваності та присутності в 
інформаційному просторі 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій   

2020-2030 

Адаптація візуального міського 
простору під концепцію бренду 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, КП "Агенція просторового 

розвитку" 

2020-2025 

Виявлення та промоція 
культурного потенціалу міста та 
його локальних брендів 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент культури 

2020-2030 

Проведення заходів з промоції: 
організація прес-турів для 
представників туристичних 
компаній, тревел-блогерів, 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки та 
інвестицій, КП "Інститут розвитку 

міст" 

2020-2030 
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опініон-мейкерів з України та з 
інших країн для підтримки 
промоційних кампаній і 
популяризації бренду 
Розробка інформаційної політики 
щодо інвестиційного клімату в 
місті, що включатиме 
інформування про стан економіки, 
професійного підходу до 
маркетингу міста та формування 
іміджу 

Департамент економіки та інвестицій 2020-2030 

Створення та започаткування 
суббрендів поряд з основним 
брендом для популяризації 
основного бренду 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 
інвестицій, Департамент культури   

2023-2030 

 
Стратегічний проект V2P16 Розробка та реалізація Туристичної стратегії як 

основи майбутнього швидкого зростання туристичної галузі міста 
Візія  V2 Конкурентноспроможне українське місто на мапі 

Східної Європи 
Стратегічний намір Формування креативної економіки міста 
Стратегічна ціль  Розвиток індустрії гостинності і гастрокультури. 

Формування умов для появи нових рівнів 
задоволення від діяльності сфери послуг. Розвиток 
туристичної та екскурсійної інфраструктури 

Назва проекту Розробка та реалізація Туристичної стратегії як 
основи майбутнього швидкого зростання туристичної 
галузі міста 

Координатор проекту  Департамент маркетингу міста та туризму міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій, Департамент 
культури, Департамент адміністративних послуг, 
комунальні підприємства: КП "Подільський 
туристично-інформаційний центр", КП "Агенція 
просторового розвитку", КП "Аеропорт Вінниця", КП 
"Центр історії Вінниці", університети міста, що 
готують фахівців з туризму і маркетингу (ВТЕІ 
КНТЕУ, ДонНУ імені В. Стуса, ВДПУ імені М. 
Коцюбинського, ВНАУ), кластер гостинності (в 
перспективі) 

Мета проекту Закріплення міста як туристичного центру 
Подільського регіону та включення до національного 
туристичного продукту. Збільшення економічного 
ефекту туристичної індустрії 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програму розвитку туризму на 2016-2020 роки, 
Програма посилення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-
2020 роки, Програма реставрації об'єктів культурної 
спадщини на території м. Вінниці на 2018-2020 роки 



42 
 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Туристи, екскурсанти та гості міста з України та 
світу, представники підприємств міста з надання 
туристичних, логістичних та супутніх послуг, 
організатори та учасники MICE-індустрії, освітні 
заклади та ініціативи, медичні заклади, об'єкти 
культурної спадщини та заклади культури 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

У Вінниці є потенціал для розвитку туризму та 
закріплення міста як туристичного центру 
Подільського регіону. В місті розташовані численні 
визначні пам’ятки та туристичні об'єкти, і їхня 
кількість з кожним роком зростає. Поруч із 
відпочинковим туризмом, нарощується потенціал 
подієвого, ділового, освітнього та медичного 
туризму, що стимулює появу нових готелів, 
конференц-сервісів та івент-просторів. Економічний 
ефект від туризму в місті може суттєво вплинути на 
доходи бюджету, зокрема за рахунок податків та 
туристичного збору, а також завантаженості 
логістичних центрів (залізничні, автобусні, аеро 
вокзали). Переважна більшість підприємств галузі 
репрезентують малий і середній бізнес, 
стимулювання розвитку якого є одним із ключових 
завдань Концепції. Також туризм є привабливим з 
точки зору розвитку креативних індустрій і стартапів 
та підсилює бренд міста на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, культурного коду та 
самоідентичності вінничан 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Збільшення кількості готелів з 49 до 60 (в тому числі 
великих готелів, готелів преміум-класу 4 і 5 зірок), 
збільшення кількості туристів з ночівлею у базах 
розміщень (до 250 тис. в рік, з них 20% - іноземців), 
збільшення пасажиропотоку аеропорту (до 300 тис. в 
рік), поява нових туристичних магнітів і унікальної 
туристичної пропозиції, формування кластеру 
гостинності, поява гастро-кварталу, розвиток 
стартапів у галузі туризму (конференц-сервіс, 
медичний туризм, креативні екскурс-бюро, тощо), 
поява нових конгрес- та івент-просторів 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 70,000 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

(2023-
2030) 

70,000 14,000 5,000 6,000 45,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

43,000 13,000 3,000 3,000 24,000 
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з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030)   

10,000    10,000 
з інших джерел  (ПРОМІС, USAID 
та інші проекти міжнародного 
співробітництва), млн грн  

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

17,000 1,000 2,000 3,000 11,000 
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Створення та запровадження 
Стратегії розвитку туризму 

Департамент маркетингу міста та 
туризму 

2020 

Створення багатофункціонального 
Туристичного хабу 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, КП "Подільський 

туристично-інформаційний центр" 

2020 

Оновлення туристичної навігації 
міста та системи надання 
інформаційних послуг 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, КП "Подільський 

туристично-інформаційний центр", 
КП "Аеропорт Вінниця" 

2020-2021 

Формування кластеру гостинності Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій 

2021 

Створення туристичного 
барометра 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій, Департамент 
адміністративних послуг 

2022-2030 

Участь у Міжнародних 
туристичних виставках 

Департамент маркетингу міста та 
туризму 

2020-2030 

Проведення освітніх заходів та 
програм стимулювання розвитку 
МСП і стартапів у галузі туризму 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 
інвестицій, університети міста, КП 

"Центр історії Вінниці", кластер 
гостинності 

2020-2030 

Реалізація заходів Стратегії 
розвитку туризму 

Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і 

інвестицій, Департамент культури, КП 
"Подільський туристично-

інформаційний центр", КП "Агенція 
просторового розвитку", КП 

"Аеропорт Вінниця", КП "Центр 
історії Вінниці" 

2020-2030 
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Стратегічний проект V2P17 Проведення кластерного аналізу економіки міста, 
стимулювання створення бізнес-об'єднань, налагодження взаємозв'язків з 

містами-аналогами 
Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

Східної Європи 
Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста 
Стратегічна ціль  Формування галузевих кластерів на території. 

Поєднання зусиль бізнесу, освіти і влади для 
збільшення результату і підвищення 
конкурентоспроможності регіону. Поява 
синергетичних ефектів від кластерної співпраці 

Назва проекту Проведення кластерного аналізу економіки міста, 
стимулювання створення бізнес об’єднань, 
налагодження взаємозв’язків з містами-аналогами 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради  

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Бізнес-об'єднання, міжнародні проекти, підприємці 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Мета проекту Стимулювання місцевого бізнесу об'єднуватись у 
кластери з метою захисту своїх інтересів, зниження 
собівартості виробничих процесів і спільного 
просування продукції та послуг, що буде позитивно 
впливати на розвиток Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади та її конкурентоспроможність 
на місцевих та закордонних ринках 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма посилення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-
2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Економічно активна частина населення, а саме 
власники і керівники промислових підприємств міста, 
підприємці (понад 39 тис. суб’єктів малого і 
середнього підприємництва), бізнес-об'єднання 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Кластер, як показали дослідження, найбільш 
адекватно відповідає потребам сучасної глобальної 
економіки знань у стратегічних партнерствах між 
компетентними структурами. В умовах гострої 
конкуренції такі потреби стають своєрідним 
каталізатором формування кластерних об’єднань, що 
орієнтовані на успішний розвиток бізнесу та 
зростання виробництва. Тісна кооперація між 
компаніями-виробниками і такими партнерами, як 
науково-дослідні інститути, навчальні та 
консалтингові організації, які розташовані в 
безпосередній географічній близькості, уже 
багаторазово в різних країнах світу довела, що саме 
вона є найбільш успішною моделлю розвитку. Також, 
в рамках взаємодії в кластері відбуваються 
комунікаційні процеси, які сприяють формуванню 
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всередині кластерів формальних і неформальних, 
особистих взаємозв’язків між його учасниками, що 
сприяє ефективній координації зусиль для 
пристосування до умов зовнішнього середовища. 
Розвиток інформаційних та маркетингових зв’язків 
між підприємствами кластера на основі сучасних 
технологій, формування в рамках міжрегіональної 
економічної інтеграції певних ланок ланцюжка 
створення доданої вартості, загальних стандартів 
виробництва, поставок і управління, активний 
розвиток кластерних брендів. Таким чином, 
кластеризація сприяє зміцненню компетентності 
регіону та підвищує його конкурентоздатність 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Проведений кластерний аналіз економіки Вінницької 
міської ОТГ. Визначені сфери, в яких можлива 
кластеризація. Формування по основі 
вищезазначеного галузевих бізнес-об'єднань. 
Залучення ключових представників 
підприємницького середовища до бізнес-об'єднань. 
Проведення навчань для бізнес-об'єднань. Залучення 
міжнародних експертів та підприємців, що є 
учасниками кластерів  

Тривалість проекту  2020-2025 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,500 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2025)   

0,500 0,250 0,050 0,050 0,150 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2025)   

0,300 0,050 0,050 0,050 0,150 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
(2023-
2025)   

     
з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки) 
0,200 0,200    

Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Проведення кластерного аналізу 
 

Департамент економіки і інвестицій з 
залученням міжнародних проектів та 
професійних організацій, які мають 

2020 
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досвід проведення кластерного аналізу 
регіону/міста 

Стимулювання створенню 
галузевих бізнес-об'єднань 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2020 

Проведення заходів щодо 
популяризації кластерізації, 
презентація кластерного аналізу, 
проведення навчальних заходів 
для галузевих бізнес-об'єднань 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2021-2025 

 
Стратегічний проект V2P18 Впровадження системи муніципальної 

статистики: розробка системи індикаторів, налагодження збору даних та їх 
аналіз 

Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Впровадження міжнародних стандартів сталого 
розвитку громад 

Стратегічна ціль  Впровадження системи муніципальної статистики. 
Формування пулу даних для збору, вивчення 
практичного досвіду реалізації, навчання людей 

Назва проекту Впровадження системи муніципальної статистики: 
розробка системи індикаторів, налагодження збору 
даних та їх аналіз 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент інформаційних технологій міської ради, 
інші виконавчі органи та комунальні підприємства 
міської ради, Головне управління статистики у 
Вінницькій області, інші територіальні підрозділи 
центральних органів влади 

Мета проекту Надання всебічної, об’єктивної та релевантної 
інформації керівництву громади про стан економіки, 
соціальної сфери, житлово-комунального 
господарства, навколишнього середовища та інших 
сфер життєдіяльності Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади для прийняття максимально 
ефективних та збалансованих управлінських рішень 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Виконавчі органи та комунальні підприємства 
Вінницької міської ради 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Впровадження системи  муніципальної статистики, 
системи індикаторів міських послуг та рівня якості 
життя дозволять чітко сформулювати реальний стан 
речей в усіх галузях життєдіяльності громади та 
відстежити прогрес по кожному з напрямків. Крім 
того, це необхідно для більш детального планування 
галузей розвитку, ефективного управління та 
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реалізації завдань, передбачених «Концепцією 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Наразі актуальним є питання створення та 
наповнення єдиної бази даних муніципальної 
статистики, якою користуватимуться співробітники 
міської ради та інші спеціалісти, які в майбутньому 
будуть відповідати за моніторинг та управління 
інтегрованим розвитком міста. Оцінка статистичних 
даних відповідатиме на питання, якою мірою 
досягнуті або не досягнуті цілі та завдання міста та 
ОТГ в цілому. Здійснене формування переліку 
показників, які на постійній основі (із заданою 
періодичністю) будуть збиратись та заноситись до 
єдиної бази даних муніципальної статистики. Крім 
того, необхідна розробка програмного продукту задля 
реалізації системи муніципальної статистики із 
врахуванням геоінформаційного структурування 
статистичних даних 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Проект не передбачає окремого фінансування 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Організація взаємодії 
Департаменту економіки та 
інвестицій міської ради як 
адміністратора системи 
муніципальної статистки, з іншими 
виконавчими органами міської 
ради й зовнішніми агентами 
(органами державної статистики, 
місцевими органами виконавчої 
влади, підприємствами, 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 
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установами, організаціями) щодо 
збору статистичної інформації 
Розробка програмного продукту 
задля реалізації системи 
муніципальної статистики із 
врахуванням геоінформаційного 
структурування статистичних 
даних 

Департамент інформаційних 
технологій 

2020 

Збір показників (індикаторів), за 
якими здійснюється моніторинг 
впровадження Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

Узагальнення показників 
(індикаторів), за якими 
здійснюється моніторинг 
впровадження Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

Формування та наповнення єдиної 
бази даних муніципальної 
статистики 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

Аналіз отриманих статистичних та 
інформаційних матеріалів 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

Організація проведення 
вибіркових обстежень та 
соціологічних опитувань 
мешканців щодо напрямів 
розвитку міста 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2022, 2024, 
2026, 2028, 

2030 

Моніторинг реалізації 
стратегічних проектів Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

Узагальнення пропозицій щодо 
внесення змін до Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниця 
2030 

Департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V2P19 Створення центру перекваліфікації кадрів 

Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Нарощування людського капіталу міста 
Стратегічна ціль  Створення центрів перекваліфікації кадрів для 

задоволення потреб динамічної економіки міста та 
спеціалістів, професії яких втрачають актуальність 

Назва проекту Створення центру перекваліфікації кадрів 
Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент економіки і інвестицій міської ради, 
Департамент освіти міської ради, професійно-
технічні навчальні заклади міста 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент освіти міської ради, професійно-
технічні навчальні заклади міста, Вінницький міський 
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центр зайнятості, Вінницький обласний центр 
зайнятості, виробничі підприємства, громадські 
організації 

Мета проекту Створення умов для отримання нових компетенцій 
працездатного населення. Забезпечення технічним 
виробничим персоналом місцевих виробництв. 
Балансування між попитом та пропозицією на ринку 
праці 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду 
на 2018 - 2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади, Вінницька 
область 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Працездатне населення (в т.ч. спеціалісти, які 
знаходяться на обліку в центрах зайнятості), студенти 
та випускники професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, працездатне населення 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Втілення принципу Life Long Learning (навчання 
впродовж життя). Центр покликаний здійснювати 
оперативну перепідготовку робочих кадрів 
виробничих спеціальностей для потреб економіки 
регіону з одного боку, та готувати студентів за 
новими навчальними напрямками, враховуючу курс 
економічної політики Вінницької міської ОТГ та 
Вінницької області, за яким регіон рухатиметься у 
майбутньому 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Формування системи постійного навчання та 
безперервного самовдосконалення 

Тривалість проекту  2020-2021 
Загальний бюджет проекту, млн грн Пропонується визначити на етапі затвердження 

Концепції функціонування Центру 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
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Створення Робочої групи з 
формування стратегії розвитку 
професійної (професійно-
технічної) освіти м. Вінниці 

Департамент освіти, Департамент 
економіки і інвестицій 

2020 

Аналіз ринку освітніх послуг. 
Аналіз потреб підприємств в 
кадрах технічної спеціалізації 

Департамент освіти, Департамент 
економіки і інвестицій, ПТНЗ міста, 

підприємства міста 

2020 

Підготовка Концепції 
функціонування Центру 
перепідготовки кадрів 

Департамент освіти, Департамент 
економіки і інвестицій, ПТНЗ міста, 

підприємства міста, громадські 
організації 

2020 

Обговорення Концепції 
функціонування Центру 
перепідготовки кадрів 

Департамент освіти, Департамент 
економіки і інвестицій, ПТНЗ міста, 

підприємства міста, громадські 
організації 

2020 

Затвердження Концепції 
функціонування Центру 
перепідготовки кадрів 

Департамент економіки і інвестицій 2020 

Створення Центру згідно 
затвердженої Концепції 

Департамент освіти, Департамент 
економіки і інвестицій, ПТНЗ міста, 

підприємства міста 

2020-2021 

 
Стратегічний проект V2P20 Створення бізнес-кварталу (на території 

ревіталізованих підприємств хімпрому та м’ясокомбінату), конгрес-холу та 
виставкового центру, розробка та впровадження інструментів стимулювання 

розвитку мережі офісних приміщень на умовах державно-приватного 
партнерства 

Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста  
Стратегічна ціль  Ревіталізація браунфілдів в рамках чинної Стратегії 

просторового розвитку міста шляхом або зміни 
цільового призначення колишніх промислових 
територій, або створення нових екологічних 
виробничих підприємств із великою доданою 
вартістю на місці старих виробництв 

Назва проекту Створення бізнес-кварталу (на території 
ревіталізованих підприємств хімпрому та 
м’ясокомбінату), конгрес-холу та виставкового 
центру, розробка та впровадження інструментів 
стимулювання розвитку мережі офісних приміщень 
на умовах державно-приватного партнерства 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст», 
Комунальне підприємство "Агенція просторового 
розвитку", бізнес-об'єднання, міжнародні проекти, 
підприємці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади 

Мета проекту Створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва на території населених пунктів 
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Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади, посилення його конкурентоспроможності 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду 
на 2018-2020 роки  

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади  

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Економічно активна частина населення, а саме 
власники і керівники промислових підприємств міста, 
підприємці (понад 39 тис. суб’єктів малого і 
середнього підприємництва), бізнес-об'єднання 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Актуальною проблемою для розвитку 
підприємництва у м. Вінниці є відсутність якісних 
офісних приміщень (зокрема, класу А), конгрес-холів, 
виставкових центрів. Як наслідок, підприємці 
надають перевагу іншим містам для розміщення 
інвестицій, що не дає можливість місту в повній мірі 
використати власний економічний потенціал. Окрім 
того, відсутність достатньої кількості якісних 
конференц-залів позбавляє м. Вінницю можливості 
проводити бізнес-події (форуми, тренінги), які є 
одночасно, і інструментом розвитку для місцевого 
бізнесу, і елементом стимулювання туристичної 
галузі (конференц-туризм) 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Сформований перелік браунфілдів. Затверджено 
Програму ревіталізації промислових підприємств 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 
(з планом заходів по кожному браунфілду). 
Визначено зручне розташування для бізнес-кварталу 
та сформовано відповідну інвестиційну пропозицію 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Вартість проекту визначається на етапі формування 

інвестиційної пропозиції 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
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Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 
виконання  

Створення робочої групи для 
написання та затвердження 
проекту програми ревіталізації 

Департамент економіки і інвестицій, 
Департамент капітального 

будівництва, Департамент архітектури 
та містобудування, Департамент 
земельних ресурсів, Департамент 

архітектурно-будівельного контролю 

2020 

Збір інформації щодо промислових 
площ (браунфілдів) на території 
Вінницької міської ОТГ - аналіз 
власників приміщень та земель, 
технічного стану приміщень і т.д. 

