
 

 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
Від 09.04.2020 р. № 815 

м. Вінниця 
 

Про внесення змін та доповнень  
до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік 
 

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів – департаментів 
міської ради: капітального будівництва міської ради від 03.04.2020 №22-00-012-
17649, міського господарства від 03.04.2020 №18-00-006-17566, від 03.04.2020 
№18-00-006-17652, комунального господарства та благоустрою від 03.04.2020 
№19-00-006-17575, охорони здоров'я від 03.04.2020 №16-00-008-17617, 
енергетики, транспорту та зв'язку від 03.04.2020 №21-00-007-17614, комітету 
фізкультури та спорту від 03.04.2020 №33-00-005-17640, маркетингу міста та 
туризму від 03.04.2020 №38-00-019-17595, виконавчого комітету від  06.04.2020 
№01-01-19049, керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та п.5. рішення міської ради від 27.12.2019 №2076, 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2020 рік 

(на замовлення міської ради)» до Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 27.12.2019 №2076 (зі змінами), а саме: 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
тис. грн. 

в тому числі: 
бюджет 

розвитку 
міської ОТГ 

кошти 
державного 

бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального 
будівництва -18 808,180   -18 808,180   0,000   0,000   

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -1 000,000   -1 000,000   0,000   0,000   

Реконструкція підземного переходу по 
вул. Пирогова в м. Вінниця -1 000,000   -1 000,000       

Будівництво освітніх установ та 
закладів -3 101,961   -3 101,961   0,000   0,000   



Реконструкція будівлі комунального 
закладу "Дошкільний навчальний заклад 
№16 Вінницької міської ради" по вул. 
Миколи Зерова,12 в м. Вінниці 

-2 725,208   -2 725,208       

Реконструкція спортивного ядра 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької 
міської ради» по вул. Тараса Сича,38 у м. 
Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-276,753   -276,753       

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       

Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту -11 706,219   -11 706,219   0,000   0,000   

Реконструкція приміщень спортивного 
комплексу по вул. Академіка Янгеля,48 в 
м. Вінниця 

-11 706,219   -11 706,219       

Будівництво інших об’єктів 
комунальної власності -3 000,000   -3 000,000   0,000   0,000   

Реконструкція адмінбудівлі по вул. 
Соборна,36 в м. Вінниця -3 000,000   -3 000,000       

Департамент міського господарства -36 185,602   -34 854,833   0,000   -1 330,769   
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -36 185,602   -34 854,833   0,000   -1 330,769   

Нове будівництво мережі каналізації по 
1-му пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. 
Тропініна, 2-36 в м.Вінниці 

-1 954,246   -1 367,163     -587,083   

Нове будівництво каналізаційної 
насосної станції по 2-му пров.Бестужева 
в м.Вінниці 

-2 348,945   -2 348,945       

Нове будівництво мережі каналізації по 
1-му провулку Бестужева в м.Вінниця -441,599   -309,120     -132,479   

Нове будівництво мережі каналізації по 
2-му провулку Бестужева в м.Вінниця -497,357   -348,150     -149,207   

Нове будівництво мережі каналізації по  
тупіку Аграрному (від будинку №2 до 
провулку Добрий) в м.Вінниці  

-600,000   -420,000     -180,000   

Нове будівництво мережі водопроводу 
по вул. Я.Шепеля, 57-87 в м. Вінниці -940,000   -658,000     -282,000   

Нове будівництво мережі каналізації від 
індустріального парку по Немирівському 
шосе, 213 до вул. Волошкової в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-8 000,000   -8 000,000       

Реконструкція  мережі  каналізації  по 
вул. Гонти від перехрестя з 
вул.Станіславського до вул.Енергетичної 
в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-1 292,736   -1 292,736       



Реконструкція мережі каналізації  по вул. 
Князів Коріатовичів, 11-33 в м.Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

-1 000,000   -1 000,000       

Реконструкція мережі водопроводу по 
вул. Князів Коріатовичів від вул. 
Соборної до вул.Монастирської в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-668,660   -668,660       

Реконструкція мережі водопроводу по 
вул. Гонти (від вул. Київської до вул. 
Батозької) в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи)    

