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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 22.12.2017 № 968                                                               25 сесія 7 скликання 

 

 

Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік 

та затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік 

 

У 2017 році виконавчі органі міської ради, підприємства, установи та 

організації міста зосередили зусилля на виконанні завдань «Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці», які були спрямовані на 

забезпечення позитивних структурних зрушень в економічному розвитку міста, 

поліпшення інвестиційного клімату, активізацію інноваційної діяльності та 

закріплення позитивного іміджу м.Вінниці.     

Вінниця втретє очолила рейтинг всеукраїнського  муніципального 

опитування щодо задоволеності мешканців міста якістю сфер і послуг та 

взаємодією з місцевою владою, а також стала першим містом в України, яке 

приєдналось до Європейської хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих 

громад. 

За дослідженнями рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» прийняті 

рішення, якими місту Вінниці підвищено довгостроковий кредитний рейтинг до 

інвестиційного рівня uaA за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом  

«стабільний», оновлено рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня 

uaINV4+ (високий рівень). Також Рейтинговим агентством «ІВІ-Рейтинг» 

прийняті рішення, якими м. Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний 

рейтинг до інвестиційного рівня uaA- за Національною рейтинговою шкалою з 

прогнозом «позитивний», підвищено рейтинг інвестиційної привабливості міста 

до рівня  inv A+. 

В 2017 році в місті забезпечено стабільне функціонування всіх сфер 

життєдіяльності та збережено громадській спокій.   

Промисловий комплекс міста працював в звичайному режимі. Реалізовані 

інвестиційні проекти: на ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ 

«Барлінек Інвест», ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», ТОВ «Аграна 

Фрут Україна».  

На підприємствах промисловості були впроваджені заходи з технічного 

переоснащення та модернізації виробництв, в тому числі на: ТОВ «Вінницький 
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завод пакувальних виробів «Вінтар», ПрАТ «Вінницький завод фруктових 

концентратів та вин»,  

ТДВ «Швейна фабрика «Поділля», ПрАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод», ТОВ «ВТН» та ін. 

Обсяг реалізації промислової продукції (робіт, послуг) на кінець 2017 року 

очікується в сумі 27,0 млрд.грн. 

Промислові підприємства міста здійснювали зовнішньоторговельні 

операції з понад 100 країнами-партнерами світу, сальдо зовнішньої торгівлі 

залишається позитивним – 348,1 млн. дол. США (січень-вересень 2017р.). 

Приріст прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку міста, до початку 

року склав 9,4 млн. дол.США, всього обсяг прямих іноземних інвестицій по м. 

Вінниці з початку інвестування станом на 01.10.2017 року склав 104,5 млн. 

дол.США. 

Відбулись певні зміни у реальному секторі економіки міста.  

Завершується будівництво І-черги заводу з виробництва холодильного 

обладнання «UBC Group». З метою розміщення суміжних виробництв для 

виготовлення комплектуючих та забезпечення повного циклу виробництва 

холодильного обладнання, створено індустріальний парк «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування», який включено в державний  Реєстр 

індустріальних (промислових) парків. 

Проведено конкурс з відбору керуючої компанії Вінницького 

індустріального парку, створеного в 2016 році, за результатами якого обрано КП 

«Вінницький муніципальний центр інновацій».   

У співпраці з американською корпорацією «Delphi PLC» – міжнародною 

компанією з виробництва автокомплектуючих – на базі ДП «45 

Експериментальний механічний завод» вирішується питання  запуска нового 

заводу ДП «Електричні системи». 

Укладено Меморандум про співпрацю з компанією «Sumitomo Corp» 

(Японія) про створення в місті нового виробництва. 

