
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.06.2021 № 460        10 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми економічного і соціального  

розвитку Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік,  

затвердженої рішенням міської  

ради від 24.12.2020 № 51 

 

 

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів - департаментів 

міської ради: капітального будівництва від 03.06.2021 №22-00-012-38810, від 

10.06.2021 №22-00-012-40146, міського господарства від 03.06.2021 №18-00-006-

38567, від 10.06.2021 №22-00-012-40146, комунального господарства та 

благоустрою від 07.06.2021 №19-00-006-39220,  від 07.06.2021 №19-00-006-

39245, охорони здоров'я від 17.06.2021 №16-00-008-42065, фінансів від 

27.05.2021 №10-00-012-37110, від 09.06.2021 №10-00-012-39773, економіки і 

інвестицій від 08.06.2021 №11-00-004-39614, енергетики, транспорту та зв’язку 

від 08.06.2021 №21-00-007-39670, 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 територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №51, а саме: 

1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2021 рік (на 

замовлення міської ради)»: 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень, тис. 

грн. 

в тому числі: 

бюджет 

розвитку  

кошти 

державного 

бюджету  

інші 

джерела 

Департамент капітального 

будівництва 
+49,113 +49,113 0,000  0,000  

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
+49,113 +49,113 0,000  0,000  

Реконструкція вулиць Академіка 

Янгеля та Ватутіна від створу з 

шляхопроводом до перехресть з 

+49,113 +49,113     



вулицями Батозька та М. Шимка в 

м. Вінниця 

Нове будівництво споруди з 

влаштуванням флагштоку по вул. 

Миколи Оводова,2 в м. Вінниці 

-300,000 -300,000     

Нове будівництво споруди з 

влаштуванням флагштоку по вул. 

Маяковського/ вул. Замкова в м. 

Вінниці 

+300,000 +300,000   

Департамент міського 

господарства 
0,000 0,000 0,000  0,000  

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
0,000 0,000 0,000  0,000  

Реконструкція  мережі 

електропостачання по 

вул.Сабарівське шосе (від 

вул.Пирогова до ОСК) в 

м.Вінниці  

-1 714,742  -1 714,742    

Реконструкція мережі 

водопроводу та каналізації  до 

житлового будинку по вул. 

Стельмаха,53  в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

+147,713 +147,713   

Реконструкція мережі 

теплопостачання  до житлового 

будинку по вул. Стельмаха,53  в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

+959,462 +959,462   

Нове будівництво спортивного 

майданчика по вул.Максима 

Шимка,3 на території 

комунального закладу 

"Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 12 Вінницької міської 

ради" в м.Вінниці                                                         

(в т.ч. проектні роботи) 

+9,838 +9,838     

Нове будівництво мережі 

зовнішньої освітлення по вул. 

Гагаріна в смт. Десна Вінницької 

міської ОТГ (в т.ч. проектні 

роботи) 

+597,729 +597,729   

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
+2 300,000 +2 300,000 0,000 0,000  

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+2 300,000 +2 300,000 0,000  0,000  

Нове будівництво дороги по 

вул.Тимофіївській (від ПК8+42 до 

ПК10+30) в м.Вінниці 

+2 300,000 +2 300,000   

Департамент охорони здоров'я +1 000,000 +1 000,000 0,000 0,000  

Будівництво медичних установ 

та закладів 

+1 000,000 +1 000,000 0,000  0,000  

Реконструкція системи 

киснепостачання КНП 

«Вінницький міський клінічний 

+1 000,000 +1 000,000   



пологовий будинок №1» по вул. 

Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниці 

Разом +3 349,113 +3 349,113 0,000 0,000 

 

1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 

на 2021 рік», доповнивши: 

- підрозділ «Благоустрій території» розділу «Житлово-комунальне 

господарство» пунктом 36а:  

 № 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансуванн

я 

Очікувані 

результати 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Транспорт 

36а 

Забезпечити 

співфінансування  на 

проведення ремонту 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення на 

договірних засадах:  

- С-02-03-07 «Щітки-

Хижинці» на ділянці від М-12 

до с.Щітки  

-  С-02-03-26 

«Писарівка-Сокиринці» на 

ділянці від М-12 до 

с.Писарівка 

Департамент  

комунального 

господарства та 

благоустрою  

міської ради, ДП 

«Служба 

місцевих 

автомобільних 

доріг у 

Вінницькій 

області» 

Протягом 

року 

Бюджет 

Вінницької 

міської ТГ 

 

 

 

 

150,0 тис. грн 

150,0 тис. грн 

Збереження та 

поліпшення стану 

доріг. Покращення 

транспортного 

сполучення, безпеки 

дорожнього руху. 

