
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 22.05.2020 № 2229        52 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 рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 №815, від 

23.04.2020 №880, від 19.05.2020 р. №1007, лист департаменту комунального 
господарства та благоустрою від 18.05.2020 №19-00-006-23552, лист 
департаменту фінансів від 21.05.2020 №10-00-012-24206, 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 
державно

го 
бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального 
будівництва -28 627,654 -28 644,560 0,000 +16,906 

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 +1 898,039 +1 898,039 0,000 0,000 

Реконструкція будівлі комунального 
закладу "Дошкільний навчальний заклад -2 725,208 -2 725,208     



№16 Вінницької міської ради" по вул. 
Миколи Зерова,12 в м. Вінниці 
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     

Реконструкція спортивного ядра закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№33 Вінницької міської ради» по вул. 
В.Порика,20 в м. Вінниця 

+5 000,000   +5 000,000       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№60 Вінницької міської ради» по просп. 
Космонавтів,48 в м. Вінниця 

+2 800,000      +2 800,000   

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу "Дошкільний навчальний заклад 
№74 Вінницької міської ради" по 
вул.Андрія Первозванного,68  в м. 
Вінниця 

-2 800,000      -2 800,000   

Будівництво медичних установ та 
закладів -14 819,474   -14 836,380   0,000   +16,906   

Добудова головного корпусу клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги по 
вул. Київській, 68,  м. Вінниці - 
будівництво 

-14 836,380   -14 836,380       

Реконструкція приміщень МКЛ-1 під 
молочну кухню по вул. Хмельницьке 
шосе,96 в м. Вінниця 

+16,906       +16,906   

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 -36 172,340 -34 856,585 0,000 -1 315,755 
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -36 172,340 -34 856,585 0,000 -1 315,755 

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 -795,541 -795,541     



вул. 600-річчя, 26,30,32 в м.Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи)  
Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлового будинку по вул. 
Пирогова, 73 в м.Вінниці 

-31,898   -31,898       

Реконструкція мережі водопроводу до 
житлового будинку № 36 по вул. 
Шевченка в м.Вінниці 

+45,160   +30,146     +15,014   

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 
11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи)  

+953,650 +953,650     

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 -23 810,372 -23 810,372 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -23 810,372 -23 810,372 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 

-5 493,804 -5 493,804     

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул. Гонти (від вул. 
Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці 

+2 421,762 +2 421,762     

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     

Нове будівництво громадської вбиральні 
по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці +1 500,000   +1 500,000       

Нове будівництво дороги та тротуару по 
вул. Енергетична в м. Вінниці +94,369   +94,369       

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 -300,000 -300,000     



сільської ради Вінницького району, 
Вінницької області 
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 -11 335,678 -11 335,678 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності -11 335,678 -11 335,678 0,000 0,000 

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

-11 335,678 -11 335,678     

Разом по програмі капітального 
будівництва -123 882,866 -122 584,017 0,000 -1 298,849 

 
1.2. додаток 4. «Перелік закладів освіти м. Вінниці, реконструкція 

(термомодернізація) яких здійснюватиметься за рахунок запозичення до 
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» викласти у 
новій редакції: 

 



  Назва об’єкту 

Загальний 
обсяг 

кредиту, 
грн. 

Виконання у 
2019 р., грн. 

Планується 
реалізація у 
2020 р., грн. 

1 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№18 Вінницької міської ради» по пров. 
Гладкова, 7  в м. Вінниця 

8 412 973,80 6 912 973,80 1 500 000 

2 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№21 Вінницької міської ради» по вул. 
Міліційна, 8  в м. Вінниця 

14 014 654,20 8 471 181,60 5 543 472,60 

3 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№23 Вінницької міської ради» по вул. 
Олександра Довженка,3а в м. Вінниця 

20 695 926,04 9 800 228 10 895 698,04 

4 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№26 Вінницької міської ради» по вул. 
Київська,144  в м. Вінниця 

18 619 665 9 477 853,89 9 141 811,11 

5 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№30 Вінницької міської ради» по вул. 
600-річчя, 8 в м. Вінниця 