Спільно з фахівцями проекту «Партнерство для розвитку міст» 

(«ПРОМІС») актуалізовано «Програму сприяння залученню інвестицій в місто 

Вінницю на 2018-2020 роки» та розроблено «Програму посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в м. Вінниці на 

2017-2020 роки». Для налагодження взаємодії бізнесу та влади, створення 

ефективного бізнес-середовища в місті укладені угоди з Офісом ефективного 

регулювання, АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», Спілкою українських 

підприємств; затверджено Порядок часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за 

рахунок коштів міського бюджету.   

В рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що реалізується 

в місті за сприяння Німецького товариства з міжнародного співробітництва 

(GIZ), завершено збір вихідних даних та статистичних матеріалів за 11 

напрямками для формування Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці до 

2030 року. 
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Для залучення додаткового інвестування в економічний та соціальний 

розвиток міста в 2017 році проведено конкурс на право реалізації інвестиційних 

проектів з забудови територій об‘єктами житлово-громадського, інженерно-

транспортного, соціального призначення та благоустрою. Визначені інвестори за 

об’єктами на: вул. Оводова,24-а, Оводова,7, Соборна,29.  

За рахунок коштів інвесторів продовжується будівництво 

загальноосвітньої школи в мікрорайоні «Поділля»; чотирьох ДНЗ (на вулицях:  

Покришкіна на 11 груп, Ватутіна – 6 груп, Трамвайна – 4 групи, Замостянська – 

4 групи); завершено реконструкцію спортивних ядер ЗШ №№30,31; ведеться 

реконструкція фасаду будівлі ЗШ №15.    

До бюджету розвитку бюджету міста станом на 01.12.2017р. надійшло 9,8 

млн. грн. пайової участі, що на 1,8 млн.грн. або на 21,8% більше, порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

Підприємствами міста виконано будівельних робіт у січні-вересні 2017 

року в обсязі 1581,3 млн.грн., що у фактичних цінах на 36% більше, ніж за 

відповідний період минулого року.  

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних за січень-вересень 2017 року, 

склав 2,1 млрд.грн., та становить 29,7% до загальнообласного показника, за 

підсумками року очікується в сумі 3,0 млрд.грн. 

На кінець року очікується введення в експлуатацію 160 тис. м2 загальної 

площі житла. За програмою «Муніципальне житло м.Вінниця» завершено 

будівництво 1-го пускового комплексу V об’єкту – житлового будинку на 88 

квартир на вул. П.Запорожця; розпочато будівництво ІІ-го пускового комплексу – 

ж/б на 92 квартири.  

На виконання Програми капітального будівництва на замовлення міської 

ради виконувались роботи з реконструкції: теплових мереж, котелень, систем 

теплозабезпечення, насосних станцій підвищення тиску води та інших інженерних 

мереж, мереж зливової каналізації, зовнішнього освітлення, будівництва дитячих 

та спортивних майданчиків, мереж водопроводу та каналізації в приватному 

секторі. 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та 

співфінансування з бюджету міста проводилась реконструкція проспекту 

Космонавтів (ІІ та ІІІ черги (від вул. В.Порика до вул. А.Первозванного), мостової 

споруди  через річку Південний Буг на вул. Чорновола.  

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з міського 

бюджету розпочато роботу з добудови головного корпусу клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги на вул. Київська, 68; триває розробка проекту з 

реконструкції  аеродрому КП «Аеропорт Вінниця». 

Проведено реконструкцію трамвайних колій на вул. Келецькій на 

перехресті вул. Келецька – вул. 600-річчя та на перехресті вул. Келецька – просп. 

Юності.  

За рахунок бюджетних коштів виконано поточний  ремонт 98,6 тис. м² 

асфальтобетонного покриття доріг на 154 вулицях міста, тротуарів на 18 вулицях 

загальною площею 4,5 тис. м2. Для продовження термінів експлуатаційної 
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придатності покриття доріг міста  проведено роботи із зашпарування тріщин та 

швів в дорожньому покритті загальним обсягом понад 19,0 тис. п.м. 

