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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 09.08.2018р. №1681    

 

 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про хід виконання Програми  

економічного і соціального розвитку 

м. Вінниці за І півріччя 2018 року» 

 

 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту 2 статті 52, частиною 6 статті 59  Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці за І півріччя 2018 року», 

згідно з додатком.  

2. Подати вищезазначений проект 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 проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В. Скальського.   

 

 

 

Заступник міського голови       М. Форманюк 
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Додаток до рішення  

виконкому міської ради  

від 09.08.2018р. №1681 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про хід виконання Програми  

економічного і соціального розвитку 

м. Вінниці за І півріччя 2018 року 

 

Міська рада відзначає, що в рамках виконання «Програми економічного і 

соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік» у І півріччі були реалізовані заходи, 

спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної сфери. 

Успішно завершено опалювальний сезон, забезпечено безперебійне газо- та 

водопостачання міста, проводились заплановані роботи з будівництва та 

реконструкції.  Забезпечено  стабільну роботу міського транспорту,  проведено 

комплексні  заходи  з благоустрою,  утримання  та санітарного очищення 

територій, збереження об'єктів загального користування та природних 

ландшафтів. Реалізовані заходи щодо створення доступного та безбар'єрного 

міського середовища. Створювались умови для підвищення ефективності і 

прозорості управління містом, впроваджувались нові елементи електронного 

врядування.  

Підсумки І півріччя свідчать про збереження в місті стабільної економічної 

та суспільно-політичної ситуації. Підприємства міста працювали стабільно, в 

звичайному режимі. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у січні-травні 

2018 року склав 12,5 млрд.грн, що становить 41,5% від запланованого обсягу на  

рік. 

Збільшили обсяги реалізації промислової продукції підприємства: ПАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат», ПАТ «Вінницький молочний завод 

«Рошен», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПрАТ «Вінницяпобутхім», 

ТОВ-Підприємство «АВІС», ТОВ «Австрія Джус Україна», СУІП у формі ТОВ 

«Сперко Україна». 

З метою підвищення ефективності виробничого процесу, підвищення 

продуктивності праці на промислових підприємствах міста  проводилась 

технічна модернізація та реконструкція виробництв. Завершено реалізацію 

проекту «Будівництво металевого силосу для зберігання лушпиння соняшнику 

місткістю 2500 м3 та насіння олійних культур» на ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат»; будівництво нового холодильника (№4) для зберігання 

2,5 тис.тон продукції – на ТОВ «Аграна Фрут Україна». Завершено технічне 

переоснащення лінії розливу та фасування соусів та приправ, проводиться 

переоснащення лінії  з виробництва гірчиці з цільного зерна,  реконструкція цеху 

з виробництва харчових концентратів на ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика».  
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Триває реконструкція виробництва на ТОВ «Барлінек Інвест»; виробничих 

приміщень ДП «Електричні системи», що розташовані на території по                               

вул. Стрілецькій, 57 (45-й ЕМЗ).  

Завершено будівництво І-ї черги нового заводу з виробництва 

холодильного обладнання (компанія «UBC Group»). Одночасно з проведенням 

необхідних пусконалагоджувальних робіт, розпочато випуск продукції в тестовому 

режимі. До кінця року на підприємстві очікується створення 750 нових робочих 

місць. 

Для поліпшення підприємницького клімату впроваджувались нові форми 

взаємодії з бізнесом – для цього проведено низку публічних заходів, 

спрямованих на створення в місті моделі «регуляторної платформи» – відкритого 

майданчику для активного діалогу та співпраці міської влади і бізнесу. Тривала 

розробка Концепції Центру підтримки підприємництва та базового пакету 

послуг для підприємців.  

Проводилась робота, спрямована на активізацію інвестиційної діяльності 

через розширення механізмів, інструментів та джерел залучення інвестицій. 

