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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 26.09.2019 р. № 2439 
             м. Вінниця 

 
Про розробку проекту «Програми  
економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної  
територіальної  громади на 2020 рік  
та прогнозних показників економічного  
і соціального розвитку на 2021-2022 роки»  

 
Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та  
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 
року № 335, враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 
2016 року №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-
економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», з метою розробки 
проекту «Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозних показників 
економічного і соціального розвитку на 2021-2022 роки», забезпечення 
своєчасного складання проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади, реалізації заходів, необхідних для досягнення цілей і 
завдань «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030», затвердженої 
рішенням міської ради від 22.02.2019 № 1542 та стратегічних проектів, 
затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 
року № 1910 «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» 
виконавчий комітет Вінницької міської ради 
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ВИРІШИВ: 
1. Затвердити орієнтовну структуру та зміст (наповнення) відповідних 

розділів проекту «Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік та 
прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2021-2022 
роки» (далі – Програма) згідно з додатками  1 та 2. 

2. Виконавчим органам міської ради спільно з підприємствами, установами та 
організаціями Вінницької міської об’єднаної територіальної громади: 

2.1. розробити та в термін до 24 жовтня 2019 року надати департаменту 
економіки і інвестицій міської ради проекти розділів Програми, 
попередньо узгодивши їх з профільними заступниками міського голови;  

2.2. забезпечити включення до розділів Програми заходів та стратегічних 
проектів, які необхідні для досягнення цілей та завдань «Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030», та які планується 
реалізовувати в планований період.  

3. В.о. старости смт Десна забезпечити співпрацю з виконавчими органами 
міської ради з підготовки розділів Програми в частині надання пропозицій 
щодо формування заходів/ завдань та проектів, які мають бути реалізовані 
у 2020 році. 

4. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити підготовку 
проекту Програми та подати його на розгляд міської ради. 

5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.09.2018 року № 2044 
«Про розроблення проекту «Програми економічного і соціального розвитку 
м. Вінниці на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 
голови Г. Якубович, М. Форманюка, С. Матусяка, С. Тимощука.  

 
 
 
 
 

Заступник міського голови      М. Форманюк 
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Додаток 1 до рішення 
виконкому  міської ради 
Від 26.09.2019 р. № 2439   

 
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА  

проекту «Програми економічного і соціального розвитку  Вінницької 
міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік 

та прогнозних показників економічного і соціального розвитку  
на 2021-2022 роки» 

№ 
з/п 

Назва розділів/ підрозділів 
Програми 

Відповідальні за наповнення 
розділів та виконання у плановий 

період 
 Вступ. Обґрунтування необхідності 

підготовки Програми   
департамент економіки і інвестицій 

міської  ради 
1. Аналіз економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
за 2019 рік: 
− динаміка розвитку, основні 

досягнення;  

− головні проблеми економіки та 
соціальної сфери.  

департамент економіки і інвестицій 
міської  ради; 

виконавчі органи  міської ради  – 
відповідальні за підготовку розділів  

Програми 

2. Цілі та пріоритети економічного і 
соціального розвитку Вінницької 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік   (у 
відповідності до цілей, завдань та 
стратегічних проектів «Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030») 

3. Шляхи і способи вирішення 
головних проблем розвитку 
економіки і соціальної сфери та 
досягнення поставлених цілей (з 
урахуванням викликів, визначених у 
«Концепції інтегрованого розвитку м. 
Вінниці 2030») 

4. Економічний розвиток  
4.1. Промисловість. Розвиток 

інноваційної інфраструктури.  
департамент економіки і інвестицій 

міської ради 
4.2. Будівельна, інвестиційна діяльність (в 

тому числі планування та розвиток 
департамент капітального будівництва 

міської  ради; 
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№ 
з/п 

Назва розділів/ підрозділів 
Програми 

Відповідальні за наповнення 
розділів та виконання у плановий 

період 
громадського простору, збереження 
культурно-історичної спадщини) 

департамент архітектури та 
містобудування міської ради;  

департамент архітектурно-
будівельного контролю міської ради;  
департамент економіки і інвестицій 

міської ради 
4.3. Розвиток малого та середнього 

підприємництва   
департамент економіки і інвестицій 

міської  ради; 
Головне управління ДФС у 

Вінницькій області 
4.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі 

та побутових послуг 
департамент адміністративних послуг 

міської ради 
4.5. Розвиток туристичної діяльності департамент маркетингу міста та 

туризму міської ради 
4.6. Регуляторна діяльність департамент економіки і інвестицій 