Виконаний вибірковий капітальний ремонт та впорядкування руху на 

перехрестях вулиць: Гніванське шосе – вул. Пирогова; Пирогова – Д.Галицького; 

Київська – С. Зулінського; В.Порика. 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць загальною 

протяжністю 15,5 тис.п.м, ділянок тротуарів загальною протяжністю 23,5 

тис.п.м.  

На умовах співфінансування з мешканцями проведено асфальтування 

дорожнього покриття на 35 вулицях, збудовано 8,5 км мереж водопроводу та 

каналізування в мікрорайонах приватного сектору забудови міста.  

Проведено капітальний ремонт турнікетного огородження на вул. 

Хмельницьке шосе,  зовнішнього освітлення та дорожнього огородження на вул. 

Немирівське шосе.   

Проведено реконструкцію площі «Ліверпуль», створено зони відпочинку  

біля Тяжилівського озера (поблизу автостанції) та у Лісопарку (ІІ черга). 

Влаштовано 49 павільйонів нового зразка на зупинках громадського 

транспорту, 19,02 км велодоріжок. Влаштовано та замінено близько 800 

світлодіодних світильників вуличного освітлення.  

Для належного відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття та 

територій житлової забудови виконано капітальний ремонт зливової каналізації з 

виносом зливоприймальників за межі проїзної частини, в т.ч. на вул. Немирівське 

шосе, Хмельницьке шосе, Келецькій, провул.1905 року. Завершено реконструкцію 

мереж зливової каналізації на вул. Князів Коріатовичів (в районі КНС), К. 

Василенка, на 1-му пров. Пирогова,32-36, Матроса Кошки,7-9.  

Збудовано ВНС на розі вулиць Бучми-Чумацька.  

Проведено очищення майже 25,9 тис.м2 русел малих річок. Відремонтовано 

та очищено 176 колодязів питної води.  

Проведено обрізку 2041 дерева та знесено 911 сухих та аварійних дерев. В 

належному стані підтримувались сквери, майдани, меморіали, пам’ятники, 

пам’ятні знаки, інші об’єкти та елементи благоустрою. 

Збудовано 8 багатофункціональних дитячих та спортивних майданчиків та 

15 малих дитячих та спортивних майданчиків. Крім того, виконані роботи з 

будівництва 2 об’єктів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. 

Вінниці»: поля для ігри в міні футбол на вул. Некрасова,40 (на території 

загальноосвітньої школи №32) – на реалізацію проекту «Здорова дитина – 

майбутнє країни»; спортивного майданчика для ігрових видів спорту на розі 

вулиць Волошкова-Сергєєва-Ценського – на реалізацію проекту «За здоров’ям – 

на сучасний спортивний майданчик».  

Реалізовані заходи з підвищення енергоефективності багато-поверхових 

житлових будинків. За програмою співфінансування капітальних ремонтів 

частково утеплено фасади 24 будинків. Проведено капітальний ремонт 

конструктивних елементів 37 житлових будинків ОСББ. За рік створено 32 

ОСББ. Всього в багатоквартирних житлових будинках функціонують 473 ОСББ. 
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Виконано поточний  ремонт 18,7 тис. м2 асфальтобетонного покриття (146 

дворів), капітальний ремонт 60,2 тис. м2 на 66 прибудинкових територіях, в т.ч. 

влаштовано 236 місць для паркування автотранспорту. 

Проведено модернізацію 2-х ліфтів житлового фонду міста: на вул. 

Коцюбинського,78 (5 під’їзд) та вул. М.Литвиненко-Вольгемут,32 (1 під’їзд). 

Завершується модернізація ще 2-х ліфтів на вул. С.Зулінського,41 та вул. 

Шевченка, 31 (1 під’їзд).  

Забезпечено розвиток та утримання об’єктів соціальної інфраструктури. 

Відкрито ДНЗ №15 «Пазлик» (м-н Академічний, вул. Тимофіївська,10).   