Зокрема, рішенням міської ради від 27.06.2018 року №1222 затверджено 

«Маркетингову стратегії міста Вінниці – 2020». Підписано Меморандум між 

Вінницькою міською радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією 

та компанією «HEAD», яка має намір збудувати на території міста завод з 

виробництва спорядження для зимових видів спорту. 

Рішенням міської ради від 30.03.2018 року №1144 надано дозвіл на 

розроблення детального плану території Вінницького індустріального парку 

(вул. Немирівське шосе). Також, рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 01.03.2018р. №479 підприємству ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» надано вихідні дані 

– містобудівні умови та обмеження на проектування заводу з виробництва 

сонячних панелей на вул. С. Зулінського.  

Укладені інвестиційні договори щодо участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури на об’єкти: на вул. Замостянській,49,  

вул. М.Оводова,7. Згідно з договором про забудову території від 18.05.2017 року 

передано в комунальну власність приміщення в житловому будинку на                              

вул. Тимофіївська,8. 

З початку року із забудовниками укладено 32 договори про сплату пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста. Станом на 01.07.2018 року від сплати 

пайової участі до бюджету розвитку міського бюджету надійшло 5,28 млн.грн, 

що складає 99,2% до плану на рік.   

Підприємствами міста у січні-червні 2018 року виконано будівельних 

робіт на суму 1,2 млрд. грн., що у фактичних цінах на 20% або на 254,8 млн. грн. 

більше порівняно з відповідним періодом минулого року.  

За даними моніторингу у І півріччі поточного року введено в експлуатацію 

63,2 тис.м2 загальної площі житла, в тому числі І пусковий комплекс п’ятого 

об’єкту Програми ««Муніципальне житло м. Вінниці» - 88-квартирний житловий 

будинок по вул. Петра Запорожця, 4 загальною площею майже 5,9 тис. м2. 

Триває будівництво ІІ пускового комплексу загальною площею майже 6,1 тис. 

м2, який планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року. Крім того, 
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розпочато будівництво шостого об’єкту Програми – 80-квартирного житлового 

будинку по вул. Маяковського.  

У І півріччі 2018 року з бюджету розвитку міського бюджету 

профінансовані роботи на об’єктах Програми капітального будівництва на 

замовлення міської ради на суму 211,8 млн.грн., з яких: кошти підприємств, 

організацій та населення – 26,9 млн.грн., кошти державного бюджету –                                 

72,8 млн.грн., кошти міського бюджету (бюджету розвитку) – 112,1 млн.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету розпочато масштабну реконструкцію 

вул. Замостянська (від вул. Стрілецька до проспекту Коцюбинського) – І черга 

(від просп. Коцюбинського до вул. Стеценка); головного входу ЦПКіВ                                  

ім. Горького. На стадії завершення роботи з реконструкції мостової споруди 

через р. Південний Буг на вул. Чорновола. 

Завершено будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Гонти, 

розпочато роботу в тестовому режимі.  

Триває будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області).  

Завершено будівництво ІІ черги дороги на вул. Верхарна – ділянка від вул. 

Некрасова до вул. О. Довженка, протяжністю 2,4 тис. м2. Проведено капітальний 

ремонт покриття доріг на ділянках вулиць: Київська (вул. С.Зулінського – МКЛ 

№2), Пирогова (площа Гагаріна – вул. Дачна), протяжністю 27,6 тис. м2. Триває 

комплексний капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. М. Ващука (від вул. 

В.Порика до вул. Стельмаха) та вул. Гніванське шосе (від вул. Пирогова до межі 

міста). Ведеться виготовлення ПКД на капітальний ремонт на вул. Генерала 

Арабея. 

Розпочато капітальний ремонт вхідної групи в ЦПКіВ ім. Горького зі 

сторони вул. Хлібна та зі сторони вул. Грушевського. 