Департамент економіки і інвестицій, 
Департамент капітального 

будівництва, Департамент архітектури 
та містобудування, Департамент 
земельних ресурсів, Департамент 

архітектурно-будівельного контролю 

2020 

Розробка та затвердження 
Програми ревіталізації 
промислових підприємств 
Вінницької міської ОТГ (з планом 
заходів по кожному браунфілду). 
Розробка пілотного проекту для 
ревіталізації. Розрахунок 
кошторису проекту 

Департамент економіки і інвестицій, 
Департамент капітального 

будівництва, Департамент архітектури 
та містобудування, Департамент 
земельних ресурсів, Департамент 

архітектурно-будівельного контролю 

2020 

Роботи по реалізації Програми 
ревіталізації промислових 
підприємств Вінницької міської 
ОТГ (з планом заходів по кожному 
браунфілду) 

Департамент економіки і інвестицій, 
Департамент капітального 

будівництва, Департамент архітектури 
та містобудування, Департамент 
земельних ресурсів, Департамент 

архітектурно-будівельного контролю 

2021-2025 

Вибір території для облаштування 
бізнес-кварталу (опитування 
мешканців та підприємців) 

Департамент економіки і інвестицій  
 

2026 

Формування інвестиційної 
пропозиції щодо облаштування 
бізнес-кварталу 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2026 

 
Стратегічний проект V2P21 Ефективні комунальні підприємства: 

впровадження міжнародних стандартів ведення обліку та звітності, перехід до 
ринкових моделей управління комунальним майном, оптимізація кількості та 

функцій комунальних підприємств 
Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

Східної Європи 
Стратегічний намір Вінниця – місто як потужна фінансова корпорація 
Стратегічна ціль  Перегляд і підвищення системи управління 

муніципальними активами як фінансовим важелем 
міста 

Назва проекту Ефективні комунальні підприємства: впровадження 
міжнародних стандартів ведення обліку та звітності, 
перехід до ринкових моделей управління 
комунальним майном, оптимізація кількості та 
функцій комунальних підприємств 

Координатор проекту  Департамент економіки і інвестицій міської ради 
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Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Підприємства комунальної форми власності 
Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади, виконавчі органи Вінницької міської ради, 
що є органами управління таких комунальних 
підприємств 

Мета проекту Запровадження принципів «відкритої звітності», 
забезпечення прозорості та доступності 
громадськості до фінансової звітності комунальних 
підприємств, забезпечення активної співпраці з 
іншими зацікавленими сторонами 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма підвищення ефективності роботи 
комунальних підприємств, що є власністю 
Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади, на 2016-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Підприємства комунальної форми власності 
Вінницької міської ОТГ (53 КП), виконавчі органи 
Вінницької міської ради, що є органами управління 
таких КП, представники громади (понад 370 тис. 
осіб) та бізнес-середовища (266 промислових 
підприємств та понад 39 тис. суб’єктів малого і 
середнього підприємництва), громадські організації 
(більше 100 вінницьких ГО), потенційні інвестори, 
міжнародні фінансові інститути та донори 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Якісна та зрозуміла фінансова інформація є 
важливим елементом в аналізі потенціалу міста та 
міських комунальних підприємств з боку виконавчих 
органів міської ради, громадськості, міжнародних 
кредиторів, інвесторів та донорів.  
І саме тому впровадження міжнародних стандартів 
ведення обліку та звітності на комунальних 
підприємствах, що є власністю Вінницької міської 
ОТГ, дасть можливість більш повно враховувати 
особливості діяльності конкретного КП при 
складанні звітності, дозволить здійснювати 
ефективний фінансовий аналіз підприємств щодо їх 
ліквідності та платоспроможності, дасть можливість 
реального прогнозу щодо майбутньої діяльності КП, 
спростить доступ комунальних підприємств до 
іноземних та міжнародних кредитно-фінансових 
ресурсів через більш глибокі розкриття та оцінку, 
збільшить довіру представників Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади та бізнес-
середовища до показників фінансової звітності. 
Разом з тим, це дозволить потенційним інвесторам 
повною мірою оцінити надійність своїх 
капіталовкладень в міські комунальні підприємства, 
що підвищить їх конкурентоспроможність та надасть 
можливість комунальним підприємствам зміцнити 
свої позиції на ринку послуг. 
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Також запровадження корпоративної звітності та 
єдиної облікової політики на комунальних 
підприємствах допоможе в подальшому уникнути 
розбіжностей в застосуванні методів бухгалтерського 
обліку та допоможе консолідувати інформацію по 
міських комунальних підприємствах, що забезпечить 
можливість порівняння фінансових показників з 
минулими роками та відобразить прогрес, якого 
досягли місто та комунальні підприємства 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Покращення якості послуг, що надаються 
комунальними підприємствами, та задоволення 
потреб споживачів. Формування позитивного іміджу 
комунальних підприємств. Щорічна підготовка 
консолідованої фінансової інформації спеціального 
призначення відповідно до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку для державного сектору 
(IPSAS). Отримання у 2030 році комунальними 
підприємствами чистого прибутку до 10,0 млн грн за 
рік. Збільшення надходжень до бюджету Вінницької 
міської ОТГ від діяльності КП: у 2030 році 
надходження по податку на прибуток - до 2,195 млн 
грн, частини чистого прибутку - до 1,0 млн грн 

Тривалість проекту  2020-2030  
Загальний бюджет проекту, млн грн 19,790 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030)     

19,790 2,860 3,430 1,500 12,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

16,290 1,360 1,430 1,500 12,000 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел (вказати які), млн 
грн  

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

3,500 1,500 2,000   
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Продовження проведення 
перевірок стану бухгалтерського 
обліку на підприємствах, що є 
власністю Вінницької міської ОТГ, 
з метою виявлення можливості 
запровадження на них 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2020-2021 
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корпоративної фінансової 
звітності, єдиної облікової 
політики та оперативної звітності 
Розробка чернетки Єдиної 
облікової політики та Стандартів 
корпоративної звітності на 
комунальних підприємствах 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2020 

Впровадження єдиного 
програмного забезпечення на всіх 
без винятку комунальних 
підприємствах з метою складання 
консолідованої фінансової 
звітності 
 

Підприємства комунальної форми 
власності Вінницької міської 

об'єднаної територіальної громади, 
виконавчі органи Вінницької міської 

ради, що є органами управління таких 
комунальних підприємств 

2020-2021 

Тестування корпоративної 
звітності на комунальних 
підприємствах, де вже були 
проведені перевірки стану 
бухгалтерського обліку 
 

Департамент економіки і інвестицій, 
підприємства комунальної форми 

власності Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

 

2020-2021 

Затвердження Єдиної облікової 
політики та Стандартів 
корпоративної звітності на 
комунальних підприємствах 
Вінницької міської ОТГ 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2021-2022 

Впровадження Стандартів 
корпоративної звітності та Єдиної 
облікової політики на всіх без 
винятку комунальних 
підприємствах 
 

Департамент економіки і інвестицій, 
підприємства комунальної форми 

власності Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади, 

виконавчі органи Вінницької міської 
ради, що є органами управління таких 

КП 
 

2022-2025 
 

Проведення перевірок стану 
запровадження корпоративної 
звітності та Єдиної облікової 
політики на комунальних 
підприємствах, що є власністю 
Вінницької міської ОТГ 
 

Департамент економіки і інвестицій 
 

2022-2030 

 
Стратегічний проект V2P22  Розширення міжнародної економічної співпраці: 

перегляд та актуалізація чинних угод про побратимство, пошук і залучення 
нових міжнародних партнерів 

Візія  V2 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 
Східної Європи 

Стратегічний намір Диверсифікація економіки міста 
Стратегічна ціль  Промоція міста і залучення міжнародних компаній до 

відкриття представництв на території міста. 
Забезпечення мотивації девелоперів будувати офісні 
приміщення класу А 
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Назва проекту Розширення міжнародної економічної співпраці: 
перегляд та актуалізація чинних угод про 
побратимство, пошук і залучення нових міжнародних 
партнерів 

Координатор проекту  Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Виконавчі органи міської ради, представники міст-
побратимів і міст-партнерів, міжнародні організації, 
посольства України за кордоном та посольства 
іноземних держав в Україні, інститути 
громадянського суспільства, представники вищих 
навчальних закладів та закладів загальної середньої 
освіти, активні громадяни 

Мета проекту Сприяння розвитку економіки міста шляхом 
розширення міжнародної співпраці та залучення 
нових міжнародних партнерів 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма посилення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-
2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Виконавчі органи міської ради, представники 
економічної галузі міста, малі та середні підприємці. 
Враховуючи те, що розвиток економіки є основою 
успішного розвитку міста загалом, реалізація проекту 
матиме позитивні наслідки для всієї громади міста 
(понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Розвиток міжнародної співпраці в галузі економіки є 
запорукою сталого розвитку міста. В останні роки 
кількість міжнародних проектів, що реалізуються у 
місті, постійно збільшується, в тому числі 
впроваджуються спільні проекти з містами-
побратимами та містами-партнерами (Кельце, 
Люблін, Неграр та ін.)  Реалізація цих проектів 
позитивно впливає на розвиток економіки та інших 
галузей, тому розширення міжнародної співпраці та 
пошук нових міжнародних партнерів актуальні та 
необхідні 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Розвиток економіки міста, залучення нових 
міжнародних партнерів, в тому числі з міст-
побратимів та міст-партнерів до впровадження 
проектів, спрямованих на сталий розвиток міста 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн В межах видатків, передбачених в бюджеті ВМОТГ 

на міжнародне співробітництво 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     



57 
 

з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розвиток співробітництва з 
містами-побратимами та містами-
партнерами, міжнародними 
організаціями, посольствами 
України за кордоном та 
посольствами іноземних держав в 
Україні 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи  міської ради, 

представники міст-побратимів і міст-
партнерів, міжнародні організації, 
посольства України за кордоном та 

посольства іноземних держав в 
Україні, ІГС, представники ВНЗ та 

ЗСО, активні громадяни 

2020-2030 

Пошук нових міжнародних 
партнерів та організацій, що 
впроваджують проекти, 
спрямовані на розвиток економіки 
на території України 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи  міської ради, 

представники міст-побратимів і міст-
партнерів, міжнародні організації 

2020-2030 

Пошук нових міст-побратимів та 
міст-партнерів та встановлення 
зв'язків 

КП "Інститут розвитку міст", 
виконавчі органи  міської ради,  

міжнародні організації, посольства 
України за кордоном та посольства 
іноземних держав в Україні, ІГС, 

представники ВНЗ та ЗСО, активні 
громадяни 

2020-2030 

Створення та розміщення в ЗМІ та 
онлайн ресурсах інформаційних 
матеріалів, присвячених 
співробітництву з міжнародними 
партнерами та містами 

КП "Інститут розвитку міст" 2020-2030 

 
3.3  Проекти візії V3. Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, 
місто сталої мобільності 

 
Стратегічні наміри Стратегічні цілі 

1. Безпечне екологічне середовище для 
громади міста 

Поліпшення екологічного стану міста  

2. Створення якісної технічної інфраструктури 
міста 

Модернізація інфраструктури міста  

3. Вдосконалення міської мобільності Поліпшення мобільності у місті 
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Стратегічний проект V3P23 Розробка і реалізація концепції очищення водойм  
міста, зокрема Південного Бугу, та впорядкування їхніх прибережних зон  

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста 
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста 
Назва проекту Розробка і реалізація концепції очищення водойм 

міста, зокрема Південного Бугу, та впорядкування 
їхніх прибережних зон. 

Координатор проекту  Департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

КП «Комбінат комунальних підприємств», КП 
«Вінницьке шляхове управління»,  
підприємство-переможець конкурсних торгів 

Мета проекту Основною метою проекту є поліпшення 
гідрологічного режиму річки Південний Буг, його 
екологічне оздоровлення, відновлення стійкого 
функціонування  водних екосистем, їх захист від 
забруднення і виснаження, збереження ландшафтного 
і біотичного розмаїття, забезпечення екологічно 
безпечних умов для проживання населення і 
господарської діяльності, створення умов для 
забезпечення місцевого населення та галузей 
економіки регіону водою належної якості 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця та Вінницька область 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької області (понад 1555 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Територію міста перетинає річка Південний Буг, в 
яку впадають 3 малі річки та 6 безіменних струмків 
загальною протяжністю майже 70 км. У межах 
міста розташовано 9 відкритих штучних і природних 
водойм. Значне забруднення р. Південний Буг вище 
зони санітарної охорони водозабірних споруд 
відбувається у смт. Стрижавка, де відсутнє 
централізоване каналізування. На території ж міста 
забруднення відбувається за рахунок стічних вод з 
підприємств і приватних домогосподарств, очисних 
споруд каналізації, зливової каналізації. 
У зв’язку з тим, що басейн річки Південний Буг (з її 
притоками) охоплює значну площу і є основним 
джерелом водних ресурсів не тільки для м. Вінниці, 
а й для населених пунктів за її межами, вплив цього 
стратегічно важливого ресурсу передбачає 
впровадження його багаторівневого моніторингу та 
управління ним на території Вінниці. Оскільки на 
стан водних ресурсів впливають антропогенні, 
техногенні фактори та природні зміни середовища, 



59 
 

відповідним чином необхідно побудувати роботу 
задля досягнення результату – скорочення викидів у 
населених пунктах, збалансування використання 
водних ресурсів, а також скорочення негативних 
впливів від порушення водного балансу, збереження 
та укріплення берегової смуги 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Загальна протяжність очистки  - 13380 м, площа 
водного дзеркала після розчистки – 300 га 

Тривалість проекту  2020 - 2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Вартість проекту буде уточнена за результатами 

розробки проектно-кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Очищення прибережних смуг 
малих річок 

КП «Вінницьке шляхове управління» 2020-2025 
 

Проведення робіт по очистці 
р.Південний Буг в м. Вінниці 

КП «Комбінат комунальних 
підприємств», підприємство-

переможець конкурсних торгів 

2020-2030 
 

 
Стратегічний проект V3P24 Розробка і реалізація концепції поліпшення якості 
питної води з наявних джерел і систем водопостачання, диверсифікація джерел 

водопостачання, зокрема в районах міста, де немає централізованого 
водопостачання 

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста 
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста 
Назва проекту Розробка і реалізація концепції поліпшення якості 

питної води з наявних джерел і систем 
водопостачання, диверсифікація джерел 
водопостачання, зокрема в районах міста, де немає 
централізованого водопостачання 
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Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій,  Департамент 
міського господарства міської ради 

Мета проекту Забезпечення населення питною водою нормативної 
якості в межах наукового обґрунтування нормативів 
питного водопостачання. Реформування та розвиток 
водопровідно-каналізаційної системи, підвищення 
ефективності та надійності її функціонування. 
Відновлення, охорона та раціональне використання 
джерел питного водопостачання з метою збереження 
здоров'я населення, покращення рівня життя та 
оздоровлення соціально-екологічної ситуації у 
населених пунктах на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма "Питна вода м. Вінниці" на 2012-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Проект створений з метою реалізації на території 
населених пунктів Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади державної політики, власних 
повноважень виконавчих органів міської ради в сфері 
розвитку та реконструкції систем централізованого 
водопостачання та водовідведення, охорони джерел 
питного водопостачання, забезпечення населення 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 
питною водою, якість якої відповідає вимогам 
державних стандартів. Виконання проекту 
забезпечить розвиток галузі міського водопостачання 
та водовідведення до рівня, що гарантує надійні, 
цілодобові послуги водопостачання та 
водовідведення з мінімізацією аварій, відповідністю 
хімічного складу питної води нормативним 
документам, її високим органолептичним 
показникам, сталому достатньому для потреб всіх 
споживачів тиску води та мінімізацією спливу 
стічних вод на навколишнє середовище   

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Зменшення втрат питної води на етапі 
транспортування до 20%, покращення якості питної 
води, покращення стану навколишнього середовища, 
зниження собівартості за 1м3 води і стоків. 
Перекладка окремих ділянок зношених та аварійних 
трубопроводів загальною протяжністю 15-20 км 
щорічно 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту та 

виготовлення проектно-кошторисної документації 
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Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Виконання першого етапу 
забезпечення альтернативного 
шляху водопостачання міста - 
освоєння запасів підземних вод 
Деснянського та Побузького 
водозабору для забезпечення 
потреб міста у воді покращеної 
якості 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

 

2020-2030 
 

Оснащення підприємства КП 
"Вінницяоблводоканал" засобами 
для визначення витоків та пошуку 
мереж 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

2020-2030 
 

Заміна запірно-регулюючої 
арматури мереж та споруд 
водопостачання міста 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

2020-2030 
 

Реконструкція систем 
водопостачання з встановленням 
установок доочищення питної 
води в медичних установах, 
житлових будинках та установах 
громадського харчування 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

 