Завершується будівництво ДНЗ №20 (вул. Антонова,13а); комплексна 

реконструкція ДНЗ №73 (вул. Космонавтів,64); триває капітальний ремонт в ДНЗ 

№17 (вул. Чумацька,268).  

За рахунок коштів міського бюджету проведена реконструкція: покрівлі 

ЗШ №16; покрівлі та утеплення огороджуючих конструкцій будівлі ДНЗ №31; 

фасадів будівель ЗШ №№20,35. Проведено реконструкцію покрівлі ДНЗ №17 та 

ЗШ №33, реконструкція фасадів будівель цих закладів триває. Здійснюється 

реконструкція покрівель будівель ЗШ №№5,17 та ДНЗ №4. 

За кошти інвестора проводиться реконструкція фасаду будівлі ЗШ №15. 

Завершено реконструкцію стадіону ЗШ №27; спортивного стадіону для 

міні-футболу на вул. С.Наливайка (проект-переможець конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив»). Виготовлено ПКД на будівництво футбольного поля 

біля Палацу дітей та юнацтва. 

За рахунок коштів інвесторів проведено реконструкцію спортивних ядер в 

школах №№30,31. 

Відкрито реконструйоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

МКЛ №1.  Ведеться реконструкція будівлі МЛ «Центр матері та дитини», 

капітальний ремонт приміщень відділення патології новонароджених. 

Виготовлено ПКД на будівництво регіонального центру серцево-судинної 

патології. Розпочато будівництво відділення екстреної медичної допомоги МКЛ 

ШМД. 

Відкрито відремонтовану бібліотеку-філію №14 Вінницької центральної 

бібліотечної системи (Хутір Шевченка).  

Виконано І-й етап капітального ремонту бібліотек-філій №№1,13 Вінницької 

центральної бібліотечної системи; приміщень МДЮСШ №№2,6, МК ДЮСШ 

«Вінниця». Завершується реконструкція приміщення глядацької зали кінотеатру 

«Родина». 

З метою підтримки в належному технічному стані муніципального 

пасажирського транспорту виконано капітально-відновлювальний ремонт 5 

автобусів; капітальний ремонт 3 та середній ремонт 25 тролейбусів; проведено 

середній ремонт 14 трамвайних вагонів. Модернізовано 3 трамвайних вагони 

«VinWay» (в роботі ще 1). Придбано 4 автобуси середньої пасажиромісткості марки 

«АТАМАН», відкрито 2 нових автобусних маршрути.  

Впроваджувались нові елементи та сервіси електронного урядування. 

Вдосконалено сервіс забезпечення доступності перегляду сайту міської ради 
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особами з порушенням зору та поширено доступ практично на всі розділи 

офіційного сайту та тематичні сайти. 

Створено: сайт Ресурсного центру підтримки ОСББ м. Вінниці; Реєстр 

містобудівних умов та обмежень на офіційному сайті міської ради. Розроблено 

та готується до запуску новий мобільний додаток – сервіс швидкої комунікації 

«Інформер для громадян»; оновлено розділ «Комунальні підприємства» на сайті 

міської ради. 

Запроваджено нову адміністративну послугу в територіальному відділенні 

«Замостя» ЦНАП «Прозорий офісу» – оформлення  внутрішніх та закордонних 

паспортів, а також пластикових ID-карток. 

Тривала реалізація проекту «Впровадження автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця»; розвивалась система 

«Безпечне місто»; здійснювались заходи в рамках програми «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки». В рамках реалізації пілотного 

проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах (TAPAS)» щодо відкритих даних у співпраці 

з  Державним агентством з питань електронного урядування України та Фондом 

«Євразія» прийнято рішення про приєднання м. Вінниці до Міжнародної Хартії 

Відкритих даних. 