Проводились комплексні роботи з благоустрою міста. Виконано поточний 

ремонт дорожніх покриттів на ділянках 145 вулиць міста загальною  

протяжністю 43,4 тис.м2, тротуарів  – 0,6 тис.м2.  

Завершено капітальний ремонт тротуарного покриття на вул. Київській 

(від вул. С.Зулінського до вул. Гонти), Московській,  Магістрацькій  (від вул. 

Хмельницьке шосе до вул. Театральної – непарна сторона), протяжністю                              

8,7 тис.м2. Розпочато капітальний ремонт тротуару на вул. Соборній (від буд. 

№34 до буд. №50).  

В рамках виконаних ремонтних робіт влаштовано 84 пандуси, збудовано 

1,42 км відокремлених велодоріжок. Станом на 01.07.2018р. облаштовано                         

49,3 км велодоріжок.  

Проведено ремонт та облаштування 12 зупинок громадського транспорту.  

Завершено капітальний ремонт дорожнього огородження та зовнішнього 

освітлення на вул. Немирівське шосе (від вул. Чехова до буд №177 на вул. 

Немирівське шосе). Ведеться капітальний ремонт турнікетного огородження на 

вул. Келецька, Пирогова, пр-т Коцюбинського, Київська; паркану на вул. 

С.Петлюри; контейнерного майданчика на вул. Л.Толстого; інженерних мереж 

на вул. Бучми, вул. Мури.  



 

5 

 

Здійснюється реконструкція мереж зливової каналізації на вул. 

Келецькій,64, 64/47а; капітальний ремонт – на вул. Б.Лук’яновського.   

Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 4-х об’єктах. 

Всього в І-му півріччі встановлено 165 світлодіодних світильників вуличного 

освітлення. 

Завершується будівництво футбольного поля біля Палацу дітей та 

юнацтва. Триває будівництво поля для гри в міні-футбол та 

багатофункціонального спортивного майданчика на вул. Брацлавській, 98 

(територія ЗОШ №9); дитячого та спортивного майданчиків на розі вул. 

Руданського – М. Гавриша. Завершується процедура закупівлі на будівництво  

дитячого майданчика на вул. Л. Ратушної, 128,130,132.  

На умовах співфінансування з мешканцями в мікрорайонах приватної 

забудови міста проведено капітальний ремонт дорожнього покриття 12 вулиць, 

збудовано 2,51 км мереж водопроводу та каналізації. 

Проведено капітальний ремонт скверу на вул. Ватутіна (в районі будинків 

№20,22,34,44); офіційних міських пляжів – «Центральний», «Хімік», «Гонти». 

Крім того, в рамках реалізації проектів-переможців конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив» виконано капітальний ремонт зони благоустрою на вул. 

Сергєєва-Ценського; зон відпочинку на вул. Волошковій та вул. Гладкова.  

Проводиться капітальний ремонт території на вул. Гоголя. Виконано поточний 

ремонт 82 колодязів загального користування, очищено –  43 колодязі.  

Виконано значний обсяг робіт з озеленення міста. Встановлені «живі 

скульптури» з рослин на проспекті Юності, у сквері біля Європейської площі. 

Виконувались роботи з ремонту та утримання житлового фонду міста. На 

умовах співфінансування капітально відремонтовані покрівлі дахів 8 будинків, 

міжпанельні шви 4 будинків, інженерні мережі до 30 будинків, замінені віконні 

блоки в 13 будинках, виконано експертне обстеження та технічний огляд 42 

ліфтів; здійснено капітальний ремонт та влаштовано систему безпровідної 

диспетчеризації на 29 ліфтах. Виконано капітальний ремонт систем 

електрозабезпечення в 4 житлових будинках. 

Проведено поточний ремонт покрівель 113 будинків, інженерних мереж до 

258 будинків, 106 під’їздів, запірної арматури 271 будинків, електрощитових в 

483 будинках, засклено 0,86 тис.м2. Забезпечувалось аварійне обслуговування 

житлового фонду. 