2020-2025  
 

Вибірковий капітальний та 
поточний ремонт криниць 
громадського та колективного 
користування на території міста, їх 
очистка 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

 

2020-2025  
 

Проведення наукового 
дослідження можливих нових 
джерел для постачання питної 
води населенню 

Департамент міського господарства, 
КП "Вінницяоблводоканал"  

 

2020-2021  
 
 

Розвиток міської інфраструктури 
на загальних умовах надання позик 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, КП "Вінницяоблводоканал"  

2020-2030 
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Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку в рамках 
комплексної модернізації систем 
водопостачання та водовідведення 
м. Вінниця 

 

 
Стратегічний проект V3P25 Розробка системи каналізування міста – 

прокладання каналізації в районах, де її немає, оновлення найбільш застарілих 
каналізаційних мереж, будівництво нових відстійників, реконструкція наявних 

очисних споруд у мікрорайоні Сабарів за найновішими технологіями. Створення 
окремої системи збору і очищення талої та дощової води 

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста 
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста 
Назва проекту Розробка системи каналізування міста – прокладання 

каналізації в районах, де її немає, оновлення 
найбільш застарілих каналізаційних мереж, 
будівництво нових відстійників, реконструкція 
наявних очисних споруд у мікрорайоні Сабарів за 
найновішими технологіями. Створення окремої 
системи збору і очищення талої та дощової води 

Координатор проекту  Департамент міського господарства міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент міського господарства, Департамент 
комунального господарства та благоустрою міської 
ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент комунального господарства та 
благоустрою, Департамент енергетики, транспорту за 
зв’язку міської ради, Комунальне підприємство 
"Вінницяоблводоканал", Комунальне підприємство 
"Вінницьке шляхове управління" 

Мета проекту  Розвиток мереж каналізації для поліпшення 
санітарно-екологічного стану та розвитку мереж 
зливової каналізації для створення комфортних умов 
пересуванням з уникненням підтоплення вулиць та 
територій. Покращення якості очистки стічних вод, 
зменшення впливу на навколишнє середовище, 
мінімізація людського фактору в роботі очисних 
споруд 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади, Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської  
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Значна частина будинковолодінь приватного сектору 
території населених пунктів Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади не забезпечені 
можливістю приєднання до мереж каналізації. 
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Ключовим інструментом у вирішенні даного питання 
є залучення інвестицій на виготовлення проектно-
кошторисної документації та проведення будівельних 
робіт. Крім того, існує ряд проблемних територій, які 
потребують вирішення питання водовідведення талої 
та дощової води 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Прокладання мереж каналізації протяжністю 45 км, в 
т.ч. 30 км в приватному секторі (за умови ініціативи 
мешканців). Прокладання 7 км мереж зливової 
каналізації. Проведення 2 та 3 етапів реконструкції 
очисних споруд у мікрорайоні Сабарів за 
найновішими технологіями 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 2 120,000 (розрахунково) 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

(2023-
2030) 

2120,000 30,000 209,000 209,000 1672,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

278,000 28,000 25,000 25,000 200,000 
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2030) 

1842,000 2,000 184,000 184,000 1472,000 
Кошти мешканців 22,000 2,000 2,000 2,000 16,000 
Кредитні кошти Світового банку 1820,000 0,000 182,000 182,000 1456,000 
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Будівництво вуличних мереж каналізації  для 
приватного сектору міста за умови надання 
мешканцями проектно-кошторисної документації на 
будівництво з позитивним висновком державної 
експертизи та їх готовності співфінансування першої 
черги будівництва. Виготовлення проектно-
кошторисної документації та проведення її 
експертизи по будівництву/ реконструкції мереж 
здійснюється після визначення пріоритетних об’єктів 
(затвердження бюджету) на певний бюджетний рік. 
Виготовлення ПКД по 2-му та 3-му етапах 
реконструкції очисних споруд у мікрорайоні Сабарів 
планується в 2020 році, після чого буде проведено її 
експертизу 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Будівництво мереж каналізації 
вулиць приватного сектору на 

Департамент міського господарства  2020-2030* 
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умовах співфінансування 
мешканців (*часткова реалізація 
проекту щодо забезпечення 
будинковолодінь приватного 
сектору послугую водовідведення, 
за умови ініціативи мешканців)     
Будівництво та реконструкція 
мереж каналізації 

Департамент міського господарства,       
КП "Вінницяоблводоканал" 

 

2020-2030 
 

Будівництво та реконструкція 
мереж зливової каналізації  
 

Департамент міського господарства; 
Департамент комунального 

господарства та благоустрою міської 
ради, КП "Вінницьке шляхове 

управління" 

2020-2030 
 

Реконструкція очисних споруд у 
мікрорайоні Сабарів (2, 3 етап) 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП "Вінницяоблводоканал" 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V3P26 Інвентаризація та створення бази даних технічної 

інфраструктури міста: мережі водопостачання та водовідведення, 
електромережі, мережі теплопостачання та гарячого водопостачання, 

телекомунікаційні мережі, мережі газопостачання, теле-, радіокомунікації, 
дорожня інфраструктура 

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Створення якісної технічної інфраструктури міста 
Стратегічна ціль  Модернізація інфраструктури міста 
Назва проекту Інвентаризація та створення бази даних технічної 

інфраструктури міста: мережі водопостачання та 
водовідведення, електромережі, мережі 
теплопостачання та гарячого водопостачання, 
телекомунікаційні мережі, мережі газопостачання, 
теле-, радіокомунікації, дорожня інфраструктура 

Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку, 
Департамент архітектури та містобудування, 
Департамент міського господарства, Департамент 
комунального господарства та благоустрою, 
Департамент комунального майна міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент інформаційних технологій міської ради, 
КП "Вінницяоблводоканал", КП ВМР 
"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго", КП "Вінницька 
транспортна компанія",  КП "СМЕД ОДР",  КП 
"Аеропорт Вінниця", ПАТ "Вінницяобленерго", 
МКУП "Міськсвітло", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ 
"Укртелеком", ТОВ ТК "Вінтелепорт", ВРП ПрАТ 
"ДАТА ГРУП", НВП "Хорс-Телеком", Фірма Радіо+, 
КТК "Веко",  ТОВ "Інтертелеком", ТОВ ТРК 
"Еверест" 

Мета проекту Інвентаризація та створення бази даних технічної 
інфраструктури міста з метою обліку ресурсів міста, а 
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також об'єктів інфраструктури для її оцифрування та 
автоматизації процесів управління й реагування, 
покращення технічного стану існуючих мереж та 
споруд. Розвиток та модернізація інженерної та 
транспортної інфраструктури міста з метою 
забезпечення городян якісними комунальними 
послугами          

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Ефективне управління ресурсами надає можливість 
наповнювати бюджет Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади, розвивати громаду, 
здійснювати безпомилкове та максимально чітке 
розпорядження ресурсами, дотримуючись вимог 
чинного законодавства, при цьому враховувати 
інтереси громади. Реалізація відповідного проекту 
дозволить провести повний аудит ресурсів, та 
дозволить розвинути інфраструктуру громади, 
збільшить інвестиційну привабливість, дозволить 
виявити усі проблеми, які виникали з приводу 
управління територією громади. Станом на сьогодні 
Вінницька громада не забезпечена повною та 
достовірною інформацією щодо стану технічної 
інфраструктури, і це позбавляє можливості як і 
максимально ефективно здійснювати управління 
територією, так і призводить до недостатнього 
наповнення місцевого бюджету. Відповідна ситуація 
в значній мірі затримує економічний та соціальний 
розвиток громади, уповільнює її розвиток  та не дає 
можливість розпоряджатися ресурсами в повній мірі 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Забезпечення умов безпечного проживання населення 
міста, забезпечення населених пунктів громади 
інженерною та обліковою документацією, що дасть 
можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та 
визначити перспективи  розвитку територій, термінів 
експлуатації складних споруд, створення баз даних 
наявного матеріально-технічного і ресурсного 
потенціалу та розроблення пропозицій щодо 
можливостей ширшого його використання, сприяння 
розвитку інфраструктури громади 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Повна вартість проекту визначатиметься по мірі його 

реалізації у зв'язку з масштабністю 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  
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з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Співпраця зі спеціалістом з 
інженерно-геодезичного 
вишукування М 1:500 з 
нанесенням інженерних мереж 

Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 

енергетики, транспорту та зв'язку, 
представники підприємств 

2020-2030 
 

Проведення виїзних зустрічей з 
метою збору топографо-
геодезичних матеріалів 

Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 

енергетики, транспорту та зв'язку, 
представники підприємств 

2020-2030 
 
 

Нанесення матеріалів на 
топографічні матеріали в масштабі 
1:500 

Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 

енергетики, транспорту та зв'язку, 
представники підприємств 

2020-2030 
 

Інвентаризація наявних мереж Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 

енергетики, транспорту та зв'язку, 
представники підприємств 

2020-2030 
 

Створення баз даних наявного 
матеріально-технічного і 
ресурсного потенціалу 

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент енергетики, 
транспорту та зв'язку, представники 

підприємств 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V3P27 Розробка та реалізація концепції озеленення міста  

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста 
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста 
Назва проекту Розробка та реалізація концепції озеленення міста 
Координатор проекту  Департамент комунального господарства та 

благоустрою міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою, Департамент житлового господарства, 
Департамент освіти, Департамент охорони здоров’я 
міської ради, МКП «Вінницязеленбуд» 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент архітектури та містобудування, 
Департамент інформаційних технологій, Департамент 
у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської 
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ради, МКП «Вінницязеленбуд», КП «Інститут 
розвитку міст», підприємства-переможці конкурсних 
торгів 

Мета проекту Збереження, відтворення та розвиток зелених зон для 
підтримки екологічного балансу міста . Метою є 
збереження та зелених насаджень, їх гармонійне 
поєднання з ландшафтом міста, поліпшення стану 
наявних насаджень, утримання у здоровому та 
впорядкованому стані, що сприятиме збалансованому 
розвитку зелених зон, екологічно безпечним умовам 
життя і здоров’ю містян 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Одним із важливих елементів міста в його структурі є 
зелені насадження, бульвари, газони, лісопарки, 
набережні, сквери, сади тощо. На сучасному етапі 
розвитку м. Вінниці важливого значення набуває 
забезпечення комфортних умов проживання, 
здійснення екологічної політики, спрямованої на 
збереження та розвиток безпечного для існування 
навколишнього середовища, захист життя та здоров`я 
населення, а також залучення жителів міста до 
практичної діяльності з вирішення проблем 
навколишнього середовища. До того ж, зелені 
насадження відповідають за очищення повітря від 
шкідливих речовин, зменшення температури в місті, 
сприяють відпочинку громадян. В останні роки у м. 
Вінниці стан зелених насаджень погіршується, а 
кількість зелених зон скорочується. Це зумовлено 
комплексом причин: зміна клімату та посилення у 
зв`язку з цим екстремальних погодних явищ, 
розвиток інфраструктури міста, нераціональні заходи 
щодо утримання та догляду за зеленими 
насадженнями, низька екологічна культура населення 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Утримання в належному стані існуючих зелених 
насаджень міста загальною площею 3639 га. 
Створення нових скверів в межах прибудинкових 
територій. Очікувана кількість нових посаджених 
дерев – 10000 шт. Очікувана площа відновлених 
газонів – 40 га. Очікувана кількість створених нових 
парків – 1шт. 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Вартість проекту буде уточнена за результатами 

розробки проектно-кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  
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вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

     

з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Відновлення газонів Департамент комунального 

господарства та благоустрою, МКП 
«Вінницязеленбуд»  

2020-2030 

Посадка нових дерев Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 

Департамент житлового господарства, 
МКП «Вінницязеленбуд» 

2020-2030 

Утримання зелених насаджень  Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 

Департамент житлового господарства, 
Департамент освіти, Департамент 

охорони здоров'я, МКП 
«Вінницязеленбуд» 

2020-2030 

Створення нових парків Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 
комунального господарства та 

благоустрою, МКП 
«Вінницязеленбуд», КП "Інститут 

розвитку міст" 

2020-2022 

Створення нових скверів в межах 
прибудинкових територій 

Департамент житлового господарства   2020-2022 

Інтеграція архітектурно-
естетичного бачення розвитку 
озеленення міста в існуючі та нові 
об’єкти благоустрою (озеленення) 

Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 
комунального господарства та 

благоустрою, КП "Інститут розвитку 
міст" 

2020-2030 

Інвентаризація, паспортизація 
зелених насаджень містам 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 

Департамент житлового господарства, 
підприємство-переможець конкурсних 

торгів 

2020-2030 

Створення інтерактивної карти 
озеленення міста 

Департамент архітектури та 
містобудування, Департамент 

інформаційних технологій, 
Департамент комунального 

2020-2030 
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господарства та благоустрою, 
Департамент у справах ЗМІ та зв’язків 

з громадськістю, Департамент 
житлового господарства, МКП 

«Вінницязеленбуд», КП "Інститут 
розвитку міст", підприємство-
переможець конкурсних торгів 

Поширення інформації серед 
мешканців міста щодо важливості 
збереження та збільшення зелених 
насаджень міста  

Департамент у справах ЗМІ та зв’язків 
з громадськістю, Департамент 
комунального господарства та 

благоустрою, Департамент житлового 
господарства, КП "Інститут розвитку 

міст", МКП «Вінницязеленбуд» 

2020-2030 
 

 
Стратегічний проект V3P28 Розробка та впровадження системи 

знешкодження й утилізації небезпечних побутових і промислових відходів, 
передусім на території колишніх заводів  

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста 
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста 
Назва проекту Розробка та впровадження системи знешкодження й 

утилізації небезпечних побутових і промислових 
відходів, передусім на території колишніх заводів 

Координатор проекту  Департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне унітарне підприємство «ЕкоВін», інші 
надавачі послуг з поводження з побутовими 
відходами, підприємства-переможці конкурсних 
торгів  

Мета проекту Безпечна утилізація побутових та промислових 
відходів, зокрема небезпечних 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма поводження  з побутовими відходами на 
території Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2013-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської територіальної громади 
(понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

У Вінниці за радянських часів функціонували 
підприємства-гіганти (в основному хімічної та 
машинобудівної промисловості), які продукували 
промислові відходи у великих кількостях. Сьогодні 
це підприємства-банкрути з відсутністю власників та 
осіб, відповідальних за відвали промислових відходів 
на їх території (це колишні підприємства: ВАТ 
«Термінал», ВАТ «Завод «Ореол», ВАТ «Вінницький 
підшипниковий завод» і колишнє ВО «Хімпром»). Як 
наслідок, місто опинилося сам на сам з цією 
проблемою, не володіючи технологією переробки 
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таких відходів і достатнім фінансовим ресурсом для 
їх утилізації. Основними джерелами утворення 
токсичних промислових відходів у місті є 
підприємства машинобудівної, хімічної галузі, 
виробництва та постачання електроенергії, газу та 
води. Це відходи гальванічних виробництв, 
нафтопродукти, відпрацьовані люмінесцентні лампи 
тощо. В промисловому виробництві найбільше 
утворюється відходів, що містять метали та їхні 
сполуки. Також існують відходи від очищення 
промислових і комунальних стічних вод. 
Неправильне поводження з відходами (перевезення, 
зберігання, знешкодження) створює значну небезпеку 
для навколишнього природного середовища та є 
однією з головних причин зараження ґрунту і, як 
наслідок, ґрунтових вод, через які інфекція й токсичні 
речовини можуть поширюватися від центру 
зараження на значні відстані. Наразі гостро стоїть 
питання поводження з небезпечними промисловими 
відходами підприємств-банкрутів міста, які можуть 
становити загрозу довкіллю і здоров'ю людей. 
Небезпечні відходи, що зберігаються впродовж 
тривалого часу, становлять загрозу екологічній 
безпеці 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Утилізація небезпечних промислових відходів 
території колишніх заводів, а саме: ВАТ «Термінал» - 
120 тонн (шламу відходів гальванічного цеху 3 класу 
небезпеки); ВАТ «Завод «Ореол» - 20 тонн ( відходи 
гальванічного  виробництва, 1 класу небезпеки); ВАТ 
«Вінницький підшипниковий завод» - 20 тонн 
(сірчана кислота, 2 класу небезпеки); ВО «Хімпром» - 
409 012,94 тонн (фосфогіпс – 211 778,21 тонн; шлам 
станції нейтралізації – 197 141,79 тонн; ванадієвий 
каталізатор – 92,94 тонн 4 класу небезпеки) 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 2,550 (вартість буде уточнена по мірі проведення 

розрахунків вартості робіт на кожному об’єкті) 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

2,550 0,800 0,850 0,900  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 

 
- 
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проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Знешкодження небезпечних 
промислових відходів ВАТ 
«Термінал» 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КУП 
«ЕкоВін, підприємство-переможець 

конкурсних торгів 

2020-2030 
 

Знешкодження небезпечних 
промислових відходів ВАТ «Завод 
«Ореол» 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КУП 
«ЕкоВін, підприємство-переможець 

конкурсних торгів 

2020-2030 
 

Знешкодження небезпечних 
промислових відходів ВАТ 
«Вінницький підшипниковий 
завод»  

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КУП 
«ЕкоВін, підприємство-переможець 

конкурсних торгів 

2020-2030 
 

Знешкодження небезпечних 
промислових відходів 
ВО «Хімпром» 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КУП 
«ЕкоВін, підприємство-переможець 

конкурсних торгів 

2020-2030 
 

 
Стратегічний проект V3P29 Запровадження Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку до 2030 року 
Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 

Буг, місто сталої мобільності 
Стратегічний намір Створення якісної технічної інфраструктури міста 
Стратегічна ціль  Модернізація інфраструктури міста  
Назва проекту Запровадження Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку до 2030 року 
Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 

міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку, 
Департамент охорони здоров’я, Департамент 
культури, Департамент освіти, Комітет по фізичній 
культурі та спорту міської ради, КП ВМР 
"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст", 
міжнародні донорські організації, залучені експерти 