В рамках партисипативного бюджетування реалізовано ІІ-й етап конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив», на реалізацію 12 проектів-переможців з міського 

бюджету виділено майже 6,0 млн.грн.; відібрані 13 проектів-переможців за 

підсумками ІІІ-го етапу конкурсу, реалізація та фінансування яких передбачені на 

2018 рік.   

Проведено міський конкурс фінансової підтримки  соціально-культурних 

проектів інститутів громадянського суспільства, з міського бюджету на 

реалізацію 14 проектів-переможців виділено 579,4 тис.грн.  

Впродовж року в місті для всіх вікових категорій населення  організовано 

та проведено низку культурно-масових, спортивних та фізкультурно-оздоровчих 

заходів; реалізовано  комплекс мистецьких та просвітницьких проектів; 

проведено цикл культурно-освітніх заходів для дітей. 

Програма економічного і соціального розвитку міста Вінниці на 2018 рік 

спрямована на забезпечення збалансованого розвитку міста, зростання добробуту 

мешканців, посилення конкурентоспроможності підприємств міста всіх форм 

власності, підвищення інвестиційної привабливості міста, збереження і відтворення 

трудових ресурсів. 

У 2018 році планується збільшення обсягу реалізованої промислової 

продукції (робіт, послуг) до 30,0 млрд. грн. 

Триватиме розбудова Винницького індустріального парку, в тому числі 

роботи з будівництва інженерно-транспортних мереж. 

Планується відкриття І-ї черги заводу «UBC Group»; запуск І та ІІ черги 

виробництва з виготовлення електроджгутів для автомобілів на ДП «Електричні 

системи». Передбачається ввести І-й етап інвестиційного проекту ТОВ «Аграна 

Фрут Україна»; завершити реконструкцію та розширення виробництва на ТОВ 

«Барлінек Інвест»; розпочати реалізацію Меморандуму про співпрацю з 
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компанією «Sumitomo Corp». 

В планах року  – проведення реконструкції частини приміщення на вул. 600-

річчя,21 під розташування Вінницького інноваційно-технологічного парку; запуск 

сайту та мобільного додатку «City4Business»; впровадження Порядку часткової 

компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого і середнього 

підприємництва за рахунок бюджету міста Вінниці. Триватиме реалізація спільних 

проектів з Офісом ефективного регулювання; співпраця з АТ «Ощадбанк» та АБ 

«Укргазбанк»,  Спілкою українських підприємців. 

Передбачено завершення реконструкції мостової споруди через річку 

Південний Буг на вул. Чорновола;  проспекту Космонавтів, Площі Костянтина 

Могилка. Провести реконструкцію вул. Замостянської (за умови фінансової 

підтримки з державного бюджету); головного входу ЦПКіВ ім.Горького на вул. 

Хлібна,1; розпочати поетапну реконструкцію «Аеропорт Вінниця». 

Введення в експлуатацію не менше ніж 160 м2 загальної площі житла за 

рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за програмою «Муніципальне 

житло м. Вінниця»: завершити будівництво ІІ-го пускового комплексу V об’єкту 

– житлового будинку на 92 квартири на вул. П.Запорожця; розпочати 

будівництво VI об’єкту Програми –  житлового будинку на вул. Маяковського. 

Планується залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста в сумі  3,3 млн.грн. 

Передбачається впровадження автоматизованої системи обліку та 

моніторингу об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Вінниці. 

В рамках виконання «Програми сприяння залученню інвестицій у м. 

Вінницю на 2018-2020 роки» буде проводитись: розробка та впровадження 

автоматизованої системи обліку та управління інвестиційними договорами в 

тестовому та робочому режимі; забезпечено створення: інвестиційного порталу 

та інтерактивної карти, уніфікованої бази даних інвестиційних майданчиків 

приватної та комунальної власності, каталогу інвестиційних проектів та 

положення щодо проведення конкурсів з відбору таких проектів.  

