
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 23.12.2021 р. № 3229 

м. Вінниця 

 

Про проєкт рішення міської ради «Про внесення 

змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства Вінницької 

міської територіальної громади на 2019-2024рр., 

затвердженої рішенням міської ради від 

28.09.2018р. №1350  зі змінами»  

      

Розглянувши звернення департаменту фінансів від 16.12.2021р. № 10-00-

012-84413,  департаменту енергетики, транспорту та зв’язку від 16.12.2021р. №21-

00-007-84289, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59  

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

міської ради 

В И Р І Ш И В:   

 

1.  Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства  

Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затвердженої 

рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350  зі змінами» згідно з додатком. 

2.  Подати вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3.  Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови  М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 С. Моргунов                                                                                               

                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 23.12.2021 р. № 3229 

 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та 

утримання житлово-комунального господарства 

Вінницької міської територіальної громади на 

2019-2024рр., затвердженої рішенням міської 

ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами 

 

Розглянувши звернення департаменту фінансів від 16.12.2021р. № 10-00-

012-84413, департаменту енергетики, транспорту та зв’язку від 16.12.2021р. №21-

00-007-84289, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26,  частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до заходів  Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-

2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами, а 

саме: 

1.1.  Підпункт 4.4 пункту 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» розділу VІ «Заходи з утримання та ремонту об’єктів 

житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції, 

а саме: 

 

1.2.  Внести зміни до пункту 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» розділу VІІ «Заходи з розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2024рр.», доповнивши його підпунктом 4.4 наступного 

змісту: 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

4.4 

Погашення заборгованості з різниці в тарифах,  що 

підлягає урегулюванню згідно із Законом України 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» 

за рахунок субвенції з державного бюджету 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та зв’язку 



 

2. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій). 

 

 

   В.о. керуючого справами виконкому                                   С. Чорнолуцький 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

4.4 

Реалізація інвестиційного проекту  

«Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. 

М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» за 

рахунок кредитних коштів Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 

під гарантію міської ради. 

Забезпечення виконання Вінницькою міською 

радою гарантійних зобов’язань за 

позичальника КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" по кредиту, 

залученому підприємством в Північній 

екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) 

на реалізацію інвестиційного проекту 

«Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. 

М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів». 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, 

КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», 

департамент фінансів 



 

Департамент міського господарства 

 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  

 