Мета проекту Забезпечення скорочення викидів СО2 до 2030 року у 
секторах теплопостачання, виробництва 
електроенергії, громадських та житлових будівель, 
водопостачання та водовідведення, зовнішнього 
освітлення, муніципального та приватного 
транспорту щонайменше на 30% від базового рівня 
викидів шляхом підвищення енергетичної, соціально-
економічної та екологічної безпеки міста за рахунок 
зменшення споживання викопних видів палива, у т.ч. 
через заміщення їх альтернативними та 
відновлювальними джерелами енергії за належної 
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якості надання житлово-комунальних послуг та 
підвищення якості життя громади міста 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

План дій зі сталого енергетичного розвитку та 
клімату міста Вінниця до 2020 року 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Україна, яка споживає в загальному балансі більше 
60–70 % імпортних енергоресурсів, є однією з 
енергозалежних країн Європи. І цьому сприяє не 
тільки відсутність енергоносіїв, а й їх неефективне 
використання, що загрожує національним інтересам 
та безпеці країни. Реалізація проекту стане запорукою 
внесення громадою своєї важливої частки в 
поліпшення кліматичної ситуації у світі. 
Приєднавшись до ініціативи Європейського Союзу 
"Угода мерів щодо клімату та енергії", а також 
узявши на себе добровільні зобов’язання зменшити 
на 30% споживання паливно-енергетичних ресурсів і 
на 30% скоротити викиди CO2 в атмосферу до 2030 
року з метою підвищення енергоефективності та 
нарощування використання відновлювальних джерел 
енергії, місто Вінниця показало свої прагнення до 
готовності акумулювати всі можливі ресурси задля 
забезпечення сталого енергоефективного розвитку на 
найвищому європейському рівні 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Формування енергетичного бюджету громади та 
модернізація технологій у сфері житлово-
комунального господарства, організація партнерства 
"громада-бізнес-влада". Зменшення на 30% 
споживання паливно-енергетичних ресурсів і 
скорочення викидів CO2 в атмосферу на 30% до 2030 
року 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по факту впровадження Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку до 2030 року 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської ОТГ, 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 
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Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка та впровадження 
інвестиційної програми Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку  

2020-2030 

Упровадження автоматизованої 
системи контролю за споживанням 
енергоресурсів міста 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, Комунальні підприємства, 

установи та заклади міста 

2020-2030 

Співпраця з енергопостачальними 
компаніями, що діють на 
енергоринку 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, Комунальні підприємства, 

установи та заклади міста 

2020-2030 

Модернізація системи освітлення 
(заміна ламп на енергоефективні - 
світлодіодні) зі встановленням 
датчиків руху, «день-ніч» тощо, 
заміна приладів обліку 
електроенергії на двотарифні) 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, Комунальні підприємства, 

установи та заклади міста  

2020-2030 

Термомодернізація об'єктів 
соціальної сфери із заміною вікон і 
дверей, заміна ламп на 
енергоефективні, реконструкція та 
заміна внутрішніх інженерних 
мереж, проведення їх теплоізоляції, 
інші заходи 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  Департамент охорони 
здоров’я, Департамент культури, 
Департамент освіти, Комітет по 

фізичній культурі та спорту, 
Комунальні підприємства, установи та 

заклади міста  

2020-2030 

Розширення консультативного 
центру «Зелений офіс» 
 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V3P30 Розробка та впровадження системи ефективного 

енергоощадного теплозабезпечення всіх районів міста, особливо віддалених 
Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 

Буг, місто сталої мобільності 
Стратегічний намір Створення якісної технічної інфраструктури міста 
Стратегічна ціль  Модернізація інфраструктури міста 
Назва проекту Розробка та впровадження системи ефективного 

енергоощадного теплозабезпечення всіх районів 
міста, особливо віддалених 

Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради, КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго", 
КП "Вишенькаміськтеплоенерго", КП 
"Вінницяоблтеплоенерго" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент міського господарства, Департамент 
житлового господарства, Департамент капітального 
будівництва міської ради, КП ВМР 
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"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вінницяоблтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго", інші приватні 
теплопостачальні підприємства 

Мета проекту Покращення екологічної ситуації в місті та створення 
безпечних умов життєдіяльності мешканців. 
Створення надійного, якісного та безпечного 
постачання теплової енергії населенню на основі 
технологічної перебудови з переважним 
використанням комбінованого виробництва теплової 
та електричної енергії на базі твердих палив, 
теплових насосів, інших досягнень науково-
технічного прогресу, підвищення енергетичної й 
економічної ефективності та забезпечення 
екологічних вимог 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Забезпечення населення країни тепловою енергією є 
однією із важливих складових діяльності місцевої 
влади, одним із  головних завдань забезпечення 
гідної якості життя людини та соціально-економічної 
стабільності суспільства. Наразі система 
теплозабезпечення міста перебуває у скрутному 
становищі. Збиткова діяльність спричинена багатьма 
факторами, зокрема: значна частка зношених мереж, 
чималі втрати теплової енергії при її 
транспортуванні, використання застарілого 
обладнання тощо. Розробка та впровадження системи 
ефективного енергоощадного теплозабезпечення 
потребує будівництва нових та реконструкції 
існуючих котелень із застосуванням сучасного 
ефективного енергозберігаючого обладнання;  
реконструкції аварійних та зношених теплових мереж 
із застосуванням попередньо-ізольованих труб та 
сучасних технологій їх прокладання. Підвищенню 
ефективності централізованих систем також сприяє 
впровадження проектів енергоощадження, 
економічна привабливість яких зростає у зв’язку з 
підвищенням ціни енергоресурсів 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Виведення з експлуатації низькоефективних котлів з 
низькими ККД та іншого фізично та морально 
зношеного застарілого обладнання. Поліпшення 
якості надання послуг з теплопостачання та гарячого 
водопостачання, збільшення надійності 
функціонування систем. Внаслідок впровадження 
сучасних технічних рішень, таких як незалежна схема 
приєднання споживачів, застосування 
погодозалежного регулювання, встановлення 
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частотних регуляторів, електродвигунів, зменшаться 
втрати в мережах та відповідно знизяться витрати 
енергоресурсів (природного газу та електроенергії), 
мінімізуються затрати на обслуговування та ремонт 
обладнання, яке дислоковано в віддалених місцях від 
ремонтних баз 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

-     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
-     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

-     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Реконструкція теплових мереж 
(зокрема із заміною труб на 
попередньо ізольовані) 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

2020-2030 

Будівництво та реконструкція 
котелень, теплоцентралей 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

2020-2030 

Встановлення теплових насосів Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

2020-2030 

Влаштування індивідуальних 
теплових пунктів з погодним 
регулюванням 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

2020-2030 

Модернізація 
внутрішньобудинкових мереж 
теплопостачання 
багатоквартирних житлових 
будинків 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку,  КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго", КП 
"Вишенькаміськтеплоенерго" 

2020-2030 
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Стратегічний проект V3P31 Розробка концепції сталої міської мобільності на 
основі новоствореної транспортної моделі міста 

Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 
Буг, місто сталої мобільності 

Стратегічний намір Вдосконалення міської мобільності 
Стратегічна ціль  Поліпшення мобільності у місті 
Назва проекту Розробка концепції сталої міської мобільності на 

основі новоствореної транспортної моделі міста 
Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 

міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради, Комунальне підприємство "Вінницька 
транспортна компанія" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент капітального будівництва міської ради 

Мета проекту Безпечне та безперешкодне пересування містом з 
урахуванням потреб маломобільних груп населення. 
Популяризація велосипедів як альтернативи 
приватному автотранспорту та промоція міста 
Вінниці в якості сучасного міста із сталою 
мобільністю. Підвищення рівня якості надання 
послуг з перевезень населення міським електричним і 
муніципальним автомобільним транспортом 
загального користування та забезпечення сталого 
функціонування і подальшого розвитку 
пасажирського транспорту міста 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Комплексна Програма розвитку міського 
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки, 
Програма розвитку велосипедного руху у м. Вінниці 
на 2013-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Впродовж 2017–2018 років Департаментом 
енергетики, транспорту та зв’язку забезпечено 
реалізацію проекту «Розвиток велоінфраструктури у 
місті Вінниці» в рамках Проекту з 
енергоефективності у місті Вінниці за підтримки 
Державного секретаріату Швейцарії з економічних 
питань (SECO), завдяки якому створено умови для 
розвитку велоруху в місті (встановлено станції 
велопрокату, велопарковки, придбано велосипеди для 
працівників муніципалітету, створено велошколу та 
проведено промокампанію). У зв’язку із цим виникла 
потреба продовжити заходи, спрямовані на 
збільшення кількості активних велосипедистів у 
Вінниці. Значної уваги потребує питання 
впорядкування хаотичного паркування 
автотранспорту в місті. Необхідним є створення 
парковок на в’їздах у місто, зокрема для 
великогабаритного транспорту. 
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Для розширення мережі міського транспорту 
загального користування існує також потреба у 
модернізації тягових підстанцій, будівництві нових 
ділянок трамвайної колії та контактної мережі 
міського електротранспорту. Також необхідне 
забезпечення повноцінного функціонування 
автоматизованої системи оплати за проїзд у 
громадському транспорті та широкого використання 
її невід'ємного атрибуту – електронного квитка з 
функціями муніципальної картки вінничанина та 
функціонування системи диспетчерського управління 
та контролю за транспортними засобами на основі 
GPS-технологій. Також виникає необхідність 
зменшити пасажиропотоки у місті та замінити 
автобуси малої пасажиромісткості на автобуси 
середньої та великої пасажиромісткості. Крім того, 
існує необхідність розвитку річкового транспорту 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Покращення якості надання транспортних послуг 
міським пасажирським транспортом, в тому числі для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
«розвантаження» вулиць міста за рахунок заміщення 
малих маршрутних транспортних засобів на автобуси 
великої або середньої місткості, зменшення затрат 
часу пасажирів на поїздку до місця призначення, 
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, 
зменшення затрат часу та коштів пасажирів на проїзд, 
збільшення кількості робочих місць, поліпшення 
екологічного стану м. Вінниці, забезпечення 
ефективного використання паливних ресурсів, 
підвищення конкурентоспроможності КП «ВТК» на 
ринку транспортних послуг, збільшення пішохідних 
зон,  продовження розвитку велоінфраструктури в 
місті 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Фінансування буде здійснюватись в рамках реалізації 

Програм економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 
на відповідний рік, міських цільових програм 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 
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Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Оновлення рухомого складу, а 
саме проведення модернізації 
трамвайних вагонів Т-4 та КТ-4 з 
пристосуванням їх до потреб осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями, придбання нових 
тролейбусів з автономним ходом, 
придбання нових тролейбусів 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП «ВТК» 

2020-2030 
 

Реконструкція та капітальний 
ремонт трамвайних колій та 
контактної мережі   

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП «ВТК» 

2021-2023 

Розширення маршрутної мережі, в 
тому числі будівництво 
тролейбусної лінії від зуп. 
«Лугова» до СТО «Вінниччина 
авто» протяжністю 1,1 км, 
будівництво тролейбусної лінії від 
муніципального ринку до вул. 
С.Зулінського протяжністю  2,6 км 

Департамент капітального 
будівництва, Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, КП «ВТК» 
 

2022-2023 

Будівництво тягової підстанції 
№19 по вул. Стрілецька, б/н (біля 
будинку №4), капітальний ремонт 
будівлі тягової підстанції №3 по 
вул. Пирогова, 16, реконструкція 
тягової підстанції №1 по вул. 
Коцюбинського, 54 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП «ВТК» 

2020-2030 
 

Заміна автобусів малої 
пасажиромісткості на автобуси 
великої або середньої місткості 

КП «ВТК» 2020-2023 
 

Розширення мережі велосипедних 
велодоріжок і смуг в межах 
проїжджої частини (загальною 
протяжністю 150 км) 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП «ВТК» 

2020-2023 
 

Розвиток річкового транспорту Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку, КП «ВТК»  

2020-2030 

 
Стратегічний проект V3P32 Розробка концепції розвитку о. Кемпа як 

заповідної території в центрі міста 
Візія  V3 Екологічне і зелене місто над річкою Південний 

Буг, місто сталої мобільності 
Стратегічний намір Безпечне екологічне середовище для громади міста  
Стратегічна ціль  Поліпшення екологічного стану міста  
Назва проекту Розробка концепції розвитку о. Кемпа як заповідної 

території в центрі міста 
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Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку» 

Мета проекту Збереження та відновлення історичного центру м. 
Вінниці, створення рекреаційної території  

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади  

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Наразі на території так званого "Замостя" у м. 
Вінниці замала кількість рекреаційних зон. Територія 
острова Фестивальний (Кемпа) згідно з Планом 
зонування м. Вінниці, затвердженим рішенням 
міської ради від 11.04.2014 р. №1688, є рекреаційною 
зоною природних ландшафтів, але кілька останніх 
років вказана територія не використовується, до неї 
відсутній вільний доступ. На виконання Програми 
розроблення містобудівної, землевпорядної, 
пам’яткоохоронної документації загальноміського 
перспективного значення на 2013-2015 роки зі 
змінами, затвердженої рішенням сесії міської ради 
від 25.12.2015 р. № 60, розроблено Концепцію 
розвитку річки Південний Буг як складової міського 
простору, якою передбачено інтеграцію річкового 
простору в загальноміське середовище Вінниці, в 
тому числі створення пішохідного мосту через річку 
на острів Фестивальний. Крім того, існує велика 
кількість петицій та звернень громадян з питання 
відновлення доступу до острову Кемпа та 
відновлення його функціонування як рекреаційної 
зони для мешканців та гостей міста. Тому доцільне 
визначення подальшого напряму функціонування 
даної природньої території з урахуванням її 
історичної, рекреаційної цінності та унікальність 
острову на річці в центрі міста загалом 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Структуровані аналітичні та графічні матеріали, котрі 
визначають принципові напрямки та заходи,  метою 
яких є розвиток о. Кемпа як заповідної території в 
центрі міста 

Тривалість проекту  2021 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,300 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

0,300  0,300   
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з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

0,300  0,300   
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції розвитку о. 
Кемпа як заповідної території в 
центрі міста  

Департамент архітектури та 
містобудування 

2021 

 
3.4.  Проекти візії V4. Місто збалансованого просторового розвитку 
 

Стратегічні наміри Стратегічні цілі 

1.     Збереження окремих компонентів 
міського простору 

Розвиток історичного центру міста 

Збереження та підсилення мережі зелених зон у 
межах міста 

Збереження природного ландшафту, що оконтурює 
місто 

2.     Просторова трансформація міста згідно 
з принципами компактності 

Нівелювання просторових бар’єрів 
Підсилення та продовження Корсо 
Створення мережі поліфункціональних центрів 

3.  Формування збалансованого житлового 
фонду 

Формування системи комплексного обліку житла 

Наукове вивчення та обґрунтування потреб у 
новому житлі 
Впровадження заходів з енергоефективності житла 

 
Стратегічний проект V4P33 Створення неперервної рекреаційної зони «Алея 

12,7 км» на лівому березі р. Південний Буг (від водоканалу до Сабарова) 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Збереження окремих компонентів міського простору 
Стратегічна ціль  Збереження та підсилення мережі зелених зон у 

межах міста 
Назва проекту Створення неперервної рекреаційної зони «Алея 12,7 

км» на лівому березі р. Південний Буг (від 
водоканалу до Сабарова) 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради, Виконавчий комітет 
міської ради 
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Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Інститут 
розвитку міст", Департамент комунального 
господарства та благоустрою, Департамент 
маркетингу міста та туризму міської ради, громадська 
організація "U7 urban studio" 

Мета проекту Створити нові передумови для переосмислення ролі, 
доступності р. Південний Буг в місті та використання 
її потенціалу шляхом влаштування неперервної 
рекреаційної зони 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На даний момент потенціал річки Південний Буг не 
використовується в повній мірі, в тому числі її 
прибережні зони. Берег річки переважно 
недоступний, закинутий та не призначений для 
відпочинку населення. Як показує закордонний 
досвід, річка з прибережними зонами - це 
невід’ємний рекреаційний ресурс міста. 
Пропонується створення неперервної рекреаційної 
зони «Алея 12,7 км» на лівому березі р. Південний 
Буг, яка слугуватиме якісним прогулянковим 
простором 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Збільшення кількості рекреаційних зон шляхом 
створення алеї загальною протяжністю 12,7 км 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту та розробки 

проектно-кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 
 

Детальний план реалізації проекту 
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Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 
виконання  

Розробка концепції розвитку 
прибережних територій (Алея 12,7 
км) 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020 

Розробка проектно-кошторисної 
документації по реконструкції 
прибережних територій (Алея 12,7 
км) 

КП "Агенція просторового розвитку" 2021 

Створення неперервної 
рекреаційної зони «Алея 12,7 км» 
на лівому березі р. Південний Буг 
(від водоканалу до Сабарова) 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2021-2030 

 
Стратегічний проект V4P34 Реалізація проекту «Вінницька Миля» – 

комплексної реконструкції проспекту Коцюбинського, пл. Героїв Чорнобиля, пл. 
Перемоги та пл. Привокзальної; створення транспортно-пересадкового вузла 

біля залізничного вокзалу 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Підсилення та продовження Корсо 
Назва проекту Реалізація проекту «Вінницька Миля» – комплексної 

реконструкції проспекту Коцюбинського, пл. Героїв 
Чорнобиля, пл. Перемоги та пл. Привокзальної; 
створення транспортно-пересадкового вузла біля 
залізничного вокзалу 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради, Департамент 
комунального господарства та благоустрою міської 
ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Інститут 
розвитку міст", Департамент комунального 
господарства та благоустрою, Департамент 
маркетингу міста та туризму міської ради, громадське 
об'єднання "U7 urban studio" 