-267,765   -267,765       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по 
просп. Космонавтів, 26,28, вул. В.Порика 
11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи)  

+1 601,311   +1 601,311       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
А.Первозваного, 24,26 в м. Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи)  

+2 060,816   +2 060,816       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по вул. 
М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м. 
Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-1 888,022   -1 888,022       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29 в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-707,541   -707,541       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по   
вул. М.Литвиненко-Вольгемут,  31 в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-517,953   -517,953       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
Гоголя, 6, 6а, пров. Комунальний, 5 в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-348,604   -348,604       

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи)  

-795,541   -795,541       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлового будинку № 5 по вул. 
В.Порика в м. Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

+884,738   +884,738       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлових будинків № 41, 43 по просп. 
Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

-1 323,049   -1 323,049       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлових будинків по просп. 
Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 

+953,650   +953,650       



11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи)  
Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлового будинку по вул. 
М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м.Вінниці 
(в т.ч. проектні роботи)  

-302,627   -302,627       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлових будинків по вул. 
М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29,31 в 
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-142,000   -142,000       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлових будинків по вул. Гоголя, 
6,6а, пров. Комунальний, 5 в м.Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи)  

-345,908   -345,908       

Реконструкція мережі теплопостачання 
до житлових будинків по вул. 600-річчя, 
26,30,32 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи)  

-2 257,495   -2 257,495       

Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення з оснащенням підсвічування 
будівлі по вул. Соловйова, 3 в м. Вінниці 
(в т.ч. проектні роботи)   

-5,118   -5,118     

Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення по вул.600-річчя, 50, 52, 54 в 
м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)    

-203,896   -203,896     

Нове будівництво мережі  зовнішньої 
зливової каналізації по 2-му провулку 
Пирогова в  м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

-1 421,627   -1 421,627     

Нове будівництво мережі  зовнішньої 
зливової каналізації по вул. Юрія 
Смирнова, 134 - тупик Маяковського, 63  
в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-2 160,666   -2 160,666     

Нове будівництво мережі зовнішньої 
зливової каналізації по вул. М. 
Литвиненко - Вольгемут, 19 в м. 
Вінниці(в т.ч. проектні роботи) 

-668,086   -668,086     

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул.Гагаріна в смт.Десна 
Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні 
роботи) 

-2 542,146   -2 542,146     

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул. М.Куліша, вул. 
Вінницька, вул. І.Багряного, вул. 
Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул. 
Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. 
С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, 
провул. 2-й Б.Гмирі, провул. З-й Б. 
Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-й 
Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

-671,452   -671,452       



Нове будівництво дитячого та  
спортивного майданчиків по вул. 
Медова, б/н навпроти будинку № 29  в м. 
Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-777,507   -777,507       

Нове будівництво спортивного 
майданчика по вул. Олеся Гончара, б/н, 
напроти будинку №112 в м. Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

-891,986   -891,986       

Реконструкція мережі водопроводу по 
вул.Д.Нечая  (від вул.Дубовецької до 
вул.Г.Успенського) в м.Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи) 

-5 703,221   -5 703,221       

Реконструкція житлового будинку по 
вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи) 

-0,364   -0,364       

Департамент комунального 
господарства та благоустрою -30 430,299   -30 430,299   0,000   0,000   

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -30 430,299   -30 430,299   0,000   0,000   

Будівництво комплексу по 
знешкодженню побутових відходів (на 
території Людавської сільської ради 
Жмеринського району Вінницької 
області) 

-1 827,924   -1 827,924       

Будівництво кладовища по вул. 
Сабарівське шосе, б/н (І-ІІ черга) у 
м.Вінниці 

-3 897,480   -3 897,480       

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від 
перехрестя з вул. Проектною 16 до 
перехрестя з вул. Проектною 13) та 
ділянка вул. Проектної 13 (від 
перехрестя з вул. Проектною 12а до 
перехрестя з вул. Проектною 12) в м. 
Вінниця 

-9 700,811   -9 700,811       

Нове будівництво дороги по 
вул.Миколаївській (від ПК0 до ПК2+41) 
в м.Вінниці 

-4 500,000   -4 500,000       

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 
12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в 
напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці 

