
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.11.2021 р. № 2819 

            м. Вінниця 
 

 

Про проєкт рішення міської ради 

«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» 

 

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «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», згідно з додатком. 

2.  Подати даний проєкт 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 проєкту 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 25.11.2021 р. № 2819 

 
Проєкт рішення міської ради 

 

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 09.11.2021р. № 22-00-019-74651, 

міського господарства від 17.11.2021р. №18-00-006-76620, комунального 

господарства та благоустрою від 18.11.2021р. № 19-00-006-77231, виконавчого 

комітету міської ради від 18.11.2021 № 01-01-74668, охорони здоров’я від 

18.11.2021р. №16-00-008-76871, маркетингу міста та туризму від 17.11.2021р. 

№38-00-019-76617, фінансів від 23.11.2021р. №10-00-012-78377,керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 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 

державно

го 

бюджету  

інші 

джерела 

Департамент капітального будівництва +600,000 +600,000 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+600,000 +600,000 0,000 0,000 

Реконструкція території з пам’ятником М. М. 

Коцюбинському та комплексним 

благоустроєм ділянки пам’ятки історії 

національного значення «Садиба 

письменника і громадського діяча М. М. 

Коцюбинського 

+600,000 +600,000     

Департамент міського господарства -134,543 -114,543 0,000 -20,000 



Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
-134,543 -114,543 0,000 -20,000 

Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення в с. Вінницькі Хутори Вінницької 

МТГ, Вінницького району, Вінницької 

області (в т.ч. проектні роботи) 

-83,575 -83,575     

Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення в с. Писарівка Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області (в 

т.ч. проектні роботи) 

+118,578 +118,578     

Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення в с. Щітки Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області (в 

т.ч. проектні роботи) 

+67,633 +67,633     

Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення в с. Гавришівка Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області (в 

т.ч. проектні роботи) 

+50,372 +50,372     

Реконструкція  мережі зовнішнього 

освітлення в с. Стадниця Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області (в 

т.ч. проектні роботи) 

+74,782 +74,782     

Реконструкція мережі зовнішньої зливової 

каналізації по вул.Шевченка,7 в м.Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) 

-1,266 -1,266     

Реконструкція  каналізаційного колектору 

Д=500мм по вул.Острозького (від 

вул.Є.Пікуса до вул.В.Антоновича) в 

м.Вінниці 

-20,611 -20,611     

Реконструкція мережі каналізації Д=700мм. 

по вул.Князів Коріатовичів в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи)   

-0,324 -0,324     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації до житлового будинку по вул. 

В.Порика, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

-1,472 -1,472     

Реконструкція мережі теплопостачання до 

житлового будинку по вул. Стельмаха, 17 в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-6,737 -6,737     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації до житлового будинку по вул. 

Стельмаха, 53 в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

-4,269 -4,269     

Реконструкція мережі теплопостачання до 

житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-11,003 -11,003     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації до житлових будинків по вул. 

М.Ващука,3,5,5а,вул. В.Порика,45,47 в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-0,017 -0,017     



Реконструкція мережі теплопостачання від 

ТК 113/6-5-1 до житлового будинку по вул. 

Соборній, 91 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

-7,094 -7,094     

Реконструкція мережі електропостачання по 

вул. Сабарівське шосе (від вул. Пирогова до 

ОСК) в м.Вінниці 

-5,189 -5,189     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації до житлових будинків по вул. 

Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в 

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

-1,879 -1,879     

Реконструкція мережі теплопостачання до 

житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. 

Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

-1,972 -1,972     

Реконструкція мережі теплопостачання до 

житлових будинків № 41, 43 по просп. 

Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

-16,062 -16,062     

Реконструкція мережі водопроводу від 

свердловини №1 до свердловини № 2 в 

с.Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького р-

ну, Вінницька обл. (в т.ч. проектні роботи)  

+7,111 +7,111     

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му 

пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 

2-36 в м. Вінниці 

-10,287 -10,287     

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му 

провулку Бестужева в м. Вінниця 
-1,712 -1,712     

Нове будівництво мережі каналізації по 2-му 

провулку Бестужева в м. Вінниця 
-1,544 -1,544     

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 

Грохольських (від 1-го провулку Бестужева 

до КНС по 2-му провулку Бестужева)  в м. 