Проведено капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових 

територій в 21 дворі, площею 12,9 тис.м2. 

За програмою співфінансування капітальних ремонтів утеплено фасади  4 

будинків: Келецька,116, просп. Юності,40, вул. Стельмаха,21, провул. 1-й 

Київської,66. 

Триває реконструкція фасадів житлових будинків на вул. Соборна,101 та 

на вул. Соборна,50. Виготовлено ПКД на об’єкт «Реконструкція фасаду 

житлового будинку по вул. Соловйова,3 в м. Вінниці».  

Відповідно до Меморандуму про продовження співпраці з Урядом 

Швейцарії продовжено реалізацію заходів з енергоефективності. Зокрема, в 

рамках проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону 
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Зулінського – Київська», який передбачає будівництво твердопаливної котельні 

та реконструкцію газової котельні на вул. С.Зулінського,9, виконано заміну 

газових котлів та проведено роботи із зовнішнього обрядження котельні. 

Одночасно з цим, виконані роботи з будівництва твердопаливної котельні: 

влаштовано твердопаливний котел та змонтовано каркас котельні. Виконання 

робіт по 2-х котельнях триває.  

Розпочато реалізацію проекту «Реконструкція системи гарячого 

водопостачання мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниці». Даним проектом 

передбачено влаштування 142 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) системи 

гарячого водопостачання в житлових будинках та бюджетних установах. У І 

півріччі виконані будівельні роботи з підготовки 135 приміщень для 

влаштування ІТП. Роботи тривають. 

Продовжено проведення робіт з термомодернізації закладів освіти. На 

стадії завершення роботи з утеплення будівлі закладу дошкільної освіти №4; 

будівлі ЗДО №17. Ведуться роботи з утеплення фасаду та покрівлі в ЗОШ 

№№33,17; утеплення даху в ЗОШ №№5,8. Триває виготовлення ПКД на 

капітальний ремонт з утепленням  покрівлі ЗОШ №6. 

Продовжується будівництво загальноосвітньої школи в районі «Поділля». 

За рахунок інвестиційних коштів завершено будівництво приміщення для 

розміщення закладу дошкільної освіти на вул. Замостянська, тривають роботи з 

інженерного забезпечення об’єкту будівництва. Проводиться будівництво 

закладу дошкільної освіти на вул. Трамвайна.  

Розпочато будівництво головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. Київська,68. Проводиться ремонт приміщення з 

облаштуванням туалету для людей з обмеженими можливостями амбулаторії №1 

в КЗ «ЦПМСД №1» на вул.Москаленко,42. 

Триває реконструкція (термомодернізація) першого поверху будівлі 

пологового будинку МЛ «ЦМтаД» на вул. Маяковського,138; капітальний 

ремонт приміщень 1-го корпусу інфекційного відділення міської клінічної 

лікарні №1 на вул. Хмельницьке шосе,96. Завершено капітальний ремонт 

приміщення центральної стерилізаційної та виконано поточний ремонт 

рентгенкабінету з улаштуванням баритової штукатурки в КЗ «ЦПМСД №4» на 

вул.Замостянській,48.  

В рамках виконання спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей» в травні 2018 року відбувся тендер, за 

результатами якого відібрано підрядну організацію для будівництва сучасного 

кардіологічного центру на території міста. У звітному періоді тривали роботи з 

підготовки будівельного майданчика, підведення інженерних мереж.  

З метою оновлення парку рухомого складу муніципального транспорту 

модернізовано 1 трамвайний вагон. Триває реконструкція ще 1-го трамвайного 

вагону. Проводиться капітально-відновлювальний ремонт 2-х автобусів.  

