
 

 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.09.2022 р. № 2108 
м. Вінниця 

 

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  

      

 З метою забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 

2022-2023 років, безперебійного постачання теплової енергії в житлові будинки 

та заклади соціальної сфери, безперебійної роботи каналізаційної системи міста 

Вінниці, розглянувши звернення Вінницької обласної військової адміністрації від 

28.09.2022р. №01.01-53/7265, враховуючи рішення міської ради від 25.02.2022р. 

№927 «Про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради 

виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності 

громади, правопорядку та оборонної роботи», 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. 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. Пункт 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне 

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

комунального господарства на 2019-2024рр.» доповнити підпунктом 4.15 в 

наступній редакції: 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4 Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

4.15 
Придбання автономних джерел 

електропостачання для забезпечення 

Департамент міського 

господарства,  



 

2. Дане рішення виконавчого комітету міської ради підлягає затвердженню 

на черговій сесії Вінницької міської ради. 

3. Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти на заступника 

міського голови М.Форманюка. 

 

 

 

     Міський голова                                                                  Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резервного електроживлення виробничих 

об’єктів комунальних підприємств:   

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,  

КП «Вінницяоблтеплоенерго» та  

КП «Вінницяоблводоканал» шляхом 

поповнення статутного капіталу   

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та 

передачі субвенції з бюджету Вінницької 

міської територіальної громади обласному 

бюджету  Вінницької області для    

КП «Вінницяоблтеплоенерго» та  

КП «Вінницяоблводоканал» 

департамент фінансів,   

КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», 

КП «Вінницяоблтеплоенерго», 

КП «Вінницяоблводоканал» 



 

 

Департамент міського господарства 

 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

 

Начальник відділу розвитку житлово-комунального господарства та енергетики  

 