 

- підрозділ «Енергетичний розвиток та енергоефективність» розділу «Житлово-

комунальне господарство» пунктом 55а: 

 № 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансуван

ня 

Очікувані 

результати 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Енергетичний розвиток та енергоефективність 

55а 

Забезпечити придбання 

електротоварів, лічильника 

електричної енергії та 

перевірку параметрів опору 

ізоляції для 

енергозабезпечення 

функціонування  

Національного музею-садиби 

М.І.Пирогова та передачу для 

цього коштів в сумі 100,0 тис. 

грн. у вигляді субвенції 

державному бюджету 

Національний музей-

садиба М.І.Пирогова 

департаменти міської ради: 

енергетики, транспорту та 

зв’язку, фінансів 

Протягом 

року 

Бюджет 

Вінницької 

міської ТГ 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

належного 

функціонува

ння 

Національног

о музею-

садиби 

М.І.Пирогова 

- підрозділ «Розвиток міжнародного співробітництва» розділу «Муніципальне 

управління» пунктом 172: 

 № 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансуванн

я 

Очікувані 

результати 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Розвиток міжнародного співробітництва 



172 

Створення у співпраці з 

Міністерством закордонних 

справ Франції та м. Діжон 

(п.171 заходів) Агрохабу на 

базі Вінницького 

національного аграрного 

університету, проведення для 

цього ремонтних робіт в 

приміщеннях  університету та 

виділення з бюджету 

Вінницької міської 

територіальної громади 

коштів в сумі 1,5 млн. грн. у 

вигляді субвенції 

Вінницькому національному 

аграрному університету 

Вінницький 

національний 

аграрний 

університет, 

виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

фінансів міської 

ради 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської ТГ 

 

 

 

 

Об’єднання наукового 

потенціалу 

Вінницького 

національного 

аграрного 

університету, 

аграрних підприємств 

та місцевих органів 

влади для проведення 

наукових досліджень 

в напрямку розвитку 

аграрного сектору та 

зменшення 

негативного впливу на 

навколишнє природне 

середовище 

 

- в абзаці 2 « - «Комплексною правоохоронною програмою на 2019-2021 роки» 

пункту 136а підрозділу «Бюджетно-фінансова сфера» розділу «Муніципальне 

управління» « - «Комплексною правоохоронною програмою на 2019-2021 роки» у 

колонці «Відповідальні виконавці» слова «Прокуратура Вінницької області» 

замінити на слова «Вінницька обласна прокуратура» та доповнити словами: «філія 

Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області, Вінницький міський 

відділ філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області»; 

 

- викласти пункт 70 підрозділу «Ринок праці» розділу «Соціальна сфера» в 

наступній редакції:  

 № 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

Очікувані 

результати 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

Ринок праці 

70 

Забезпечити погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати та сплати єдиного соціального 

внеску (в тому числі штрафні санкції 

та пеню) працівникам  ДП «Дитячий 

санаторій ім. М. М. Коцюбинського» 

закритого акціонерного товариства 

лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

Департамент 

фінансів 

Протягом 

року 

Бюджет 

Вінницьк

ої міської 

ТГ 

 

 

 

 

 

Повне погашення 

утвореної 

заборгованості з 

виплати заробітної 

плати та сплати 

єдиного соціального 

внеску (в тому числі 

штрафні санкції та 

пеню)  перед 

працівниками 

підприємства 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (С.А. Ярова). 

 

 

 

Міський голова                                                         С. Моргунов 

 

 

 



Департамент економіки і інвестицій  

Атаманенко Алла Сергіївна 

Начальник відділу планування та звітності 
 

 

 

 