міської  ради; 
департамент правової політики та 

якості; 
виконавчі органи міської ради, які є 
розробниками регуляторних актів 

5. Житлово-комунальне господарство 
5.1. Утримання житлового фонду  та 

прибудинкових територій  
департамент житлового господарства 

міської ради; 
відділ по розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків міської ради 

5.2. Благоустрій громади департамент комунального 
господарства та благоустрою міської 

ради; 
департамент міського господарства 

міської ради; 
Асоціація органів самоорганізації 

населення  
5.3. Транспорт. Розвиток транспортної 

інфраструктури  
департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 
департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

5.4. Енергетичний розвиток та 
енергоефективність  

департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку міської ради; 
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№ 
з/п 

Назва розділів/ підрозділів 
Програми 

Відповідальні за наповнення 
розділів та виконання у плановий 

період 
департамент міського господарства 

міської ради 
6. Охорона навколишнього 

природного середовища та 
природокористування (з 
урахуванням закону України «Про 
основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на 
період до 2030 року, що набуває 
чинності з 01.01.2020 року) 

департамент економіки і інвестицій  
міської ради; 

департамент комунального 
господарства та благоустрою міської 

ради;  
Асоціація органів самоорганізації 

населення 
7. Соціальна сфера  
7.1. Зайнятість населення. Ринок праці та 

заробітна плата.  
Вінницький міський центр зайнятості; 

департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

7.2. Соціальна політика  департамент соціальної політики 
міської ради 

7.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді служба у справах дітей міської ради; 
відділ молодіжної політики міської 

ради; 
Вінницький міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 
8. Гуманітарна сфера 
8.1. Охорона здоров’я департамент охорони здоров’я міської 

ради 
8.2. Освіта департамент освіти міської ради 
8.3. Культура департамент культури міської ради 
8.4. Фізична культура і спорт комітет по фізичній культурі і спорту  

міської ради 
9. Муніципальне управління 
9.1. Бюджетно-фінансова сфера департамент фінансів міської ради; 

департамент самоврядного контролю 
міської ради; 

Головне управління ДФС у 
Вінницькій області 

9.2. Управління об’єктами комунальної 
власності та земельні відносини 

департамент комунального майна 
міської ради; 

департамент земельних ресурсів 
міської ради; 

департамент самоврядного контролю 
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№ 
з/п 

Назва розділів/ підрозділів 
Програми 

Відповідальні за наповнення 
розділів та виконання у плановий 

період 
правової політики та якості міської 

ради  
9.3. 
 

Діяльність підприємств комунальної 
власності. Удосконалення тарифної 
політики  
 

департаменти міської ради: 
економіки і інвестицій; культури; 
охорони здоров’я; архітектури та 

містобудування; адміністративних 
послуг; у справах ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю; інформаційних 
технологій; комунального 

господарства та благоустрою; 
житлового господарства;  енергетики, 

транспорту та зв’язку; маркетингу 
міста та туризму; правової політики та 

якості; 
комітет по фізичній культурі та 

спорту; відділ молодіжної політики;  
виконком міської ради 

9.4. Інформатизація муніципального 
управління  

департамент інформаційних 
технологій міської ради 

10.  Охорона правопорядку та безпека 
життя  

Департамент правової політики та 
якості міської ради; 

відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності міської 
ради; 

Вінницький відділ поліції ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 

області  
Вінницьке управління ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області; 
КП «Муніципальна варта» ВМР 

 Додатки 
1. Основні показники економічного і 

соціального розвитку Вінницької 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки 

департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

2. Основні цільові індикатори 
(показники) ефективності Програми 
економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік 

виконавчі органи міської ради – 
відповідальні за формування розділів  

Програми 
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№ 
з/п 

Назва розділів/ підрозділів 
Програми 

Відповідальні за наповнення 
розділів та виконання у плановий 

період 
3. Основні показники діяльності 

підприємств комунальної власності 
Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади  

департамент економіки і інвестицій 
міської ради;  

виконавчі органи міської ради, до 
сфери управління яких належать 

відповідні комунальні підприємства 
4. Програма капітального будівництва 

(на замовлення міської ради) на 2020 
рік  

виконавчі органи міської ради – 
розпорядники бюджетних коштів; 

департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

5. Перелік закладів освіти м. Вінниці, 
реконструкція (термомодернізація) 
яких здійснюватиметься за рахунок 
запозичення до бюджету Вінницької 
міської об’єднаної територіальної 
громади  

департамент капітального будівництва 
міської ради; 

