
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 11.06.2020 р. № 1148 

м. Вінниця 
 
Про проект 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» 
 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1.Схвалити проект 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» згідно з додатком. 

2.Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 
3.Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради для 
включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
А.Очеретного. 

 
 
 

Міський голова                              С. Моргунов 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
міської ради  
від 11.06.2020 р. № 1148 

 
Проект 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 

 
Враховуючи  рішення виконавчого комітету від 02.06.2020р. № 1068, 

звернення головних розпорядників коштів – департаментів міської ради: 
капітального будівництва від 11.06.2020 №22-00-012-27106, міського 
господарства від 02.06.2020 № 18-00-006-25609, комунального господарства та 
благоустрою від 09.06.2020 № 19-00-006-26661, комітету по фізичній культурі і 
спорту від 09.06.2020 №33-00-005-26605, фінансів від 11.06.2020 №10-00-012-
27050, 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 +51 982,046   0,000 +54 716,200   -2 734,154 

Будівництво освітніх установ та 
закладів +46 982,046   0,000 +49 716,200   -2 734,154 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 
в житловому кварталі №8 району 
"Поділля" в м. Вінниці - будівництво 

+41 882,046     +44 616,200   -2 734,154   

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

-11 702,940   -11 702,940       



Будівля комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№16 Вінницької міської ради» по 
вул. Миколи Зерова,12, в м. Вінниці 
- реконструкція 

+11 802,940   +11 702,940   +100,000     

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

-14 468,481   -14 468,481       

Спортивне ядро закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 
№33 Вінницької міської ради» по 
вул. В.Порика,20, в м. Вінниці - 
реконструкція 

+19 468,481   +14 468,481   +5 000,000     

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) комунального 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №13 Вінницької міської 
ради» по вул. М. Шимка,1 в м. 
Вінниця 

+9 110,569     +9 110,569   

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

-9 110,569     -9 110,569   

Будівництво медичних установ та 
закладів +5 000,000   0,000 +5 000,000   0,000 

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

-43 695,139   -43 695,139       

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

+48 695,139   +43 695,139   +5 000,000     

Департамент міського 
господарства -63,640   -63,640   0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -63,640   -63,640   0,000 0,000 

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

+73,544   +73,544       

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

+86,077   +86,077       



Нове будівництво спортивного 
майданчика для ігрових видів спорту 
по вул. Соборній,94 (на території 
комунального закладу "Навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 
ВМР" )  в м. Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

-221,241   -221,241       

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

-0,760   -0,760       

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) 

-1,260   -1,260       

Департамент комунального 
господарства та благоустрою -497,855   -497,855   0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -497,855   -497,855   0,000 0,000 

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

-2 000,000   -2 000,000       

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

+1 502,145   +1 502,145       

Комітет по фізичній культурі і 
спорту +1 390,767   +1 390,767   0,000 0,000 

Будівництво споруд,  установ та 
закладів фізичної культури і 
спорту 

+1 390,767   +1 390,767   0,000 0,000 

Реконструкція елінгу з надбудовою 
"МДЮСШ №2" по узвозу 
Бузькому,33 в м. Вінниця 

+1 390,767   +1 390,767       

Разом по програмі капітального 
будівництва +52 811,318   +829,272   +54 716,200   -2 734,154   

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

20 582 997 4 334 695 16 248 302 

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 

12 409 150   12 409 150 

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 

16 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №13 Вінницької міської 
ради» по вул. М.Шимка,1 в м. Вінниця 

9 110 569  9 110 569 

  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» в підрозділ «Бюджетно-фінансова сфера» 
розділу «Муніципальне управління», а саме:  

– в пункті 133 слова і цифри «151,8 млн грн» замінити словами і цифрами 
«154174,48495 тис. грн»; 

– в пункті 134 слова і цифри «10,416 млн грн» замінити слова і цифрами 
«14,880 млн грн». 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(В.Б.Кривіцький). 
 
 
 
В. о. керуючого справами виконкому              С. Чорнолуцький  



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