Вінниця 

-1,491 -1,491     

Нове будівництво мережі  зовнішньої 

зливової каналізації по вул. Юрія Смирнова, 

134 - тупик Маяковського, 63  в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) 

-19,987 -19,987     

Нове будівництво мережі зовнішньої 

зливової каналізації по вул. М. Литвиненко - 

Вольгемут, 19 в м. Вінниці(в т.ч. проектні 

роботи) 

-8,226 -8,226     

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) 

-5,146 -5,146     

Нове будівництво мережі зовнішнього 

освітлення по вул.Б.Хмельницького в 

с.Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, 

-1,345 -1,345     



Вінницького району, Вінницької області (в 

т.ч. проектні роботи) 

Нове будівництво каналізаційної насосної 

станції по 2-му пров.Бестужева в м. Вінниці 
-69,701 -69,701     

Нове будівництво дитячого, спортивного 

майданчика біля будинку №13 по вул. 

В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи)  

-8,172 -8,172     

Нове будівництво спортивного майданчика 

по вул. Максима Шимка,3 на території 

комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської 

ради" в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-8,320 -8,320     

Нове будівництво дитячого, спортивного 

майданчика біля будинку № 62 на 1-му 

провулку Київському в м.Вінниці (в 

т.ч.проектні роботи) 

-73,544 -53,544   -20,000 

Нове будівництво   майданчика для пляжного  

волейболу на території зони відпочинку 

«Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи)з них: 

на реалізацію проекту "Центр пляжного 

волейболу Вінниці"- переможця конкурсу 

проектів в рамках "Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської територіальної 

громади" 

-82,074 -82,074     

Департамент комунального господарства 

та благоустрою 
+14 000,000 +14 000,000 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+14 000,000 +14 000,000 0,000 0,000 

Реконструкція вул. Батозької (від просп. 

Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в 

м.Вінниці 

+14 000,000 +14 000,000     

Виконавчий комітет міської ради +35,000 +35,000 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності 
+35,000 +35,000 0,000 0,000 

Нове будівництво каналізаційної насосної 

станції та насосної станції водопостачання 

«Вінницького індустріального парку» по вул. 

Немирівське шосе,213» (в т.ч. проектні 

роботи) 

+35,000 +35,000     

Департамент охорони здоров'я +4 850,000 +4 850,000 0,000 0,000 

Будівництво медичних установ та закладів +4 850,000 +4 850,000 0,000 0,000 

Реконструкція приміщень харчоблоку КНП 

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці  

+4 850,000 +4 850,000     

Департамент маркетингу міста та туризму +2 600,000 +2 600,000 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності  
+2 600,000 +2 600,000 0,000 0,000 

Реконструкція нежитлової будівлі за 

адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ.А) 
+2 600,000 +2 600,000     



Разом по програмі капітального 

будівництва 
+21 950,457 +21 970,457 0,000 -20,000 

 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік», доповнивши підрозділ «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 

«Муніципальне управління» додатку 4 «Заходи щодо забезпечення виконання 

завдань Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» пунктом 133а наступного змісту: 

 
Зміст заходу Відповідаль

ні виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані 

результати 

Бюджетно-фінансова сфера 

Передати в 2021 році субвенцію з бюджету 

Вінницької міської територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області в сумі 

99,0 тис. грн.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації, в тому числі по 

об’єктах: 

«Відновлення елементів благоустрою 

спортивної інфраструктури території навпроти 

будинку № 71 по вул. Магістрацькій  

(капітальний ремонт) в місті Вінниця» в сумі 

49,5 тис. грн.; 

«Відновлення елементів благоустрою 

спортивної інфраструктури західної частини 

території «Центральний парк ім. М. 

Леонтовича» по вул. Хлібна,1  (капітальний 

ремонт) в місті Вінниця» в сумі 49,5 тис. грн. 

 

департаменти    

міської ради: 

фінансів, 

економіки і 

інвестицій 

протягом 

року 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіаль

ної громади 

Формування 

сприятливих 

умов для 

активного 

відпочинку, 

організація 

культурного 

дозвілля 

мешканців 

громади  

 
 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

(С. Ярова). 

 

 

 

 

 

В.О. Керуючого справами виконкому                               С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент економіки і інвестицій  

 

Сандул Ольга Вікторівна 

 

Працівник за строковим договором 

 
 