12 469 891,81 10 969 891,81 1 500 000 

6 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№42 Вінницької міської ради» по вул. 
Олега Антонова (пров. К. Маркса), 9  в м. 
Вінниця 

12 424 182,15 10 924 182,15 1 500 000 

7 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№47 Вінницької міської ради» по вул. 
Чорновола, 12  в м. Вінниця 

6 801 417 2 405 423,40 4 395 993,60 

8 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№52 Вінницької міської ради» по вул. 
Василя Порика,17 в м. Вінниця 

10 048 583 2 998 583 7 050 000 

9 
Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 

20 582 997 4 334 695 16 248 302 



№60 Вінницької міської ради по просп.. 
Космонавтів, 48  в м. Вінниця 

10 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№74 Вінницької міської ради» по вул. 
Андрія Первозванного, 68  в м. Вінниця 

16 713 997   16 713 997 

11 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
№75 Вінницької міської ради» по вул. 
600-річчя, 62  в м. Вінниця 

18 013 959 6 991 124 11 022 835 

12 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. 
М.І. Пирогова Вінницької міської ради» 
по вул. Малиновського, 7 в м. Вінниця 

17 269 497 6 999 999,40 10 269 497,60 

13 

Реставрація будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 
Вінницької міської ради – пам’ятка 
архітектури місцевого значення «Жіноча 
гімназія» (охоронний номер №225-М) по 
вул. Соборна, 94 в м. Вінниці 

19 053 000 4 400 000 14 653 000 

14 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №23 Вінницької міської ради» 
по просп. Космонавтів, 32 в м. Вінниця 

21 519 719  21 519 719 

15 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №10 Вінницької міської ради» 
по вул. Андрія Первозванного,22 в м. 
Вінниця 

32 359 538 10 139 379 22 220 159 

  Всього 249 000 000 94 825 515,05 154 174 484,95 
 
1.3. в додаток 6. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік», доповнивши: підрозділи «Транспорт. 
Розвиток транспортної інфраструктури» та «Благоустрій території» розділу 
«Житлово-комунальне господарство» пунктами 39а та 56а відповідно; підрозділ 
«Зайнятість населення. Ринок праці та заробітна плата» розділу «Соціальна 
сфера» пунктом 65а; підрозділ «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 
«Муніципальне управління» пунктом 127а: 

 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконанн
я 

Джерела 
фінансуван

ня 

Очікувані 
результати 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Благоустрій території 

39а 

Капітальний ремонт 
дороги по вул. 
Войцехівського 
м.Вінниці 

департамент комунального 
господарства та благоустрою 
міської ради, Вінницько-Хутірська 
сільська рада 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ, 
кошти 
інших 
місцевих 
бюджетів 

Покращенн
я 
транспортн
ого, 
пішохідного 
сполучення 
та безпеки 
дорожнього 
руху 

Транспорт. Розвиток транспортної інфраструктури 

 56а 

Забезпечення 
спільних дій, 
пов’язаних з 
намірами по 
будівництву 
автодорожнього 
шляхопроводу через 
залізничні колії 
(створ вул. 
Академіка Янгеля та 
вул. Ватутіна) 

департаменти міської ради: 
капітального будівництва, 
земельних ресурсів, архітектури та 
містобудування 

протягом 
року         - 

Налагоджен
ня єдиного 
процесу по 
реалізації 
стратегічно
го проекту 
будівництва 
автодорожн
ього 
шляхопрово
ду через 
залізничні 
колії (створ 
вул.Академі
ка Янгеля 
та 
вул.Ватутін
а) 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Зайнятість населення. Ринок праці та заробітна плата 

65а 

Забезпечити 
надання фінансової 
підтримки 
суб’єктам 
господарської 
діяльності для 
часткової 
компенсації 
роботодавцям 
витрат на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування за 
новостворені робочі 
місця відповідно до 
порядку, 
затвердженого 
міською радою 

департамент економіки і інвестицій 
міської ради; 
виконавчий комітет міської ради;  
ГУ ДПС у Вінницькій області; 
Головне управління ПФУ у 
Вінницькій області 

протягом 
року 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 

Стимулюва
ння 
створення 
нових 
робочих 
місць для 
зменшення 
рівня 
безробіття 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Бюджетно-фінансова сфера 



