
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 31.01.2020 № 2131       49 сесія 7 скликання  

           м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін та доповнень  
до Програми економічного і соціального  
розвитку Вінницької міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік,  
затвердженої рішенням міської  
ради від 27.12.2019 № 2076 

 
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів – департаментів 

міської ради: капітального будівництва від 11.01.2020 №22-00-012-1682, 
маркетингу міста і туризму від 11.01.2020 №38-00-019-1687, енергетики, 
транспорту та зв’язку від 10.01.2020 №21-00-007-1366, фінансів від 11.01.2020 
№10-00-019-1719, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 27.12.2019 №2076, а саме: 

1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2020 рік (на 
замовлення міської ради)»: 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
тис. грн. 

в тому числі: 
бюджет 

розвитку 
міської 

ОТГ 

кошти 
державного 

бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального будівництва +15 035,092 0,000 +15 035,092 0,000 
Будівництво медичних установ та закладів +15 035,092 0,000 +15 035,092 0,000 
Будівництво Вінницького регіонального 
клінічного лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології по вул. 
Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

+15 035,092  +15 035,092  

Департамент маркетингу міста та туризму  +130,000 +130,000 0,000 0,000 
Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності +130,000 +130,000 0,000 0,000 

Нове будівництво лінії електропостачання до 
комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 
в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

+130,000 +130,000   



Разом по програмі капітального будівництва +15 165,092 +130,000 +15 035,092 0,000 
 
1.2. в додаток 6. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік», виклавши пункт 58 підрозділу «Транспорт. 
Розвиток транспортної інфраструктури» розділу «Житлово-комунальне 
господарство» та пункт 141 підрозділу «Управління об’єктами комунальної 
власності та земельні відносини» розділу «Муніципальне управління» в новій 
редакції: 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Джерела 
фінансуван

ня 

Очікувані 
результати 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Транспорт. Розвиток транспортної інфраструктури 

58 

Забезпечити надання 
фінансової підтримки КП 
«Аеропорт Вінниця» на: 
– покриття збитків; 
– придбання основних засобів 

департамент 
енергетики, 
транспорту 
та зв’язку 
міської ради 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Забезпечення 
підприємством: 
- належної 
операційної 
діяльності; 
- придбання 
необхідного 
авіаційного 
обладнання. 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини 

141 

Отримання консультаційних 
послуг щодо оптимізації 
управління комунальними 
підприємствами КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» та 
КП «Вінницяоблводоканал» 

виконавчий 
комітет 
міської 
ради, 
департамент
и міської 
ради: 
енергетики, 
транспорту 
та зв’язку; 
економіки і 
інвестицій 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Підвищення 
якості надання 
послуг з 
теплопостачання, 
водопостачання 
та 
водовідведення. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (В.Б.Кривіцький). 

 
 

 
 
 
Міський голова                С. Моргунов  



Департамент економіки і інвестицій  
Бершадський Антон Олегович 
Головний спеціаліст відділу планування та звітності 
 
 
 
 
 
 
 