-2 306,484   -2 306,484       

Нове будівництво дороги по вул. Гонти 
(від вул. Київська до вул. Батозька) в 
м.Вінниці 

-8 097,600   -8 097,600       

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 
(від Немирівського шосе до перехрестя з 
вул. Проектної 11) ділянки вул. 
Проектної 11 (від перехрестя з вул. 
Проектною 16 до Черкаського шосе) в 
м.Вінниці 

-100,000   -100,000       

Виконавчий комітет -11 043,175   -11 043,175   0,000   0,000   
Будівництво інших об’єктів 
комунальної власності -11 043,175   -11 043,175   0,000   0,000   



Нове будівництво каналізаційної 
насосної станції та насосної станції 
водопостачання «Вінницького 
індустріального парку» по вул. 
Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

-4 467,664   -4 467,664       

Нове будівництво огорожі території за 
адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське 
шосе,  213 (в т.ч. проектні роботи) 

-492,029   -492,029       

Нове будівництво автомобільного 
паркінгу Вінницького індустріального 
парку по вул. Немирівське шосе, 213 у 
м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-4 332,000   -4 332,000       

Реконструкція силової трансформаторної 
підстанції за адресою: м.Вінниця, 
вул.600-річчя (в т.ч. проектні роботи) 

-4 600,000   -4 600,000       

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

+3 787,974   +3 787,974       

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

+40,000   +40,000       

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

-979,456   -979,456       

Департамент енергетики, транспорту 
та зв’язку -4 902,596   -4 902,596   0,000   0,000   

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності -4 902,596   -4 902,596   0,000   0,000   

Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт 
Вінниця» на території Гавришівської 
сільської ради Вінницького району, 
Вінницької області 

-300,000   -300,000       

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП 
"Аеропорт Вінниця" на території 
Гавришівської сільської ради 
Вінницького району, Вінницької області 

-3 988,796   -3 988,796       

Реконструкція  інженерних мереж 
(внутрішні та зовнішні мережі 
водопостачання, каналізації, 
теплопостачання, гарячого 
водопостачання, газопостачання) та 
споруд на цих мережах  КП «Аеропорт 
Вінниця» на території Гавришівської та 
Вінницько-Хутірської сільських рад 
Вінницького району, Вінницької області 
(за межами населених пунктів) 

-613,800   -613,800       



Департамент охорони здоров’я -5 491,051   -5 491,051   0,000   0,000   
Будівництво медичних установ та 
закладів -5 491,051   -5 491,051   0,000   0,000   

Реконструкція мереж холодного 
водопостачання та водовідведення КНП 
"Вінницька міська клінічна лікарня №1" 
по вул. Хмельницьке шосе,96 в 
м.Вінниця 

-2 000,902   -2 000,902       

Реконструкція мереж пожежного 
водогону КНП "Вінницька клінічна 
лікарня №1" по вул.Хмельницьке 
шосе,96 в м.Вінниця 

-1 500,000   -1 500,000       

Реконструкція системи опалення 
терапевтичного корпусу КНП 
"Вінницька міська клінічна лікарня №1" 
по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці 

-1 990,149   -1 990,149       

Комітет по фізичній культурі і спорту -2 500,000   -2 500,000   0,000   0,000   
Будівництво споруд,  установ та 
закладів фізичної культури і спорту -2 500,000   -2 500,000   0,000   0,000   

Реконструкція частини будівлі котельні 
по вул.Келецька,94а для обладнання 
приміщення спортивної школи з 
надбудовою в м. Вінниці 

-2 500,000   -2 500,000       

Департамент маркетингу міста та 
туризму -6 478,884   -6 478,884   0,000   0,000   

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності -6 478,884   -6 478,884   0,000   0,000   

Реконструкція нежитлової будівлі за 
адресою: м.Вінниця, вул.Соборна,89 
(літ.А) 

-6 478,884   -6 478,884       

Разом по програмі капітального 
будівництва -115 839,787   -114 509,018   0,000   -1 330,769   

 
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради включити дане питання 

до рішення міської ради 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. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

А.Очеретного. 
 
 
 

Міський голова                              С. Моргунов 
 
 

  



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