Мета проекту Створення якісного міського простору шляхом 
комплексної реконструкції проспекту 
Коцюбинського та субцентрів, які входять в цю 
територію 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 
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Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На сьогодні основна транспортна артерія Замостя із її 
субцентрами залишається проблемною міською 
територією. Функціональність та планування даних 
територій застарілі та потребують переосмислення та 
змін. Реконструкція територій зробить їх сучасними, 
комфортнішими, візуально привабливішими та 
розширить їх можливості відносно бізнесу, 
громадського транспорту та користування мешканців 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Сучасний та комфортний проспект Коцюбинського, 
пл. Героїв Чорнобиля, пл. Перемоги та пл. 
Привокзальна. Новий  транспортно-пересадковий 
вузол біля залізничного вокзалу, який покращить 
комфортність користування транспортом для 
громадян міста 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту та розробки 

проектно-кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка варіанту «синтез» 
проекту реконструкції проспекту 
Коцюбинського 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020 

Розробка проектно-кошторисної 
документації по комплексній 
реконструкції проспекту 
Коцюбинського, пл. Героїв 
Чорнобиля, пл. Перемоги та пл. 
Привокзальної; створення 
транспортно-пересадкового вузла 
біля залізничного вокзалу 

КП "Агенція просторового розвитку" 2021-2023 

Проведення комплексної 
реконструкції проспекту 
Коцюбинського, пл. Героїв 
Чорнобиля, пл. Перемоги та пл. 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2023-2030 
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Привокзальної; створення 
транспортно-пересадкового вузла 
біля залізничного вокзалу 

 
Стратегічний проект V4P35 Розробка та реалізація концепції розвитку району 

Замостя та реконструкція на її основі громадських просторів, ключових 
об'єктів, вуличної інфраструктури та транспортної системи району 

Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Нівелювання просторових бар’єрів 
Назва проекту Розробка та реалізація концепції розвитку району 

Замостя та реконструкція на її основі громадських 
просторів, ключових об'єктів, вуличної 
інфраструктури та транспортної системи району 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент комунального господарства та 
благоустрою, Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент комунального господарства та 
благоустрою, Департамент маркетингу міста та 
туризму міської ради, Комунальне підприємство 
«Агенція просторового розвитку», Комунальне 
підприємство "Інститут розвитку міст",  мешканці 
району "Замостя", ГО "U7 urban studio" 

Мета проекту Створення нових контекстів та напрямків розвитку 
району Замостя шляхом розробки та реалізації 
концепції розвитку району та його міських просторів   

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На сьогодні район Замостя потребує вирішення ряду 
містобудівних задач, які пов’язані з  розвитком 
території та її переформатування. Район Замостя є 
важливою територією міста, яка має великий 
потенціал, в тому числі для залучення інвесторів в 
місто. На території знаходяться індустріальні зони, 
освітні заклади, адміністративні будинки, житловий 
сектор, ринки та вокзали. Територія потребує 
розвитку та вдосконалення громадських просторів, 
ключових об'єктів, вуличної інфраструктури та 
транспортної системи району 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Переформатування територій, освоєння нових 
територій, розвиток бізнесу та залучення інвесторів, 
розвиток публічних просторів 

Тривалість проекту  2020-2030  
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту та розробки 

проектно-кошторисної документації 
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Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка ескізного проекту 
"Публічний простір між будинком 
офіцерів та будинком побуту 
Ювілейний" 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020 

Реалізація проекту "Публічний 
простір між будинком офіцерів та 
будинком побуту Ювілейний" 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2020-2022 

Розробка моделі розвитку району 
"Замостя" 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020 

Реалізація проекту розвитку 
району "Замостя" 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2020-2030 

Реконструкція парку "Хімік" Департамент комунального 
господарства та благоустрою, КП 

"Інститут розвитку міст" 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V4P36 Реконструкція Центрального парку як основного 

простору для дозвілля жителів у центрі міста та поєднання його з 
Європейською площею пішохідною вулицею (вул. Грушевського) 

Візія V4 Місто збалансованого просторового розвитку 

Стратегічний намір Збереження окремих компонентів міського простору 
Стратегічна ціль  Збереження та підсилення мережі зелених зон у 

межах міста   
Назва проекту Реконструкція Центрального парку як основного 

простору для дозвілля жителів у центрі міста та 
поєднання його з Європейською площею пішохідною 
вулицею (вул. Грушевського) 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради  

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент архітектури та містобудування міської 
ради  
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Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент культури, Департамент маркетингу 
міста та туризму міської ради, Комунальне 
підприємство «Агенція просторового розвитку» 

Мета проекту Переобладнання паркових зон за сучасними 
європейськими і світовими зразками для збереження 
та відновлення історичного центру м. Вінниці, 
зростання популярності серед мешканців активного 
відпочинку та здорового способу життя 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Території з високим ступенем озеленення, які 
розташовані в безпосередній близькості та 
доступності для мешканців, мають важливе значення 
для екологічного балансу міста в цілому. 
Центральний парк культури і відпочинку по вул. 
Хлібній, 1 у м. Вінниці є пам’яткою садово-паркового 
мистецтва національного значення (заснований у 
1936 році, охоронний номер ЗПР-99/555, взятий на 
облік Постановою колегії Держкомприроди УРСР № 
25 від 27 липня 1977 року). Наразі необхідно 
відтворення культурного потенціалу цієї надзвичайно 
цікавої території, переосмислення цінності 
(ревалоризація), втілення інноваційних проектних 
ідей функціональної, планувальної і просторової 
організації середовища як емоційно-яскравого, 
гармонійного загальноміського публічного простору 
в контексті історичної та культурної спадщини з 
урахуванням необхідності збереження його як 
найбільшої зеленої зони у центрі міста  

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Структуровані аналітичні та графічні матеріали, котрі 
визначають принципові напрямки та заходи,  метою 
яких є збереження та відновлення Центрального 
парку як основного простору для дозвілля жителів у 
центрі міста  

Тривалість проекту  2022 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,500 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

0,500   0,500  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

0,500   0,500  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
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з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розроблення проекту 
реконструкції Центрального парку 
як основного простору для 
дозвілля жителів у центрі міста та 
поєднання його з Європейською 
площею пішохідною вулицею 
(вул. Грушевського)  

Департамент архітектури та 
містобудування  

2022 

 
Стратегічний проект V4P37 Реконструкція вулиці Соборної як головної артерії 
для громадського транспорту зі створенням інтегрованої системи компактних 

зупинок міського транспорту та громадських просторів 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Збереження окремих компонентів міського простору 
Стратегічна ціль  Розвиток історичного центру міста 
Назва проекту Реконструкція вулиці Соборної як головної артерії 

для громадського транспорту зі створенням 
інтегрованої системи компактних зупинок міського 
транспорту та громадських просторів 

Координатор проекту  Департамент капітального будівництва міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій міської ради, 
Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Вінницька 
транспортна компанія" 

Мета проекту Запобігання руйнації історичної частини міста 
Вінниці  

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Вулиця Соборна є важливою міською територією. На 
сьогодні це - головна транспортна артерія та 
історичний центр міста. Територія потребує 
створення інтегрованої системи компактних зупинок 
міського транспорту та громадських просторів. 
Трамвайне полотно по вулиці Соборній побудовано 
за шпальною технологією та суміщено з проїзною 
частиною вулиці, по якій здійснюється рух 
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автомобільного транспорту. Асфальтобетон 
замощення трамвайного полотна має значні 
просідання та частково зруйнований переважно біля 
рейок. Трамвайні рейки перевищили термін 
експлуатації та потребують заміни. Подальша 
експлуатація трамвайних колій створює ризик 
виникнення ДТП  

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Реконструйоване дорожнє полотно по вулиці 
Соборній. Нові трамвайні колії (1,37 км в 
одноколійному обчисленні). Забезпечення надійного 
та безпечного дорожнього руху для пасажирів 
громадського та автомобільного транспорту. Нові 
зупинки міського транспорту та громадські простори 

Тривалість проекту  2020-2021 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту  
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Проектно-кошторисна документація в наявності. 
Наказ ДКБ ВМР від 04.04.2019 року №6. Експертний 
звіт ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами 
житлово-комунального господарства" від 03.04.2019 
року №04-07-0344 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Виконання робіт з реконструкції  
трамвайних колій по вул. Соборній 

Департамент капітального 
будівництва 

2020-2021 

 
Стратегічний проект V4P38 Створення і реалізація концепції ревіталізації 

культурномистецького центру на базі колишнього кінотеатру «Росія» 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Створення мережі поліфункціональних центрів 
Назва проекту Створення і реалізація концепції ревіталізації 

культурномистецького центру на базі колишнього 
кінотеатру «Росія» 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 
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Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради, Департамент 
капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент капітального будівництва, Департамент 
маркетингу міста та туризму міської ради, 
Комунальне підприємство  «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Інститут 
розвитку міст", інвестори 

Мета проекту Створення потужного культурно-мистецького 
простору шляхом реалізації концепції ревіталізації 
культурно - мистецького центру на базі колишнього 
кінотеатру «Росія», в тому числі, в рамках 
інвестиційного проекту 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниця  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Місто Вінниця є регіональним культурним центром 
Подільського регіону. На даний момент у місті не 
існує потужного поліфункціонального культурно-
мистецького центру. Одним з можливих шляхів 
вирішення питання є ревіталізація приміщення 
колишнього кінотеатру «Росія». На сьогодні 
територія, де він розташований, перебуває в 
кризовому стані: технічно та морально застаріла та не 
відповідає вимогам сучасності. Однак, вона 
знаходиться в центральній частині міста та 
безпосередньо повз неї проходять туристичні 
маршрути. Оптимальним варіантом для даної 
території є її санація та ревіталізація, а саме 
реалізація комплексної програми відновлення, 
модернізації забудови та створення якісного 
громадського простору 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Новий поліфункціональний культурно - мистецький 
центр, покращення архітектурної привабливості  
будівлі в центрі міста та як наслідок - збільшення 
кількості туристів, подій та відвідувачів загалом. 
Удосконалення партнерських відносин між 
місцевими центрами різних культурних організацій, 
залучення більшої кількості соціальних груп до 
культурно-мистецького життя, популяризація 
культурних, мистецьких та освітніх заходів серед 
мешканців та гостей міста 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено по мірі реалізації проекту та 

виготовлення проектно-кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  
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з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка проектно-кошторисної 
документації на   реконструкцію 
бувшого кінотеатру «Росія» як 
частини інвестпроекту 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020-2022 

Реконструкція бувшого кінотеатру 
«Росія», а також загальна 
реалізація інвестпроекту 

Департамент капітального 
будівництва, КП "Агенція 
просторового розвитку" 

2022-2030 

 
Стратегічний проект V4P39 Будівництво шляхопроводу через залізницю по вул. 

Янгеля/Ватутіна 
Візія  V4  Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Нівелювання просторових бар'єрів 
Назва проекту Будівництво шляхопроводу через залізницю по вул. 

Янгеля/Ватутіна 
Координатор проекту  Департамент капітального будівництва міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент економіки і інвестицій міської ради, 
ПАТ "Укрзалізниця" 

Мета проекту Створення умов для розвитку транспортного 
сполучення територій міста Вінниці 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Автодорожній шляхопровід стане складовою 
частиною оновленої транспортної інфраструктури, 
поліпшить транспортний зв'язок між мікрорайонами  
та дозволить розвантажити автодороги міста. 
Сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху  
для водіїв, пішоходів та велосипедистів,  зокрема на 
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неорганізованому переході через залізничні колії в 
даному районі 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Шляхопровід загальною довжиною 594 м. Проїзна 
частина по дві смуги в кожному напрямку шириною 
по 3,75 м. Влаштування смуг безпеки між напрямами 
руху та бар'єрного огородження між проїжджою 
частиною і тротуаром, тротуару і велодоріжки 

Тривалість проекту  2020-2025 
Загальний бюджет проекту, млн грн 750,000 (розрахунково) 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

(2023-
2025) 

750,000 10,000 10,000 10,000 720,000 
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
ПКД на стадії розробки 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Формування земельних ділянок, 
вирішення пайових питань для 
підготовки та реалізації проекту 

Департаменти: земельних ресурсів, 
архітектури та містобудування, 

комунального майна, економіки і 
інвестицій 

2020-2022 

Будівництво автошляхопроводу 
через залізничні колії 

Департамент капітального 
будівництва 

2023-2025 

 
Стратегічний проект V4P40 Будівництво велосипедно-пішохідного мосту через 

річку в районі вул. Р. Скалецького  
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Нівелювання просторових бар’єрів 
Назва проекту Будівництво велосипедно-пішохідного мосту через 

річку в районі вул. Р. Скалецького 
Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 

ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради, Департамент 
капітального будівництва міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Інститут 
розвитку міст" 
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Мета проекту Створення нового зв’язку між лівою та правою 
частиною міста шляхом будівництва велосипедно-
пішохідного мосту через річку Південний Буг 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На сьогодні у деяких частинах міста не вистачає 
зв’язків між лівим та правим берегом, що зумовлює 
незручність пересування для жителів міста.  
Побудова зв’язків потребує стратегічного підходу. В 
районі вул. Скалецького по обидві сторони річки 
існують потужні зелені оазиси, які не мають належної 
транспортної доступності. Пропонується створення 
велосипедно-пішохідного мосту через річку в районі 
вул. Р. Скалецького, що дозволить зробити дані 
зелені зони більш доступними для жителів 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Новий зв’язок між лівим і правим берегом, швидке 
пересування для пішоходів та велосипедистів, 
створення нових рекреаційних зон на березі річки 
біля мосту, збільшення відвідувачів даного району 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначений після розробки проектно-

кошторисної документації 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції будівництва 
велосипедно-пішохідного мосту 
через річку в районі вул. Р. 
Скалецького 

КП "Агенція просторового розвитку" 2020-2030 
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Розробка проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
велосипедно-пішохідного мосту 
через річку в районі вул. Р. 
Скалецького 

Департамент капітального 
будівництва, КП "Агенція 
просторового розвитку" 

2020-2030 

Проведення робіт з будівництва 
велосипедно-пішохідного мосту 
через річку в районі вул. Р. 
Скалецького 

Департамент капітального 
будівництва 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V4P41 Розвиток мережі мультифункціональних центрів 

на Корсо та її запланованому продовженні - балансування в центрах 
транспортних, освітніх і культурних функцій, функцій дозвілля, охорони 

здоров'я та комерції 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Підсилення та продовження Корсо 
Назва проекту Розвиток мережі мультифункціональних центрів на 

Корсо та її запланованому продовженні - 
балансування в центрах транспортних, освітніх і 
культурних функцій, функцій дозвілля, охорони 
здоров'я та комерції 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчі органи міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Виконавчі органи міської ради, Комунальне 
підприємство «Агенція просторового розвитку», 
суб'єкти господарювання, організації, установи, які 
мають у власності та/або користуванні об'єкти, що 
розміщені вздовж лінії Корсо (з врахуванням її 
потенційного продовження) 

Мета проекту Формування повноцінних мультифункціональних 
центрів вздовж лінії Корсо, в межах яких 
відбувається концентрація об'єктів, інституцій, 
організацій, які можуть задовольняти широкий набір 
соціально-побутових, культурних, економічних, 
транспортних та інших потреб жителів. Продовження 
лінії Корсо із одночасним формуванням нових 
мультифункціональних центрів в напрямку 
перспективного просторового розвитку міста 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці міста Вінниця, передусім ті, які 
проживають вздовж лінії Корсо (з врахуванням її 
потенційного продовження) 
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Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Подальший соціально-економічний розвиток міста, 
підвищення рівня комфорту проживання для жителів 
вимагатиме формування мультифункціональних 
центрів нової якості. В першу чергу це стосується 
мультифункціональних центрів, які розміщені на лінії 
Корсо, оскільки саме через цей транспортний 
коридор щодня переміщується найбільша кількість 
жителів міста. Окрім того, перспективний розвиток 
міста в північному і східному напрямах закономірно 
сприятиме продовження лінії Корсо. В результаті 
формуватиметься проблематика появи нових 
мультифункціональних центрів на цих 
перспективних напрямах. А це в свою чергу 
потребуватиме злагоджених дій місцевої влади, 
бізнесу, громадянського суспільства щодо 
формування й розвитку інфраструктури в межах 
нових мультифункціональних центрів 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Формування якісної інфраструктури в межах 
мультифункціональних центрів вздовж лінії Корсо, 
яка здатна задовольняти широкий спектр якісних 
послуг для мешканців міста, високий рівень 
мобільності і транспортної доступності. 
Виокремлення нових мультифункціональних центрів 
в межах продовженої лінії Корсо 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде розраховано після розробки концепції розвитку 

мультифункціональних центрів вздовж лінії Корсо 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції розвитку 
мережі мультифункціональних 
центрів на Корсо 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради, інші 
виконавчі органи міської ради, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2020-2023 
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Реалізація концепції розвитку 
мережі мультифункціональних 
центрів на Корсо 

Виконавчі органи міської ради 2023-2030 

 
Стратегічний проект V4P42 Ревіталізація міського простору для створення 

комфортних умов роботи і відпочинку вінничан 
Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Створення мережі поліфункціональних центрів 
Назва проекту Ревіталізація міського простору для створення 

комфортних умов роботи і відпочинку вінничан 
Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 

ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчі органи міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Виконавчі органи міської ради, Комунальне 
підприємство «Агенція просторового розвитку», 
суб'єкти господарювання, організації, установи 

