
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 13.10.2022 р. № 2187 
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»  

      

Враховуючи рішення виконавчого комітету: від 15.09.2022р. № 1909, від 

29.09.2022р. №2108 та в зв’язку з уточненням видатків по департаменту 

транспорту та міської мобільності міської ради (звернення департаменту 

транспорту та міської мобільності від 07.10.2022р. №21/00/007/153923),  

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. 

 

 

Секретар міської ради     Павло ЯБЛОНСЬКИЙ                                                                                               

                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.10.2022 р. № 2187 

 

 

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 

      

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, департаменту транспорту та міської мобільності 

міської ради від 07.10.2022р. №21/00/007/153923,  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.    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 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 

Департамент міського 

господарства,  

департамент фінансів,   

КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», 

КП «Вінницяоблтеплоенерго», 

КП «Вінницяоблводоканал» 



 

1.2. Зміст підпунктів 1.1, 1.2, 1.4, 1.5  пункту 1 «Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, Департамент транспорту та міської мобільності» розділу 

VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та інфраструктури 

підприємствами комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади на 2019-2024 рр.» для виконавця КП «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» викласти в 

новій редакції: 

 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього 

тис. грн. 

в тому числі по роках Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку, Департамент транспорту та міської мобільності 

1.1 

Технічне 

обслуговування, 

ремонт та 

утримання 

технічних засобів 

регулювання 

дорожнім рухом  

96 980 9 566 8 004 8 545 11 539 29 314 30 012 

КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього 

руху» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

1.2 

 

 

Нанесення та 

відновлення 

дорожньої 

розмітки 63 700 3 924 5 247 4 455 3 988 22 732 23 354 

КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього 

руху» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

1.4 

Поповнення  

статутного 

капіталу  

комунальних 

підприємств, які 

надають послуги 

в галузі 

«Житлово-

комунальне  

господарство», за 

рахунок коштів  

бюджету розвитку 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади  

26 300 5 337 3 449 3 756 1 431 5 753 6 574 

КП  

«Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього 

руху» 

територіальної громади обласному бюджету  

Вінницької області для    

КП «Вінницяоблтеплоенерго» та  

КП «Вінницяоблводоканал» 



№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього 

тис. грн. 

в тому числі по роках Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.5 

Надання 

комунальним 

підприємствам в 

безоплатне 

користування 

майна, яке є 

комунальною 

власністю 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

10 500 500 1000 1500 2000 2500 3000 

КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього 

руху» 

 

1.3. Зміст підпункту 7.3 пункту 7 «Департамент міського господарства» 

розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр.» для виконавця КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» викласти у новій редакції: 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 Департамент міського господарства 

7.3 

 

Поповнення 

статутного капіталу  

комунальних 

підприємств, які 

надають послуги в 

галузі «Житлово-

комунальне  

господарство», за 

рахунок  коштів 

бюджету розвитку 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

 

 

472 882 

 

 

0 0 0 54 277 229 096 189 509 

КП ВМР 

«Вінницяміськ

теплоенерго» 

 

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                       Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент міського господарства 

 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

 

Начальник відділу розвитку житлово-комунального господарства 

та енергетики  

 