В рамках реконструкції автоматизованої системи керування дорожнім 

рухом (АСКДР) на вулицях міста ведуться роботи з будівництва оптичної лінії 

зв’язку на вул. Келецькій та на 4 об’єктах АСКДР, які були розпочаті в 2015 році. 
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В рамках реалізації програми «Безпечне місто» до системи відеонагляду 

міської ради підключені камери відеоспостереження на об’єктах: ЗОШ №№ 1, 

10, 11, 18, 20, 22, 25, 27, 33, 34, 35; спортивні майданчики ЗОШ №№30,18; просп. 

Космонавтів ІІ – ІІІ черга; ЦПКіВ ім. Горького; міський шаховий клуб;  аеропорт 

«Вінниця» (Гавришівка); Лісопарк (ІІ черга); мікрорайон «Тяжилів» («Мрія», 

озеро, кінцева тролейбусна зупинка); перехрестя Юності-Андрія Первозванного; 

пішохідна зона від Хмельницького Шосе по Юності до В.Порика та ін. 

Тривали заходи з розвитку ОСББ. З початку року в місті створено 54 ОСББ. 

Станом на 01.07.2018 року в місті функціонують 526 ОСББ. 

Удосконалювались сервіси електронного урядування. Презентовано 

мобільний додаток для вінничан  «Інформер». На сайті міської ради впроваджено 

сервіс «Доступність інфраструктури для громадян з обмеженими можливостями». 

Запроваджено електронний сервіс – мобільний додаток Connect Pro, мета якого 

поліпшення розуміння осіб з порушеннями слуху. Для зручності людей з вадами 

зору в приміщенні Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» сходинки 

позначені кольоровими стрічками. Крім того, реалізовано проект «Мобільний 

кейс. Всі державні послуги в одній валізі», який працює в тестовому режимі. В 

ЦАП «Прозорий офіс» забезпечено реалізацію повноважень Вінницької обласної 

державної адміністрації. 

Впродовж звітного періоду забезпечено стабільну роботу заклади освіти, 

охорони здоров’я, культури, соціальної сфери. Реалізовувались міські програми, 

культурно-мистецькі, просвітницькі заходи, спортивні змагання, інноваційні 

проекти, місцеві ініціативи. 

У І півріччі до бюджету міста надійшло 2441,5 млн.грн., що більше 

відповідного періоду минулого року на 489,4 млн.грн або на 25,1%. Це дало 

можливість в повному обсязі профінансувати планові видатки бюджету по 

захищених статтях, на які спрямовано 1606,2 млн.грн або 85,5% від загальної 

суми видатків загального фонду, та 271,1 млн.грн по інших видатках. На 

заробітну плату направлено 747,6 млн.грн. або 39,8% від загального обсягу 

загального фонду бюджету. 

У 2018 році бюджет міста зберіг свою соціальну направленість. Видатки 

загального фонду на фінансування соціально-культурної сфери та заходів, 

пов’язаних із соціальним захистом населення склали 1509,5 млн.грн, що 

становить 80,4% від загальної суми. 

Основними споживачами бюджетних коштів загального фонду 

залишаються установи освіти – 31,1%, заходи по соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню – 36,4%, установи охорони здоров’я – 10,8%, 

культури – 0,9%, фізичної культури – 1,1%, а також житлово-комунальне 

господарство – 5,6% і транспорт – 5,0%. 

За підсумками всеукраїнського муніципального опитування соціологічної 

групи «Рейтинг» Вінниця вчетверте визнана найкомфортнішим містом для життя 

серед 24 українських міст, та посіла друге місце в п’ятірці міст-лідерів у рейтингу 

комфорту українських міст, який щорічно проводить журнал «Фокус». 
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Разом з тим, в місті існують ряд проблем, на подолання яких необхідно 

спрямувати зусилля виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 

організацій міста. 

Однією з негативних тенденцій є відтік населення з міста. Чисельність 

наявного населення м. Вінниці скоротилось з початку року на 684 особи і станом 

на 01.05.2018 року склала 371,2 тис. осіб. Зменшення населення відбулось як за 

рахунок природного (205 осіб), так і міграційного скорочення (479 осіб).      