Мета проекту Формування сучасних міських просторів, які 
відповідають принципам комфортності, доступності, 
естетичності та екологічності та в змозі ефективно 
задовольняти потреби жителів у різних формах 
активностей 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці міста Вінниці (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Подальший розвиток міста як комфортного, 
конкурентноспроможного, туристично- 
привабливого, потребує формування і реалізації 
цілісної концепції перетворення (ревіталізації) 
існуючих міських просторів, значна частина яких 
залишилась незмінною із радянських часів, у сучасні 
зони для роботи і проведення дозвілля, характерні 
для європейських міст. Мова іде як про ревіталізацію 
"закинутих" територій колишніх промислових 
підприємств, так і про переосмислення 
функціонального призначення проспектів, площ міст, 
які активно використовуються жителями міста. В 
контексті реалізації проекту потрібно відзначити, що 
місто уже має досвід успішної ревіталізації публічних 
просторів (проспект Космонавтів та вул. 
Замостянська), який може бути використаний для 
якісного перетворення інших частин Вінниці 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підвищення функціональності та зручності 
публічних просторів, активізація економічних 
процесів на ревіталізованих територіях, зростання 
туристичної привабливості міста 
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Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде розраховано після розробки концепції 

ревіталізації міського простору 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

Відсутня 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції ревіталізації 
міського простору 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради, інші 
виконавчі органи міської ради, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2020-2022 

Розробка проектів комплексної 
реконструкції проспектів, вулиць, 
площ міста в рамках концепції 
ревіталізації міського простору 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою міської 

ради, департамент архітектури та 
містобудування міської ради, КП 
"Агенція просторового розвитку" 

2022-2030 

Реалізація проектів комплексної 
реконструкції проспектів, вулиць, 
площ міста 

Департамент комунального 
господарства та благоустрою міської 

ради 

2022-2030 

 
Стратегічний проект V4P43 Створення міського публічного центру для 

проведення масштабних міських заходів на базі будівель міської ради, колишньої 
міської думи 

Візія  V4 Місто збалансованого просторового розвитку 
Стратегічний намір Просторова трансформація міста згідно з 

принципами компактності 
Стратегічна ціль  Створення мережі поліфункціональних центрів 
Назва проекту Створення міського публічного центру для 

проведення масштабних міських заходів на базі 
будівель міської ради, колишньої міської думи 

Координатор проекту  Департамент архітектури та містобудування міської 
ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Комунальне підприємство "Агенція просторового 
розвитку" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Комунальне підприємство «Агенція просторового 
розвитку», Комунальне підприємство "Інститут 
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розвитку міст", Департамент маркетингу міста та 
туризму, Департамент економіки і інвестицій міської 
ради 

Мета проекту Утворення нового простору для проведення 
масштабних подій шляхом створення публічного 
центру 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці м. Вінниця (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На сьогодні в місті Вінниця не існує якісного 
публічного простору для проведення масштабних 
міських заходів. Пропонується створити міський 
публічний центр для проведення масштабних міських 
заходів на базі будівель міської ради, колишньої 
міської думи, який буде знаходитися в центрі міста та 
позиціонуватися як головний хаб для подій 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Проведення масштабних публічних подій, 
збільшення їх кількості, покращення будівель міської 
ради, колишньої міської думи 

Тривалість проекту  2027-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Буде визначено після розробки концепції міського 

публічного центру для проведення масштабних 
міських заходів 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка концепції міського 
публічного центру для проведення 
масштабних міських заходів 

КП "Агенція просторового розвитку" 2027 
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Проведення робіт із облаштування 
приміщень під публічний центр 
для проведення масштабних 
міських заходів 

Визначений рішенням міської ради 
(виконавчого комітету) виконавчий 

орган 

2028-2030 

 
3.5. Проекти візії V5. Місто сильної громади 

 
Стратегічні наміри Стратегічні цілі 

1. Створення і розвиток Вінницької 
об'єднаної територіальної громади 

Створення Вінницької об'єднаної територіальної громади 
Зміна меж міста Вінниці 
Впровадження стандартів якості надання адміністративних 
та інших видів послуг, наближення їх до населення 
приєднаних територій 

2. Розвиток громадянського суспільства Стимулювання розвитку інститутів громадянського 
суспільства 
Підвищення рівня участі громадян у вирішенні місцевих 
справ 
Підвищення правової свідомості громадян 

3. Забезпечення зручних і доступних 
сервісів для громадян 

Розвиток системи надання адміністративних та інших видів 
послуг, спрямований на максимальне наближення і 
доступність послуг для кінцевого споживача 
Удосконалення моделі муніципального управління завдяки 
впровадженню ефективних технологій електронного 
урядування 
Створення сучасної системи підготовки HR-спеціалістів для 
ефективного управління містом 

4. Формування безпечного міського 
середовища 

Виявлення та мінімізація наслідків небезпечних ситуацій, 
отримання достовірної інформації про події 
Забезпечення стабільного, захищеного та надійного 
функціонування інформаційних систем міста шляхом 
створення потужного комплексу технічних ресурсів та 
централізованої підтримки 
Забезпечення повнофункціонального формату роботи 
Ситуаційного центру 

5. Цифровізація муніципального простору Розбудова цифрової інфраструктури для надання громадянам 
широких можливостей використання переваг цифрового 
світу у повсякденному житті 
Цифровий розвиток та інформатизація управління базовими 
галузями, підтримка пріоритетних реформ 
Створення корисних електронних сервісів, ресурсів, 
можливостей для задоволення актуальних потреб суспільства 
та бізнесу 
Навчання вінничан цифрових компетенцій 
Підтримка та реалізація інноваційних міських ІТ-ініціатив і 
проектів для формування цифрового розумного міста, 
надання можливостей активній творчій спільноті працювати 
й розвивати місто 

6. Мінімізація корупційних ризиків, 
публічність, прозорість і доступність 
влади для громади 

Урахування волі та інтересів громади у питаннях місцевого 
значення 
Удосконалення роботи з оприлюднення відкритих даних 
Ефективна та актуалізована система управління відповідно 
до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 27001 
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Створення сучасних інтерактивних каналів зворотного 
зв'язку з жителями щодо якості надання муніципальних та 
інших видів послуг 
Висвітлення діяльності виконавчих органів Вінницької 
міської ради та комунальних підприємств 

 
Стратегічний проект V5P44 Створення муніципальної школи громадянської 

освіти - підвищення рівня просвіти, обізнаності жителів міста, залучення їх до 
участі у громадському житті 

Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Розвиток громадянського суспільства 
Стратегічна ціль  Розвиток громадянського суспільства. Розвиток 

громадянського суспільства шляхом подальшого 
провадження принципів партисипативної демократії, 
комплексних заходів із підтримки інституцій 
громадянського суспільства, правопросвітництва та 
громадянської освіти 

Назва проекту Створення муніципальної школи громадянської 
освіти - підвищення рівня просвіти, обізнаності 
жителів міста, залучення їх до участі у громадському 
житті 

Координатор проекту  Департамент правової політики та якості міської 
ради, Комунальне підприємство "Інститут розвитку 
міст" 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Мережа громадських організацій на базі ХАБу 
"Місто змістів", активні вінничани, представники 
інститутів громадянського суспільства, благодійних 
фондів, соціально відповідальний бізнес 

Мета проекту Вибудова сильної громади вінничан, яким 
небайдужий розвиток власного міста, його безпека та 
процвітання 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Нова Програма сприяння розвитку інституціям 
громадянського суспільства, наразі розробляється. 
Проводяться спільні наради з представниками 
громадських організацій 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Інститути громадянського суспільства Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади та 
вінничани від 16 років 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Велика кількість зареєстрованих громадських 
організацій та благодійних фондів (за інформацією 
Головного управління статистики у Вінницькій 
області, станом на 06 листопада 2018 року, в місті 
Вінниця зареєстровано 1387 громадських організацій 
(далі - ГО) та 278 благодійних організацій (далі - БО). 
За повідомленням Головного управління державної 
фіскальної служби у Вінницькій області, станом на 01 
листопада 2018 року в Реєстрі неприбуткових 
установ і організацій в місті Вінниця зареєстровані 
634 громадські організації та 137 благодійних 
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організацій) свідчить про те, що населення 
Вінницької міської ОТГ має дуже різні інтереси. Але 
реальний показник дієвості зареєстрованих ІГС 
досить малий, що відповідно означає брак знань 
щодо впливу на процеси прийняття рішень у громаді 
та ефективної взаємодії з владою. Сильна громада, 
яка є пріоритетом 'Концепції інтегрованого розвитку 
Вінниці 2030', передбачає залучення активістів до 
усіх процесів, які відбуваються в місті. Муніципальна 
школа громадської активності - це систематизований 
курс освітніх заходів теоретичної та практичної 
форм, спрямованих на підвищення професійного 
рівня місцевих активістів. Знання та навички, які 
отримають слухачі та слухачки курсу, дозволить 
підвищити громадську ефективність, ознайомити з 
механізмами лобіювання інтересів громади та впливу 
на прийняття рішень місцевої влади. Довгостроковим 
результатом стане налагодження ефективної 
взаємодії влади та громади задля розвитку 
Вінницької міської ОТГ. Наразі функціонує Центр 
підтримки ІГС (ХАБ "Місто змістів"), на базі якого 
активна громадськість, представники влади, бізнесу 
мають можливість обмінюватися досвідом, 
долучатися до місцевих процесів ухвалення рішень, 
генерувати ідеї/проекти, виявляти проблемні питання 
та знаходити спільні шляхи їх вирішення. Тож, 
ключовим є те, що впровадивши даний проекти - 
буде підвищено рівень активності громадян в 
прийнятті спільних рішень з місцевою владою та 
підвищено рівень правової культури громадян, з 
метою зміцнення громадянського патріотизму 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підготовлено 90 громадських активістів, які 
сприятимуть впровадженню ініціатив на локальному 
рівні. Розширено мережу активних вінничан, готових 
розвивати громаду та підсилювати її потенціал. 
Підвищено рівень правової свідомості та залучення 
мешканців до вирішення актуальних питань у 
Вінницькій міській ОТГ 

Тривалість проекту  2020-2022 
Загальний бюджет проекту, млн грн 0,600 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

0,600 0,200 0,200 0,200  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 
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Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Формування робочої групи Департамент правової політики та 

якості, КП "Інститут розвитку міст", 
Мережа ІГС "Місто змістів" 

2020-2022 

Написання та затвердження 
програми проведення школи, 
залучення сертифікованих 
тренерів 

Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст", 

Мережа ІГС "Місто змістів" 

2020-2022 

Інформаційна кампанія Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст" 

2020-2022 

Відбір учасників, які братимуть 
участь у школі 

Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст", 

Мережа ІГС "Місто змістів" 

2020-2022 

Проведення школи Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст", 

Мережа ІГС "Місто змістів", 
сертифіковані тренери 

2020-2022 

Вручення сертифікатів Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст" 

2020-2022 

Висвітлення результатів у засобах 
масової інформації 

Департамент правової політики та 
якості, КП "Інститут розвитку міст", 

Мережа ІГС "Місто змістів", ЗМІ 

2020-2022 

 
Стратегічний проект V5P45 Розвиток партнерства активної громади і влади 

«Місто змістів» на базі хабу - сучасний громадський простір для співпраці з 
громадою, партисипації та консультування з актуальних питань 

життєдіяльності міста 
Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Розвиток громадянського суспільства 
Стратегічна ціль  Стимулювання розвитку інститутів громадянського 

суспільства 
Назва проекту Розвиток партнерства активної громади і влади 

«Місто змістів» на базі хабу - сучасний громадський 
простір для співпраці з громадою, партисипації та 
консультування з актуальних питань життєдіяльності 
міста 

Координатор проекту  Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент правової політики та якості міської 
ради, Мережа інституцій громадянського суспільства 
"Місто змістів", громадські організації, благодійні 
фонди, активні вінничани та вінничанки, 
представники соціально-відповідального бізнесу 
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Мета проекту Налагодження та підтримка діалогу між владою та 
громадою через знаходження нових змістів для 
розвитку міста Вінниця 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма інноваційного розвитку муніципального 
управління на 2017-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Громадські організації (понад 100 активних), 
благодійні фонди (щонайменше 20), активісти, 
експертне середовище, ініціативні групи, які ще не 
оформилися в юридичну структуру, мешканці міста 
загалом (понад 369 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Проведений у "Концепції інтегрованого розвитку" 
SWOT-аналіз свідчить про слабкі сторони сильної 
громади у місті, а саме: незначну громадську 
активність населення, відсутність якісної системи 
комунікації між владою та ІГС і жителями. Також у 
дослідженні потреб третього сектору в м. Вінниця, 
яке проводилось у 2017 році, тема впливу на рішення 
влади зазначалась як необхідність для впровадження 
принципів демократичного суспільства, а різне 
бачення проблем і підходів громадськістю і владою 
визначалось як питання, яке потрібно вирішувати. 
Саме тому широке залучення громадян через 
конструктивний діалог у Хабі, комунікаційні 
майданчики і платформи, реалізовані спільно з ІГС, 
формування експертного пулу з числа громадських 
діячів та активних вінничан - це і є сильна громада, 
яка вболіває за розвиток та процвітання міста Вінниці 
як міста нових та якісних змістів 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Використання дієвих інструментів залучення 
громадян до процесу прийняття рішень. Формування 
експертного середовища з числа ІГС (щонайменше 40 
фахівців у різних галузях) Реалізація щонайменше 10 
спільних ініціатив та проектів, направлених на 
розвиток міста 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 1,500 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

1,500 0,500 0,500 0,500  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

1,500 0,500 0,500 0,500  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     



103 
 

Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка та впровадження 
Програми взаємодії влади та 
громади "Місто змістів" (або  
Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
Вінницької міської ОТГ) 

Департамент правової політики та 
якості 

2020-2025 

Засідання Координаційної ради 
"Місто змістів" 

КП "Інститут розвитку міст", Мережа 
ІГС "Місто змістів" 

2020-2030 

«Стратегічний вівторок»: 
платформа для регулярного 
діалогу для обговорення проектів, 
пріоритетів, галузевих цілей КІРМ 
2030 

КП "Інститут розвитку міст" 2020-2030 

«Кава зі змістом» - неформальні 
зустрічі ІГС, які входять до 
Мережі "Місто змістів» 

КП "Інститут розвитку міст", Мережа 
ІГС "Місто змістів" 

2020-2030 

Навчання зі змістом: тренінги для 
працівників міської ради для 
пояснення переваг партисипації та 
співпраці з громадськістю 

КП "Інститут розвитку міст", 
партнерські ГО 

2020-2030 

Форум «Точки взаємодії»: щорічна 
зустріч влади і громадськості для 
підсумування взаємодії протягом 
року 

КП "Інститут розвитку міст", 
партнерські ГО 

2020-2030 

Форум організаційного розвитку: 
конференція для підсилення 
спроможності вінницьких 
громадських організацій 

КП "Інститут розвитку міст", 
партнерські ГО 

2020-2030 

Форум-ярмарок громадської 
активності: презентація своєї 
діяльності та успішних проектів 
громадських організацій для 
мешканців Вінниці 

КП "Інститут розвитку міст", 
партнерські ГО 

2020-2030 

 
Стратегічний проект V5P46 Навчання працівників кадрових служб комунальних 

підприємств за програмою «HR-HUB» - підвищення якості та професійного 
розвитку управлінського ресурсу  

Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Забезпечення зручних та доступних сервісів для 

громадян 
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Стратегічна ціль  Створення сучасної системи підготовки HR-
спеціалістів для ефективного управління містом: 
реалізація проекту HR-HUB: перший етап – 
підготовка фахівців високого рівня для роботи з 
персоналом комунальних підприємств міста, у 
перспективі – розповсюдження цієї практики на 
більш широке коло підприємств і закладів міста 

Назва проекту Навчання працівників кадрових служб комунальних 
підприємств за програмою «HR-HUB» - підвищення 
якості та професійного розвитку управлінського 
ресурсу  

Координатор проекту  Департамент кадрової політики міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент кадрової політики міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Кадровики комунальних підприємств міста, зовнішні 
експерти, діючі HR-менеджери приватних структур 

Мета проекту Популяризація НR- менеджменту, підвищення 
кваліфікації та особистий розвиток кадровиків 
комунальних підприємств міста, запровадження в  
комунальних підприємствах нового підходу до 
підбору, розвитку та оцінки персоналу 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма підвищення ефективності роботи органів 
місцевого самоврядування і комунальних 
підприємств міста на 2018-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця  

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Департамент кадрової політики міської ради, 
кадровики комунальних підприємств міста, зовнішні 
експерти, діючі HR-менеджери приватних структур 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Велика увага у процесі реалізації муніципального 
управління належить якісному кадровому складу, 
ефективному використанню людського потенціалу і 
якості послуг, які надають муніципалітети жителям 
відповідної громади. Наразі у сучасному світі 
розвиток кадрового потенціалу є однією з 
найважливіших передумов успіху будь-якої 
організації. Основним джерелом зростання валового 
продукту є персонал, а кваліфіковані топ-менеджери 
– найбільш конкурентний ресурс системи управління 
та розвитку високопродуктивної економіки міста 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підготовка HR-менеджерів у комунальних 
підприємствах міста (для ефективного підбору, 
відбору, навчання та розподілу кваліфікованих кадрів 
у комунальних підприємствах, установах, закладах). 
Підвищення якості та професійного розвитку 
управлінського ресурсу міста (кадровий менеджмент 
має працювати на забезпечення міста керівним 
персоналом необхідної кількості та якості; ефективне 
застосування системи муніципального навчання, 
розвиток емоційного інтелекту, 
клієнтоорієнтованості, тімбілдінгу, тайм-
менеджменту та застосування психологічних 
супервізій – soft skills) 
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Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Кошти міжнародних донорів 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Тренінг «Від кадровика до ейчара. 
Від відділу кадрів до служби 
персоналу» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Тренінг «10 секретів управління 
персоналом» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

НR-форум Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Тренінг «Персональний розвиток 
НRа: Інструмент персонального 
розвитку. Стрес-менеджмент. 
Управління часом. Емоційне 
вигорання» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Лекція «Підбір персоналу. 
Адаптація новачків» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Лекція «Оцінка персоналу - 
основні поняття, етапи та 
інструменти» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Лекція «Навчання персоналу. 
Підходи, практики, методології» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Лекція  «Тімбілдінг 
(командоутворення)» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
 