департамент економіки і інвестицій 
міської ради 

6. Перелік проектів по м. Вінниці, 
реалізація яких здійснюватиметься за 
рахунок кредитних коштів НЕФКО, 
отриманих у формі запозичення до 
бюджету Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади 

департамент комунального 
господарства та благоустрою міської 

ради; 
департамент економіки і інвестицій 

міської ради 
7. Заходи щодо забезпечення  

виконання завдань Програми 
економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік  

виконавчі органи міської ради – 
відповідальні за формування розділів  

Програми 8. Перелік діючих цільових програм 
Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади 

 
 
В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький 
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Додаток 2 до рішення виконкому 
міської ради 
від 26.09.2019 р. № 2439  

 

ЗМІСТ (наповнення) РОЗДІЛІВ 
проекту «Програми економічного і соціального розвитку  Вінницької 

міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік 
та прогнозних показників економічного і соціального розвитку  

на 2021-2022 роки» 
 
Зміст розділів проекту «Програми економічного і соціального розвитку  

Вінницької міської об’єднаної територіальної  громади на 2020-2022 роки» має 
включати: 
1. аналітичну частину, яка складається з: 

1.1. характеристики (оцінки) поточної ситуації, яка склалась у відповідній 
галузі (сфері діяльності) у 2019 році з зазначенням проблем – чинників, 
бар'єрів, загроз (зовнішнього і внутрішнього середовища), які вплинули 
на результативність виконання завдань, досягнення цілей та очікуваних 
результатів, запланованих на 2019 рік; 

1.2. динаміки основних змін та особливостей (тенденцій) розвитку у 
відповідній галузі (сфері діяльності) за останні п’ять років (2015-2019 
роки); 

1.3. основних цільових індикаторів (показників), які характеризують 
розвиток відповідної галузі (сфери діяльності), демонструють 
результати від впровадженої діяльності (виконаних робіт, проведених 
заходів, реалізованих проектів), та підпадають виключно під 
компетенцію виконавчих органів міської ради  (первинні статистичні 
дані): 

Найменування цільового індикатора 
(показника), одиниця виміру 

2018  рік, 
факт 

2019 рік 2020 рік  
прогноз 

9 міс., 
факт 

очікув. 
виконання 

 

1….     
2….     

1.4. цілей та пріоритетів розвитку у відповідній галузі (сфері діяльності), 
завдань, необхідних для їх досягнення (з урахуванням цілей, завдань 
та стратегічних проектів «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 
2030») на 2020 рік; 

1.5. очікуваних результатів від впровадження завдань, на виконання 
визначених цілей та пріоритетів розвитку на 2020 рік, з 
обґрунтуванням їх ефективності; 

2. Заходи, які планується виконати в 2020 році для досягнення визначених цілей, 
пріоритетів та ключових завдань розвитку відповідної галузі (сфери діяльності). 
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При цьому обов’язково враховувати заходи, які планується розпочати в 2020 році 
в рамках реалізації стратегічних проектів «Концепції інтегрованого розвитку 
м.Вінниці 2030» із зазначенням номеру стратегічного проекту, за формою: 

№ 
з/п 

Зміст заходу, із 
зазначенням 

номеру 
стратегічного 

проекту 
Концепції 

2030, якому 
відповідає цей 

захід  

Відповід
альні 

викона-
вці 

Термін 
виконання 

Джере-
ла 

фінансув
ання 

Очікуваний 
результат від 

виконання заходу 
(обґрунтування: 

якісний або 
кількісний 
показник 

результативно-
сті) 

Найменування 
Програми, 

затвердженої 
рішенням 

міської ради, в 
рамках якої 
заплановано 
виконання 
заходів та 

стратегічного 
проекту 

1       
2       
…       

3. діючі цільові програми, головними розробниками яких є виконавчі органи 
міської ради,  які планується реалізовувати в 2020 році, за формою: 

№ 
з/п Назва програми 

Вид 
документу, 

номер та 
дата 

ухвалення 

Обсяг фінансування з бюджету 
Вінницької міської ОТГ  

2019 рік, 
9 міс 

2019 рік, 
очікув. 

виконання 
2020 рік 

1. …_______     
2. …_______     

4. інша інформація, яка може бути використана при проведенні аналізу результатів 
діяльності і/або отриманого ефекту від проведених заходів, виконаних робіт, 
реалізованих проектів, термін реалізації яких перевищує один бюджетний рік.  

 
 
 

 
В.о. керуючого справами виконкому              С. Чорнолуцький 
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Департамент економіки і інвестицій міської ради  
 
Даровська Валентина Миколаївна 
 
Начальник відділу стратегічного планування та моніторингу  
управління стратегічного розвитку  
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