
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 18.03.2020 № 2211                 51 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 03.03.2020 №22-00-012-11674,  від 
06.03.2020 №22-00-012-12727, від 10.03.2020 №22-00-012-12789, міського 
господарства від 03.03.2020 №18-00-006-11725, культури від 05.03.2020 №14-00-
005-12357, виконавчого комітету від 10.03.2020 №01-01-13861, 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 +6 477,000   +3 131,000   +3 346,000   0,000   
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +140,000   +140,000   0,000   0,000   

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. 
Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця +20,000   +20,000       

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та 
Ватутіна від створу з шляхопроводом до 
перехресть з вулицями Батозька та М. Шимка 
в м. Вінниця 

+100,000   +100,000       



Реконструкція площі по просп. Космонавтів 
(Костянтина Могилка) в м. Вінниці +10,000   +10,000       

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до 
вул. А. Первозванного) у м. Вінниці (третя 
черга) - реконструкція 

+10,000   +10,000       

Будівництво освітніх установ та закладів +7 200,000   +3 854,000   +3 346,000   0,000   
Реконструкція нежитлової будівлі під 
дошкільний навчальний заклад по вул. 
Черняховського,82 в м. Вінниця 

+250,000   +250,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Фізико-математична 
гімназія №17 Вінницької міської ради" по 
вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця 

+10,000   +10,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської 
ради» по вул. Винниченка,28 в м. Вінниця  

+500,000   +500,000       

Реконструкція спортивного ядра закладу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 
Вінницької міської ради" по вул. 
Чумацькій,266  в м. Вінниця 

+500,000   +500,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №31 Вінницької міської 
ради» по вул. Богдана Ступки,13 в м. 
Вінниця 

+100,000   +100,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №4 Вінницької міської 
ради» по вул. Стельмаха, 37 в м. Вінниця 

+10,000   +10,000       

Реконструкція приміщення по просп. 
Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ +50,000   +50,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №17 Вінницької міської 
ради», вул. Чумацька,268, м. Вінниця 

+10,000   +10,000       

Реконструкція покрівлі та утеплення 
огороджуючих конструкцій будівлі 
дошкільного навчального закладу №31 по 
вул. Р. Скалецького,23 в м. Вінниця 

+50,000   +50,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І ступеня №5 Вінницької міської 
ради» по вул. Б. Ступки,18 в м. Вінниця 

+10,000   +10,000       

Реконструкція покрівлі  будівлі закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 
Вінницької міської ради» по вул. М. 
Кошки,30  в м. Вінниця 

+50,000   +50,000       



Реконструкція покрівлі будівлі закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 
Вінницької міської ради» по вул. 
Пирогова,191 в м. Вінниця 

+50,000   +50,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №33 Вінницької міської ради» по 
вул. Порика,20 в м. Вінниця 

+10,000   +10,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №35 Вінницької міської ради» по 
вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця 

+50,000   +50,000       

Реконструкція харчоблоку школи №25 по 
вул. Келецькій,89 в м. Вінниці +50,000   +50,000       

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу “Палац дітей та 
юнацтва Вінницької міської ради” по вул. 
Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці 

+5 500,000   +2 154,000   +3 346,000     

Будівництво медичних установ та закладів +100,000   +100,000   0,000   0,000   
Реконструкція приміщень МКЛ-1 під 
молочну кухню по вул. Хмельницьке шосе,96 
в м. Вінниця 

+100,000   +100,000       

Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності -963,000   -963,000   0,000   0,000   

Реконструкція (термомодернізація) фасаду 
будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +37,000   +37,000       

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-
річчя,21 (Літера А) 

-500,000   -500,000     

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-
річчя,21 А (Літера Б) 

-500,000   -500,000     

Департамент міського господарства +4 237,982   +4 237,982   0,000   0,000   
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +4 237,982   +4 237,982   0,000   0,000   

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по просп. 
Юності, 31 в м.Вінниці 

+641,252   +641,252       

Реконструкція мережі теплопостачання до 
житлового будинку по просп. Юності, 31 в 
м.Вінниці 

+402,456   +402,456       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
Князів Коріатовичів, 68,70 в м.Вінниці 

+343,770   +343,770       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по вул. 
Пирогова, 73 в м.Вінниці 

+775,114   +775,114       



Реконструкція мережі теплопостачання до 
житлового будинку по вул. Пирогова, 73 в 
м.Вінниці 

+292,526   +292,526       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по вул. 
І.Миколайчука, 19 в м.Вінниці 

+1 161,006   +1 161,006       

Реконструкція мережі теплопостачання до 
житлового будинку по вул. І.Миколайчука, 19 
в м.Вінниці 

+621,858   +621,858       

Виконавчий комітет міської ради +1 000,000   +1 000,000   0,000   0,000   
Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності +1 000,000   +1 000,000   0,000   0,000   

Нове будівництво внутрішніх газових мереж 
з метою збільшення потужності в  
індустріальному парку за адресою: 
м.Вінниця,  вул. Немирівське шосе, 213(в т.ч. 
проектні роботи) 

-139,875   -139,875   

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 
21 (Літера А) (монтаж і 
пусконалагоджувальні роботи слаботочних 
систем) (в т.ч. проектні роботи) 

-621,250   -621,250   

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 
21А (Літера Б) (монтаж і 
пусконалагоджувальні роботи слаботочних 
систем) (в т.ч. проектні роботи) 

-546,560   -546,560   

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-
річчя,21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи) 

+500,600   +500,600   

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 
21А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи) 

+1 496,300   +1 496,300   

Реконструкція частини приміщень першого 
поверху адміністративної будівлі за адресою: 
м. Вінниця вул.600-річчя,21 

-4 014,273   -4 014,273   

Реконструкція частини приміщень першого 
поверху адміністративної будівлі за адресою: 
м. Вінниця вул.600-річчя,21 (в т.ч. проектні 
роботи) 

+4 325,058   +4 325,058   

Разом по програмі капітального 
будівництва +11 714,982   +8 368,982   +3 346,000   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», доповнивши підрозділ «Культура» 
розділу «Соціальна сфера» пунктом 117а: 

 
 



№ з/п Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Джерела 
фінансуванн

я 
Очікувані результати 

117а 

Роботи зі спорудження 
(виготовлення та 
встановлення) 
меморіальної дошки 
Газінському Віталію 
Івановичу 

департамент 
культури, КЗ 
«Центр 
концертних 
та 
фестивальних 
програм» 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницької 
міської 
ОТГ 

Вшанування пам’яті 
В. І. Газінського – 
народному артисту 
України, Почесному 
громадянину м. 
Вінниці, професору, 
засновнику та 
незмінному керівнику 
упродовж 25 років 
«Академічний 
камерний хор 
«Вінниця» ім. В. 
Газінського» 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 