Кава з НR-ом один раз на місяць. 
Теми: «Мотивація персоналу», 
«Комунікація в команді», 
«Корпоративна культура. Як 
підготувати якісну подію», 
«Поділись зі мною досвідом», 
«Святкування дня НRа», «Де взяти 
кадри? Основи рекрутингу» 

Департамент кадрової політики 2020-2030 
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Стратегічний проект V5P47 Розширення мережі ЦНАП у місті; мобільний 
ЦНАП – максимальне наближення процесу надання послуг до кінцевого 

споживача, інтеграція різних видів послуг 
Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір  Забезпечення зручних і доступних сервісів для 

громадян 
Стратегічна ціль  Розвиток системи надання адміністративних та інших 

видів послуг, спрямований на максимальне 
наближення і доступність послуг для кінцевого 
споживача 

Назва проекту Розширення мережі ЦНАП у місті; мобільний ЦНАП 
– максимальне наближення процесу надання послуг  
до кінцевого споживача, інтеграція різних видів 
послуг 

Координатор проекту  Департамент адміністративних послуг міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент капітального будівництва, виконавчий 
комітет міської ради  

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент  інформаційних технологій, Департамент 
капітального будівництва, Департамент правової 
політики і якості, Департамент соціальної політики 
міської ради, підприємства, установи та організації 
міста різних форм власності, Головне управління 
юстиції у Вінницькій області 

Мета проекту Збільшення доступності послуг, наближення послуг 
до кінцевого споживача, вдосконалення системи і 
якості надання адміністративних та інших видів 
послуг, надання максимального спектру послуг 
ЦНАПу мешканцям Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади (наявним та перспективним) 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Органи місцевого самоврядування Вінницької міської 
ОТГ, представництва центральних органів виконавчої 
влади, функціонуючі на території Вінницької міської 
ОТГ, підприємства, установи і організації різних форм 
власності, суб’єкти підприємницької діяльності, 
населення Вінницької міської ОТГ 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту  

Наразі через ЦНАП «Прозорий офіс» надається понад 
560 різноманітних адміністративних та інших видів 
послуг. Щоденно Центр обслуговує понад 3,5 тис. осіб  
У 2018 році Центр відвідало близько 900 тис. клієнтів 
і ця цифра невпинно зростає. Крім цього, тільки за 
останні роки Центр прийняв близько 150 нових 
послуг. Враховуючи постійно зростаючий попит на 
послуги, плани щодо прийняття  нових послуг від  
центральних органів виконавчої влади, розширення   
клієнтської бази, а також для підтримання  
комфортних умов обслуговування городян, гостро 
постало питання розширення мережі ЦНАПів по 
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місту. Для створення територіального відділення №4 
ЦНАП «Прозорий офіс» ВМР пропонується здійснити 
реконструкцію  приміщення комунальної власності на 
вул. Замостянській, 26а, придбати відповідні меблі та 
техніку.  
Також, з метою підвищення доступності послуг 
мешканцям Вінницької міської ОТГ (наразі в смт 
Десна працює лише віддалене робоче місце 
адміністратора з обмеженою кількістю послуг), 
враховуючи перспективу розширення Вінницької 
міської ОТГ доцільно впровадити мобільний ЦНАП 
на базі автомобіля (автобуса), обладнаного трьома 
робочими місцями адміністраторів ЦНАП для 
повноцінного надання адміністративних та інших 
видів послуг клієнтам за місцем їх знаходження. 
Реалізація цього проекту дозволить  також підвищити 
доступність послуг людям з особливими потребами та 
сприятиме розвитку  міжмуніципальних зв’язків 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Покращення умов обслуговування клієнтів. Зростання 
рівня задоволеності клієнтів. Подальше розширення 
переліку послуг, впровадження пакетних послуг «за 
життєвими обставинами людини». Максимальна 
доступність послуг для людей з особливими 
потребами та у віддалених районах Вінницької міської 
ОТГ 

Тривалість проекту  2020-2023 
Загальний бюджет проекту, млн. 
грн. 

Загальна вартість проекту може бути визначена 
замовником виконання робіт – департаментом 
капітального будівництва міської ради - після 
виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Окрім того, необхідно обраховувати вартість проекту 
в актуальних цінах, відповідно до часових рамок 
реалізації проекту 
 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн. грн. 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн. грн. 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн. грн. Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки 
     

з інших джерел, млн. грн.  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  
 

Відсутня  
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Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Виготовлення проектно-
кошторисної документації 

Департамент капітального 
будівництва  

2020  

Здійснення реконструкції 
приміщення 

Департамент капітального 
будівництва 

2021 

Закупівля меблів, обладнання, 
устаткування 

Виконавчий комітет міської ради 
 

2021, 2023 

Закупівля і встановлення 
комп’ютерної техніки і 
програмного забезпечення 

Виконавчий комітет міської ради, 
Департамент інформаційних 

технологій міської ради, департамент 
адміністративних послуг міської ради 

2021, 2023 

Підбір і навчання персоналу Департамент кадрової політики 
міської ради, Департамент 

адміністративних послуг міської ради 

2021, 2023 

Придбання автомобіля Виконавчий комітет міської ради 2022  
 

Стратегічний проект V5P48 Створення нової моделі єдиного комплексного 
повнофункціонального Ситуаційного центру міста - автоматизація та 

розширення функцій і напрямків діяльності муніципального Ситуаційного 
центру 

Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Формування безпечного міського середовища 
Стратегічна ціль  Забезпечення повнофункціонального формату роботи 

Ситуаційного центру: створення єдиного центру 
комплексної координації ситуацій та оперативного 
реагування з усіма найважливішими службами міста; 
впровадження засобів підтримки ухвалення рішень на 
базі штучного інтелекту 

Назва проекту Створення нової моделі єдиного комплексного 
повнофункціонального Ситуаційного центру міста - 
автоматизація та розширення функцій і напрямків 
діяльності муніципального Ситуаційного центру 

Координатор проекту  Департамент інформаційних технологій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент правової політики та якості, відділ 
оперативного реагування "Цілодобова варта", відділ з 
питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і 
оборонної роботи та режиму секретності міської 
ради, КП "Вінницький інформаційний центр", КП 
"Муніципальна варта", правоохоронні органи, 
служби екстреного виклику, аварійно-диспетчерські 
служби, ІТ-розробники та компанії, вищі навчальні 
заклади 

Мета проекту Автоматизація та розширення функцій і напрямків 
діяльності муніципального Ситуаційного центру 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма відсутня, окремі заходи розвитку 
Ситуаційного центру передбачені Програмою 
цифрового розвитку на 2018-2022 роки  
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Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Виконавчі органи міської ради, комунальні 
підприємства та заклади, правоохоронні органи, 
служби екстреного виклику, аварійно-диспетчерські 
служби міста, розробники та підприємства, що 
здійснюють впровадження цифрових технологій 
безпечного міста, розробку та реалізацію стратегій 
безпеки міста, вищі навчальні заклади, інші 
підприємства, організації, заклади та установи, 
мешканці та гості міста Вінниці  

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Пріоритетним напрямом міського розвитку, 
завданням  організацій, що забезпечують безпеку у 
місті, є створення та підтримка безпечного міського 
середовища. Це, передусім, забезпечення безпеки 
громадян, формування відчуття захищеності, 
комфорту життєдіяльності. Крім цього, це захист 
важливих, стратегічних об’єктів та міської 
інфраструктури, зон благоустрою і навколишнього 
простору. Важливим аспектом безпеки є 
контрольованість подій. Відповідні органи  мають 
попереджати, нейтралізувати, оперативно 
вирішувати, мінімізувати наслідки від надзвичайних, 
небезпечних, аварійних, екстрених ситуацій, 
правопорушень. Відповідальні служби потребують 
фіксації, збереження, отримання достовірної 
інформації щодо реального стану та перебігу подій.  
З метою реалізації вищеописаних задач забезпечено 
функціонування муніципального Ситуаційного 
центру. Втім, для найкращого вирішення питань 
безпеки Ситуаційний центр потребує розвитку, 
вдосконалення, розширення функцій, застосування 
нових технологій та перетворення на єдиний 
комплексний центр для моніторингу, аналізу, 
прогнозування, моделювання та оперативного 
реагування і управління ситуаціями в місті, 
покращення доступу до екстрених служб, 
координації зусиль з формування безпечного 
міського середовища 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Створення нової моделі єдиного комплексного 
повнофункціонального Ситуаційного центру, 
організація ефективного формату роботи. 
Прогнозування, попередження криміногенних, 
небезпечних ситуацій. Координація засобів та 
ресурсів, контроль і обслуговування системи  

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Обсяг фінансування затверджуватиметься міською 

радою щорічно в складі видатків бюджету Вінницької 
міської ОТГ на відповідний рік 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  
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з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розробка процедур та протоколів 
реагування на ситуації, прийняття 
та обробки викликів та 
повідомлень, впровадження їх у 
роботу. Розробка нормативних 
актів, пов'язаних з роботою центру 
 

КП "Муніципальна варта", 
департамент правової політики та 

якості, відділ оперативного 
реагування "Цілодобова варта", відділ 

з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності, департамент 
інформаційних технологій, 

правоохоронні органи, служби 
екстреного виклику, аварійно-

диспетчерські служби 

2020-2030 
 

Впровадження нових технологій в 
роботу Ситуаційного центру та 
систему "Безпечне місто" 
 

Департамент інформаційних 
технологій, 

КП «Муніципальна варта», 
КП «ВІЦ», ІТ-розробники та компанії, 

вищі навчальні заклади 

2020-2030 
 

Розширення функцій та напрямків 
діяльності муніципального 
Ситуаційного центру для 
формування єдиного центру 
комплексної координації ситуацій 
та оперативного реагування з усіма 
найважливішими службами міста. 
Реалізація ефективної системи 
моніторингу, взаємодії та 
швидкого реагування, ухвалення 
оперативних рішень у штатних і 
кризових ситуаціях, отримання 
повної і достовірної інформації 
про події. Впровадження засобів 
підтримки ухвалення рішень на 
базі штучного інтелекту 

КП "Муніципальна варта", 
департамент правової політики та 

якості, відділ оперативного 
реагування "Цілодобова варта", відділ 

з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності, департамент 
інформаційних технологій, 

правоохоронні органи, служби 
екстреного виклику, аварійно-

диспетчерські служби, КП "ВІЦ" 
 

2020-2030 
 

Придбання обладнання та послуг 
для Ситуаційного центру та 
системи «Безпечне місто» 

Департамент інформаційних 
технологій, виконавчий комітет, 

КП «Муніципальна варта», 
КП «ВІЦ» 

2020-2030 
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Стратегічний проект V5P49 Впровадження автоматизованої системи 
керування дорожнім рухом АСКДР - підвищення рівня безпеки, зниження 

аварійності на дорогах міста 
Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Формування безпечного міського середовища 
Стратегічна ціль  Формування безпечного міського середовища. 

Посилення рівня безпеки громадян на території міста, 
зокрема на міських автошляхах, захисту важливих 
інфраструктурних та інших життєво важливих 
об'єктів міста, сприяння зростанню рівня 
дисциплінованості громадян, профілактика 
негативних явищ і правопорушень у міському 
середовищі 

Назва проекту Впровадження автоматизованої системи керування 
дорожнім рухом АСКДР - підвищення рівня безпеки, 
зниження аварійності на дорогах міста 

Координатор проекту  Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 
міської ради 

Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку, 
Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 
дорожнього руху" 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент інформаційних технологій  міської ради, 
Комунальне підприємство "Вінницький 
інформаційний центр" 

Мета проекту Впровадження сучасних технічних засобів для 
регулювання дорожнього руху, зменшення заторів на 
дорогах 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Населені пункти на території Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади  

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади (понад 370 тис. осіб) 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

На обслуговуванні підприємства комунальне 
підприємство «Вінницька спеціалізована монтажно-
експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 
руху» перебуває 93 світлофорні об’єкти. 
Урбаністичні процеси розвитку міста протягом 
останніх років призвели до значного збільшення 
кількості приватного автотранспорту. Внаслідок 
порушення правил дорожнього руху (перевищення 
швидкості, паркування транспорту у заборонених 
місцях, ненадання переваги у русі тощо) суттєво 
знизилися безпека та мобільність під час пересування 
містом. Тому виникла необхідність забезпечити 
функціонування автоматизованої системи керування 
дорожнім рухом (АСКДР) на всіх вулицях міста та її 
розширення на території інших населених пунктів 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 
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Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підключення усіх світлофорних об'єктів до АСКДР 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 7,600 (розрахунково) 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

7,600 7,600    
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

7,600 7,600    
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Впровадження оптоволоконної 
мережі 

Департамент інформаційних 
технологій  

2020-2030 

Модернізація обладнання 
світлофорних об'єктів 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, КП "СМЕД ОДР"  

2020-2030 

Розробка проектів координації 
світлофорних об'єктів 

Департамент енергетики, транспорту 
та зв'язку, КП "СМЕД ОДР"  

2020-2030 

 
Стратегічний проект V5P50 Розробка нового веб-порталу Вінниці - врахування 

сучасних стандартів подання та візуалізації інформації, принципів 
інклюзивності, можливості доступу з різних пристроїв 

Візія  V5 Місто сильної громади 
Стратегічний намір Мінімізація корупційних ризиків, публічність, 

прозорість і доступність влади для громади 
Стратегічна ціль  Висвітлення діяльності виконавчих органів 

Вінницької міської ради та комунальних 
підприємств: поліпшення інформування громади 
щодо результатів роботи органів місцевого 
самоврядування та комунальних підприємств на 
офіційному веб-сайті міської ради, інших 
інформаційних ресурсах; реалізація актуального 
формату офіційного сайту з урахуванням сучасних 
потреб і стандартів для забезпечення належного рівня 
прозорості діяльності міської влади з обов’язковою 
відповідністю принципам доступності та відкритості 
інформації, забезпеченням якісними каналами 
комунікації і створенням потрібних електронних 
сервісів для користувачів 
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Назва проекту Розробка нового веб-порталу Вінниці - врахування 
сучасних стандартів подання та візуалізації 
інформації, принципів інклюзивності, можливості 
доступу з різних пристроїв 

Координатор проекту  Департамент інформаційних технологій міської ради 
Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент правової політики та якості, виконавчі 
органи міської ради, комунальні підприємства та 
заклади, громадські організації, громадяни міста, 
розробники, освітні заклади, інші підприємства, 
організації та установи 

Мета проекту Задоволення потреб громадян та бізнесу у зручному 
отриманні необхідної  інформації, якісних каналах 
комунікації, актуальних електронних сервісах та 
послугах на веб-порталі міської ради 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Місто Вінниця, інші населені пункти на території 
Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади, регіон, Україна, світ 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Мешканці та гості міста Вінниці та інших населених 
пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади, вінницька діаспора, виконавчі органи 
Вінницької міської ради, комунальні підприємства та 
заклади, органи місцевого самоврядування України, 
громадські організації, міжнародні організації, інші 
зацікавлені громадяни, підприємці, підприємства, 
організації, заклади та установи 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Офіційний сайт міської ради є платформою для 
забезпечення відкритості діяльності органів влади, 
інформування та залучення мешканців до процесів 
місцевого розвитку, надання електронних сервісів, 
майданчиком для діалогу та співпраці влади, бізнесу і 
громадян. У відкритому доступі знаходиться 
необхідна та корисна інформація, надані можливості 
контролю діяльності влади, використання бюджетних 
коштів, участі у ініціативах міського розвитку.  
Враховуючи популярність та затребуваність ресурсу, 
бажання громадян отримувати потрібну інформацію 
у зручний і доступний спосіб та користуватись 
корисними електронними сервісами, важливою 
задачею фахівців є забезпечення відповідності сайту 
потребам користувачів, вимогам законодавства та 
сучасним напрямкам. Однак наразі обсяги 
опублікованих та обов’язкових для оприлюднення 
даних є величезними, і наявна програмна платформа 
(створена у 2012 році, модернізована у 2015 році) вже 
не здатна забезпечити належний рівень їх 
представлення, легкості пошуку в масиві наявних 
розділів та сторінок. Крім того, за час існування 
сайту відбулись значні зміни в підходах до розробки 
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та використання сайтів, вимогах до електронних 
сервісів та можливостей веб-порталів, змінились 
пристрої користувачів. Отже, впровадження нового 
актуального формату офіційного веб-порталу з 
урахуванням відповідності вимогам до сучасних 
сайтів, потреб максимальної простоти, доступності, 
відкритості інформації, принципів інклюзивності, 
можливостей реалізації запитуваних користувачами 
електронних сервісів та зручних каналів комунікації є 
одним з пріоритетних напрямків цифрового розвитку 
на наступні роки 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Забезпечення доступності інформації на веб-порталі 
міської ради для користувачів усіх категорій з 
сучасних та найбільш використовуваних пристроїв. 
Задоволення потреб громадян у отриманні потрібної 
достовірної інформації,  забезпечення прозорості 
діяльності влади. Функціонування якісних каналів 
електронного зворотного зв’язку. Забезпечення 
громадян новими електронними інструментами та 
можливостями, сервісами е-урядування та е-
демократії, зростання якості надання послуг 
фізичним та юридичним особам завдяки 
впровадженим сервісам електронного урядування. 
Підвищення рівня залучення та ініціативності 
громадян в процесах місцевого розвитку та 
муніципальному управлінні за допомогою 
електронних інструментів порталу 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн Обсяг фінансування затверджуватиметься міською 

радою щорічно в складі видатків бюджету Вінницької 
міської ОТГ на відповідний рік 

Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

     
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
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Проведення заходів (форуми, 
круглі столи, інші) щодо залучення 
громадян, бізнесу, експертів, ІТ-
фахівців та компаній тощо до 
розробки веб-порталу 

Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 

політики та якості, громадські 
організації, вищі навчальні заклади, 

ІТ-розробники та компанії 

2019-2020 
 

Розробка Концепції сайту Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 

політики та якості, ІТ-розробники та 
компанії 

2020 
 

Розробка технічного завдання з 
урахуванням сучасних стандартів, 
принципів інклюзивності, 
можливості доступу з різних 
пристроїв 

Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 

політики та якості, ІТ-розробники та 
компанії 

2020 
 

Розробка та впровадження веб-
порталу, навчання адміністраторів 
сайту 

Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 

політики та якості, виконавчі органи, 
комунальні підприємства, ІТ-

розробники та компанії 

2021-2022 
 

Проведення промоційно-
навчальних заходів щодо 
використання веб-порталу 

Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 
політики та якості, департамент у 

справах ЗМІ та зв'язків з 
громадськістю, громадські організації, 

ЗМІ 

2021-2022 
 

Розвиток та вдосконалення веб-
порталу 

Департамент інформаційних 
технологій, департамент правової 

політики та якості, ІТ-розробники та 
компанії 

2023-2030 
 

 
Стратегічний проект V5P51 Цифровізація муніципального простору - 

впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери міського життя 
Візія  V5 Місто сильної громади 

Стратегічний намір Цифровізація муніципального простору 
Стратегічна ціль  Розбудова цифрової інфраструктури для надання 

громадянам широких можливостей використання 
переваг цифрового світу у повсякденному житті. 
Цифровий розвиток та інформатизація управління 
базовими галузями, підтримка пріоритетних реформ. 
Створення корисних електронних сервісів, ресурсів, 
можливостей для задоволення актуальних потреб 
суспільства та бізнесу. Навчання вінничан цифрових 
компетенцій. Підтримка та реалізація інноваційних 
міських ІТ-ініціатив і проектів для формування 
цифрового розумного міста, надання можливостей 
активній творчій спільноті працювати й розвивати 
місто 

Назва проекту Цифровізація муніципального простору - 
впровадження сучасних інформаційних технологій в 
усі сфери міського життя 

Координатор проекту  Департамент інформаційних технологій 
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Замовник(и) виконання робіт в 
рамках проекту 

Виконавчий комітет міської ради, виконавчі органи 
міської ради, комунальні підприємства 

Ключові потенційні учасники 
проекту  

Департамент інформаційних технологій, Департамент 
енергетики, транспорту та зв'язку, Департамент 
економіки і інвестицій, Департамент освіти, 
Департамент охорони здоров'я, інші виконавчі органи 
міської ради, КП "Вінницький інформаційний центр", 
КП "Вінницякартсервіс", комунальні підприємства та 
заклади охорони здоров'я, освіти та інші, громадські 
організації, громадяни міста, ЗМІ, ІТ-компанії, 
компанії-цифрові трансформатори, підприємці, 
розробники, вищі навчальні заклади, інші 
підприємства, організації та установи 

Мета проекту Зростання цифрової економіки, цифрового 
суспільства, цифрового муніципального управління 

Програма Вінницької міської ОТГ, 
в рамках якої передбачається 
реалізація проекту 

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки, 
міська програма "Інформатизація галузі охорони 
здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки", Програма 
економічного і соціального розвитку Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади, Програма 
розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки, 
Програма сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду 
на 2018-2020 роки 

Територія, на яку проект матиме 
вплив  

Вінниця, інші населені пункти Вінницької міської 
ОТГ, регіон, Україна, світ 

Цільові групи проекту та кінцеві 
бенефіціари проекту  

Цільові групи та бенефіціари: мешканці та гості 
Вінниці та інших населених пунктів Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади; цифрові 
трансформатори; виконавчі органи Вінницької 
міської ради; комунальні підприємства та заклади; 
громадські організації; підприємці; ІТ-компанії та 
розробники; інші компанії, підприємства, організації, 
заклади та установи 

Актуальність проекту: 
обґрунтування необхідності, 
економічної ефективності та/або 
соціальної спрямованості проекту 

Цифрова трансформація стає основою та суттю змін у 
сучасному світі. Галузі, що впроваджують і всебічно 
застосовують цифрові технології, стрімко 
прогресують, набувають принципово нового рівня 
якості. Швидкість цифрового розвитку є основною 
характеристикою позитивного розвинення 
інфраструктури та різноманітних сфер 
життєдіяльності, створення інструментів 
оптимального керування ними, формування 
безпечного середовища, забезпечення широкої 
доступності до інформації та послуг, задоволення 
потреб суспільства. Політика цифровізації 
реалізується на засадах відкритості, прозорості, 
багаторазовості використання, технологічної 
нейтральності, інтероперабельності, безпечності, 
інклюзивності та доступності. Сучасні тенденції, 
темпи соціально-економічного розвитку, потреби 
населення, загальний курс держави на цифровізацію 
вимагають актуалізації формату муніципального 
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управління в напрямку прискорення та підтримки 
цифрового розвитку, впровадження заснованих на 
цифрових технологіях нових форм та можливостей 
керування всіма сферами життєдіяльності, 
забезпечення ефективної діяльності галузей, розвитку 
безпечного середовища, оптимізації роботи 
виконавчих органів міської ради, комунальних 
підприємств і закладів, створення різноманітних 
цифрових інструментів прикладного застосування, 
підвищення рівня цифрових навичок та вмінь 
громадян 

Очікувані кількісні та якісні 
результати  

Підвищення якості життя завдяки реалізованим 
цифровим можливостям, забезпечення потреб у 
нових електронних сервісах та інструментах, 
зростання якості надання послуг фізичним та 
юридичним особам. Підвищення ефективності 
діяльності структурних підрозділів міської ради, 
комунальних підприємств. Функціонування надійної 
мультисервісної мережі як бази для цифрового 
розвитку. Функціонування центру обробки даних. 
Цифровізація галузі економіки, оптимізація роботи 
медичної та освітньої  галузі. Впровадження 
інноваційних проектів за ініціативами прогресивних 
громадян, молоді, організацій. Підвищення рівня 
цифрової компетенції громадян, організацій та 
бізнесу. Інноваційна діяльність цифрових 
трансформаторів з розробки ідей та розбудови 
цифрової економіки та цифрового суспільства 

Тривалість проекту  2020-2030 
Загальний бюджет проекту, млн грн 32,018 
Очікуваний обсяг фінансування 
проекту (очікувана залишкова 
вартість станом на 01.01.2020 р.), 
млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки  

32,018 12,818 9,600 9,600  
з бюджету Вінницької міської 
ОТГ, млн грн 

Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

32,018 12,818 9,600 9,600  
з державного бюджету, млн грн Разом 2020 2021 2022 Наступні 

роки  
     

з інших джерел, млн грн  Разом 2020 2021 2022 Наступні 
роки 

     
Для проектів будівництва, 
реконструкції зазначити наявність 
проектно-кошторисної 
документації, експертного звіту  

 
- 
 

Детальний план реалізації проекту 
Перелік заходів Відповідальні виконавці Термін 

виконання  
Розбудова мультисервісної мережі  
 

Департамент інформаційних 
технологій, КП "ВІЦ" 

2020-2030 
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Побудова центру обробки даних і 
розвиток технічних ресурсів  

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент капітального 
будівництва, Департамент земельних 

ресурсів, КП «ВІЦ» 

2020-2030 
 

Розширення міської системи 
відеоспостереження  
 

Департамент інформаційних 
технологій, КП "ВІЦ", відділ з питань 
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

і оборонної роботи та режиму 
секретності, інші виконавчі органи 

міської ради, правоохоронні органи, 
КП "Муніципальна варта" ВМР 

2020-2030 
 

Впровадження нових засобів 
відеоаналітики  

Департамент інформаційних 
технологій, КП "ВІЦ", КП 

"Муніципальна варта" ВМР, ІТ-
підприємці та компанії, вищі 

навчальні заклади 

2020-2030 
 

Впровадження електронних 
сервісів та можливостей для 
громади та бізнесу  

Департамент інформаційних 
технологій, виконавчі органи, ІТ-

підприємці та компанії, вищі 
навчальні заклади 

2020-2030 
 

Розвиток та підтримка засобів 
електронної взаємодії з органами 
влади  

Департамент інформаційних 
технологій, виконавчі органи  міської 

ради, КП "ВІЦ" 

2020-2030 
 

Автоматизація транспортної 
системи, розвиток картки 
вінничанина  
 

Департамент інформаційних 
технологій, КП «Вінницякартсервіс», 
департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку, КП «Вінницька 
транспортна компанія», департамент 
економіки і інвестицій, департамент у 
справах засобів масової інформації та 
зв’язків з громадськістю, департамент 

освіти, департамент соціальної 
політики, департамент 

адміністративних послуг, відділ 
молодіжної політики, департамент 

архітектури та містобудування, інші 
виконавчі органи міської ради 

2020-2022 
 

Інформатизація медичної галузі  
 

Департамент охорони здоров'я, 
Департамент інформаційних 

технологій, заклади охорони здоров'я 

2020-2030 
 

Інформатизація освіти  
 

Департамент освіти, Департамент 
інформаційних технологій, заклади 

освіти 

2020-2030 
 

Впровадження комплексних 
систем: ERP (системи планування 
ресурсів підприємства) та CRM 
(системи управління відносинами з 
клієнтами), автоматизація бізнес-
процесів у роботі виконавчих 
органів і комунальних підприємств 

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент економіки і 
інвестицій, виконавчі органи міської 

ради 

2020-2030 
 

Підтримка та розвиток 
автоматизованих систем; перехід 
до використання міжнародних 

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент правової 

2020-2030 
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стандартів, форматів даних і 
стандартів інформаційної безпеки 
(реалізація вимог ISO 27001, 
впровадження блокчейн в 
інформаційних системах тощо) 

політики та якості, виконавчі органи 
міської ради  

Впровадження інноваційних 
систем із елементами штучного 
інтелекту  

Департамент інформаційних 
технологій, виконавчі органи міської 

ради, вищі навчальні заклади, ІТ-
підприємці та компанії 

2020-2030 
 

Співпраця з вищими навчальними 
закладами (перспективний 
розвиток міста, виховання 
креативної молоді, розкриття 
лідерського та творчого 
потенціалу, формування 
сприятливих умов для професійної 
та особистої реалізації у Вінниці), 
підтримка проекту «Стартап-
школа м. Вінниці» на базі 
Вінницького національного 
технічного університету  

Департамент інформаційних 
технологій, виконавчі органи міської 

ради, вищі навчальні заклади 
 

2020-2030 
 
 

Впровадження інноваційних ІТ-
проектів у місті (розвиток роботи 
Вінницького технопарку, 
використання безпілотних 
технологій, робототехніки, ботів, 
технологій віртуальної реальності 
тощо), взаємодія з вінницьким ІТ-
кластером та ІТ-асоціаціями 
(розвиток міста разом з ІТ-
спільнотою) 

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент економіки і 
інвестицій, Департамент енергетики, 
транспорту та зв'язку, ІТ-підприємці 
та компанії, вищі навчальні заклади 

 

2020-2030 
 

Розвиток порталу відкритих даних 
міста  
 

Департамент інформаційних 
технологій, Департамент правової 

політики та якості, виконавчі органи 
міської ради 

2020-2030 
 

Підтримка та розвиток середовища 
відкритих даних (запровадження 
актуальних світових тенденцій у 
сфері відкритих даних, реалізація 
громадських ініціатив із 
візуалізації та аналітики відкритих 
даних, імплементація і поширення 
найкращих практик, використання 
елементів штучного інтелекту для 
обробки масивів даних, їх аналізу, 
виявлення суспільно цікавих 
процесів) 

Департамент інформаційних 
технологій міської ради, Департамент 

правової політики та якості міської 
ради, Департамент у справах ЗМІ та 
зв'язків з громадськістю, виконавчі 

органи міської ради, громадські 
організації, ІТ-підприємці та компанії, 

вищі навчальні заклади, ЗМІ 

2020-2030 
 

Сприяння цифровому розвитку в 
місті (проведення заходів із 
підвищення рівня знань та 
компетенції громадян щодо 
сучасних цифрових технологій і 
тенденцій, залучення консалтингу 

Департамент інформаційних 
технологій, громадські організації, ІТ-

підприємці та компанії, вищі 
навчальні заклади 

 

2020-2030 
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для розвитку міста, дослідження 
стану та тенденцій розвитку ІТ-
міста, підтримка ключових 
напрямків) 
Цифрова трансформація компаній-
провайдерів цифрових змін 
(сприяння набуттю нового рівня 
якості роботи компаніями та 
експертами, які професійно 
займаються цифровою 
трансформацією інших компаній, 
міста та суспільства шляхом 
впровадження цифрових 
концепцій, технологій, 
компетенцій) 

Департамент інформаційних 
технологій, ІТ-підприємці та компанії 

 

2020-2030 

 
4. Моніторинг виконання Плану реалізації Концепції інтегрованого 

розвитку м. Вінниці 2030 
 
З метою ефективного впровадження Концепції інтегрованого розвитку м. 

Вінниці 2030 необхідно постійно відслідковувати стан реалізації стратегічних 
проектів, цілей та намірів Концепції. 

Моніторинг виконання Плану реалізації Концепції забезпечить можливість 
постійного оцінювання обсягу реалізації стратегічних проектів та досягнення 
стратегічних намірів і цілей Концепції, а також надання інформації для прийняття 
рішень про перерозподіл ресурсів чи про коригування окремих елементів.  

Здійснення моніторингу передбачатиме звітування один раз на рік. 
Відповідальними виконавцями розроблятимуться річні звіти на базі аналізу 
отриманої інформації, які включатимуть узагальнені аналітичні дані про хід 
реалізації стратегічних проектів.  

Моніторинг виконання Плану реалізації Концепції здійснюватиметься 
департаментом економіки і інвестицій міської ради на основі опрацювання річних 
звітів та інших інформаційних матеріалів, які надаватимуться координаторами 
проектів.  

Відповідні аналітичні матеріали надаватимуться робочій групі з управління 
впровадженням Концепції. 

 
Звіт щодо реалізації стратегічного проекту _______________________ 

станом на _________ 
Назва проекту  
Проведені роботи (заходи) у звітному 
періоді (обсягом 10-20 речень) 

 

Обсяг фінансування всього (з початку 
реалізації Концепції - 2020 року), млн 
грн: 

 

- за рахунок бюджету Вінницької 
міської ОТГ, млн грн; 

 

- за рахунок державного бюджету, 
млн грн; 
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- з інших джерел (вказати яких), 
млн грн 

 

Обсяг фінансування у звітному періоді, 
млн грн: 

 

- за рахунок бюджету Вінницької 
міської ОТГ, млн грн; 

 

- за рахунок державного бюджету, 
млн грн; 

 

- з інших джерел (вказати яких), 
млн грн 

 

 
5. Положення про робочу групу з управління впровадженням 

Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 
 

5.1. Основні положення 
5.1.1. Склад Робочої групи з управління впровадженням Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 (далі – Робоча група) затверджується 
розпорядженням міського голови.   

5.1.2. Керівництво Робочою групою здійснює її голова. У разі відсутності 
голови керівництво здійснює його заступник. На голову Робочої групи 
покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і 
моніторингом впровадження Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 
(далі – Концепція). 

5.1.3. Організаційне забезпечення функціонування Робочої групи 
покладається на департамент економіки і інвестицій міської ради. Оформлення 
протоколів засідань покладається на секретаря Робочої групи. 

5.2. Цілі діяльності 
5.2.1. Моніторинг впровадження Концепції в цілому та окремих її візій, 

стратегічних намірів та цілей з відстеженням реалізації кожного стратегічного 
проекту. 

5.2.2. Опрацювання пропозицій виконавчих органів, комунальних 
підприємств міської ради, інших організацій, установ та громадян щодо внесення 
змін до Концепції та прийняття узгоджених рішень стосовно їх доцільності. 

5.2.3. Координація ходу впровадження Концепції. 
5.3. Основні завдання та повноваження 
5.3.1. Оцінка рівня та якості реалізації візій, стратегічних намірів, цілей та 

стратегічних проектів Концепції та дотримання термінів їх впровадження. 
5.3.2. Надання рекомендацій та доручень відповідальним за реалізацію 

стратегічних проектів Концепції виконавцям (координаторам проектів) для 
прийняття рішень про перерозподіл ресурсів чи про коригування окремих 
елементів.  

5.3.3. Розгляд пропозицій виконавчих органів, комунальних підприємств 
міської ради, інших організацій, установ та громадян щодо внесення змін до 
Концепції за візіями, стратегічними намірами, цілями і проектами та прийняття 
узгоджених рішень стосовно їх доцільності. 
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5.3.4. Розгляд річних аналітичних звітів департаменту  економіки і 
інвестицій та аналітичних матеріалів для щорічного звітування щодо стану 
впровадження Концепції на сесії міської ради.  

5.4. Основні права 
5.4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від 

виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, центральних 
органів виконавчої влади та їх територіальних відділень, в тому числі, 
структурних підрозділів Вінницької облдержадміністрації, інших підприємств, 
установ та організацій всіх форм власності, громадських організацій та об’єднань 
громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для реалізації 
повноважень та виконання покладених на неї завдань. 

5.4.2. Ініціювати внесення змін до Концепції шляхом винесення 
пропозицій для розгляду на сесії  міської ради (у відповідності до її регламенту). 

5.5. Регламент роботи 
5.5.1. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які 

проводяться не рідше, ніж один раз на півроку. 
5.5.2. Засідання Робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні 

більше половини від загального складу Робочої групи. 
5.5.3. Рішення Робочої групи приймаються голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який 
підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і відповідальний секретар 
Робочої групи. 

5.5.4. Рішення Робочої групи, прийняті в межах її повноважень і 
відповідним чином оформлені, є обов'язковими до виконання виконавчими 
органами міської ради і враховуються в їх діяльності. 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови       С. Тимощук 
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Департамент економіки і інвестицій  
 
Афанасенко Ольга В’ячеславівна 
 
Начальник відділу муніципального статистичного аналізу 
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