127а 

Здійснювати 
виконання та 
фінансування, за 
рахунок коштів 
бюджету 
Вінницької міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади на 2020 рік, 
заходів, 
передбачених 
Програмами, 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

протягом 
року 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 

Виконання 
заходів, 
визначених 
Програмами 
міської ради 
 
 
 
 
 
 

- «Комплексною 
правоохоронною 
програмою на 2019-
2021 роки»; 
 

Головне управління Національної 
поліції у Вінницькій області,  
Вінницький відділ поліції 
Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій 
області, Управління Служби 
безпеки України у Вінницькій 
області, Прокуратура Вінницької 
області, Вінницька місцева 
прокуратура, військові частини 
3008 та 3028 Національної гвардії 
України, Могилів-Подільський 
прикордонний загін Південного 
регіонального управління 
Державної прикордонної служби 
України, Управління патрульної 
поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції, 
Державна установа «Центр 
обслуговування підрозділів 
Національної поліції України», 
Управління стратегічних 
розслідувань у Вінницькій області 
Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції 
України, Відділ протидії 
кіберзлочинам у Вінницькій 
області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України, 
Регіональний сервісний центр 
МВС у Вінницькій області, 
Вінницький міськрайонний відділ 
філії державної установи «Центр 
пробації» у Вінницькій області, 
Державна установа "Вінницька 
установа виконання покарань 
(№1)",  Державна установа 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Виконання 
заходів, 
визначених 
Програмами 
міської ради 
 



"Вінницька виправна колонія 
(№86)",  виконавчий комітет 
міської ради, департамент фінансів 
міської ради 
 

- Програмою 
"Військово-
патріотичне 
виховання молоді та 
організація 
підготовки 
громадян до 
призову і служби в 
Збройних Силах 
України в населених 
пунктах, що входять 
до Вінницької 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади  на  2018-
2022р.р.";  
 

Квартирно-експлуатаційний відділ 
м. Вінниці, Вінницький обласний 
військовий комісаріат, Вінницький 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат, виконавчий комітет 
міської ради, департамент фінансів 
міської ради 
 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Виконання 
заходів, 
визначених 
Програмою 
міської ради 
 

- «Програмою 
організаційного 
забезпечення 
діяльності судів м. 
Вінниці на 2015 – 
2020 роки»; 
 

Територіальне управління 
Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області, 
Вінницький міський суд 
Вінницької області, Вінницький 
окружний адміністративний суд, 
виконавчий комітет міської ради, 
департамент фінансів міської ради 
 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Виконання 
заходів, 
визначених 
Програмою 
міської ради 
 

 - «Комплексною 
програмою 
Вінницької 
міської ради, ГУ 
ДПС у 
Вінницькій 
області, в тому 
числі 
Вінницького 
управління ГУ 
ДПС у 
Вінницькій 
області, 
виконавчого 
комітету міської 

ГУ ДПС у Вінницькій області, у 
тому числі Вінницьке управління 
ГУ ДПС у Вінницькій області, 
виконавчий комітет міської ради, 
департамент фінансів міської ради 
 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Виконання 
заходів, 
визначених 
Програмою 
міської ради 
 



ради, 
департаментів і 
відділів міської 
ради по 
контролю за 
дотриманням 
зобов’язань щодо 
платежів до 
бюджету 
Вінницької 
міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
підприємств, 
установ, 
організацій, СГ, 
фізичних осіб на 
2014-2020 роки»; 
 
- «Комплексною 
програмою 
співпраці 
Вінницької міської 
ради, Управління 
Державної 
казначейської 
служби України у 
м.Вінниці 
Вінницької області, 
розпорядників та 
одержувачів 
бюджетних коштів в 
сфері 
казначейського 
обслуговування 
бюджету 
Вінницької міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади на 2016-
2020 роки». 

Управління Державної 
казначейської служби України у 
м.Вінниці Вінницької області, 
виконавчий комітет міської ради, 
департамент фінансів міської ради 
 

протягом 
року 
 

бюджет 
Вінницько
ї міської 
ОТГ 
 

Виконання 
заходів,  
визначених 
Програмою 
міської ради 
 

 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 