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець травня склала 

1854 особи та скоротилась порівняно з початком року на 80 осіб. Проте, 

збільшилась кількість жінок та молоді у віці до 35 року, що шукають роботу. У 

загальній кількості зареєстрованих безробітних частка жінок на кінець травня 

склала 61,8 %, молоді у віці до 35 років – 41,8%, тоді як у аналогічному періоді 

минулого року частка жінок становила 58,7%, молоді – 41%.  

Зменшилась загальна кількість зареєстрованих (новостворених) суб’єктів 

підприємницької діяльності, як юридичних осіб (на 4,8%), так і фізичних осіб-

підприємців (на 30,6%). Всього в січні-червні 2018р. зареєстровано 

(новостворених) 2077 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 338 

юридичних осіб та 1739 фізичних осіб-підприємців, що менше, ніж за 

відповідний період минулого року на 27,4%.  

Крім того, кількість юридичних осіб, які припинили свою діяльність у 

січні-червні 2018 року збільшилась до 42 осіб проти 29 осіб, які припинили 

діяльність у відповідному періоді минулого року. 

Невирішеною залишається проблема своєчасності виплати заробітної 

плати на підприємствах міста. Станом на 01.07.2018р. загальна сума 

заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста збільшилась 

відносно початку року майже в 2,3 рази і склала 6,0 млн.грн, з яких 636,0 тис.грн  

–  на економічно активних підприємствах. 

Нагальним залишається питання економії енергоресурсів та поліпшення 

стану розрахунків за їх споживання. 

 

Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 

Вінниці у І півріччі свідчить, що більшість запланованих завдань та заходів 

виконані або перебувають в стадії виконання. Особливої уваги потребує 

виконання оперативних завдань у сфері житлово-комунального господарства, 

одним з пріоритетних завдань якого є підготовка до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

 

 З метою продовження виконання запланованих Програмою економічного та 

соціального розвитку міста на 2018 рік завдань, керуючись ч.1 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту  економіки і інвестицій міської 

ради взяти до відома. 



 

9 

 

2. Виконавчим органам міської ради: 

2.1. проаналізувати стан реалізації завдань, передбачених Програмою   

економічного та соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік, вжити вичерпних 

заходів щодо забезпечення їх виконання до кінця поточного року; 

2.2.  забезпечити жорстку фінансову дисципліну в усіх сферах місцевих 

фінансів, продовжити роботу з залучення додаткових ресурсів до міського 

бюджету;  

2.3. забезпечити виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці;   

2.4. проводити жорстку політику енергозбереження, забезпечити 

впровадження енергозберігаючих заходів та своєчасні розрахунки за спожиті 

енергоресурси; 

2.5. забезпечити постійний контроль щодо своєчасної виплати заробітної 

плати на комунальних підприємствах, установах і закладах комунальної 

власності міста, вчасне проведення  розрахунків за виконані роботи (послуги). 

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради:   

3.1. спільно з виконавчими органами міської ради забезпечити внесення  в 

поточному році на розгляд міської ради проекту Концепції інтегрованого 

просторового розвитку міста Вінниці - 2030; 

3.2. забезпечувати комплексний супровід інвестиційних проектів, які 

реалізуються на території міста; 

3.3. сприяти подальшій реалізації Програми «Муніципальне житло м. 

Вінниця» та введенню в експлуатацію муніципальних житлових будинків на вул. 

П.Запорожця (ІІ-го пусковий комплекс) та вул. Маяковського; 

3.4. спільно з галузевими департаментами продовжити роботу щодо 

збільшення прибутковості комунальних підприємств міста.  

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійні комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (А.Очеретний) та з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький). 

  

 

 

 

В.о. керуючого  справами виконкому    С. Чорнолуцький  
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Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Даровська Валентина Миколаївна 

 

Начальник відділу стратегічного планування та моніторингу управління 

стратегічного розвитку 

 