Передбачається провести комплекс робіт з капітального ремонту доріг, 

тротуарів, перехресть, тощо. Продовжиться реалізація (3-й етап) Швейцарського 

проекту з енергоефективності – реконструкція газової та будівництво 

твердопаливної котельні на вул. С.Зулінського,9; реконструкція системи 

гарячого водопостачання для мікрорайону «Вишенька» з влаштуванням  142 

ІТП. 

За програмою співфінансування з мешканцями мікрорайонів приватного 

сектору забудови міста будуть проведені роботи з: асфальтування дорожнього 

покриття вулиць, будівництва мереж водопроводу та каналізації.  

Проводитиметься капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, 

паркувальних зон, в тому числі на вул. Київська (від вул. Стеценка до 

Центрального автовокзалу), Хмельницьке шосе («Лісопарк»), облаштування 20 

км велодоріжок. 

Планується виконати роботи з будівництва мереж зливової каналізації та 

реконструкції об’єктів зливової каналізації.   
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Триватиме удосконалення мережі зовнішнього освітлення; будівництво 

дитячих та спортивних майданчиків в мікрорайонах міста, в тому числі з 

залученням коштів інвесторів. 

Проводитимуться роботи з очищення малих річок та озер (п. П’ятничанка, 

озеро П’ятничанського парку, зона благоустрою на вул. Ватутіна, зливової 

каналізації на вул.Б.Лук’яновського). 

Планується ввести в експлуатацію 2 ДНЗ (на вул. Трамвайній  та вул. 

Замостянській); продовжити будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

в житловому кварталі №8 району «Поділля» (за умови виділення коштів з 

державного бюджету).  

За рахунок коштів міського бюджету передбачено завершення  робіт з 

реконструкції будівель (термомодернізації) ЗШ №№ 33, 17, 5, та ДНЗ №№ 4, 17; 

проведення робіт з будівництва футбольного поля біля Палацу дітей та юнацтва 

на вул. Хмельницьке шосе,22 (за підтримки Міністерства молоді та спорту). 

Планується розпочати будівництво регіонального центру серцево-

судинної патології в м.Вінниці; завершити роботи з добудови головного корпусу 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Київська,68 та 

реконструкцію будівлі пологового будинку (термомодернізацію) МЛ «ЦМтаД» 

на вул. Маяковського, 138; продовжити реконструкцію будівлі МКЛ №1 для 

розміщення рентген-операційного блоку з ангіографом на вул. Хмельницьке 

шосе,96; відкрити амбулаторію сімейної медицини по вул. Стрілецькій,1.  

В найближчих планах – сприяння організації та функціонуванню мережі 

закладів охорони здоров’я у спосіб, що дозволить забезпечити якість і 

своєчасність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

населенню, ефективному використанню бюджетних коштів з метою створення 

госпітального округу. 

Передбачається проведення капітального ремонту бібліотеки-філії №13; 

ремонт фойє та системи пожежної сигналізації кінотеатру «Родина». Планується 

створення симфонічного оркестру на базі естрадно-духового оркестру 

«ВінБенд». 

Планується завершити реконструкцію приміщення МК ДЮСШ «Вінниця» на 

вул.Келецька, 94а; провести капітальний ремонт баз МДЮСШ №№2,6; розпочати 

реконструкцію спортивного комплексу на вул.Академіка Янгеля,48. 

Триватимуть роботи з утримання об’єктів житлового фонду:  в тому числі 

з поточного ремонту асфальтобетонного покриття 17,1 тис.м2 прибудинкових 

територій, капітального ремонту 48,6 тис.м2 на 45 прибудинкових територіях.  

Передбачається завершити реконструкцію фасаду житлового будинку на вул. 

Соборній, 101; реставрацію фасаду будинку на вул. Соборній, 50; Провести 

реконструкцію фасаду житлового будинку на вул. О.Соловйова,3. 

Планується розробити програму (механізм) заміни, модернізації ліфтів в 

м.Вінниці, забезпечити її впровадження  (КП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій»).  

За рік планується створити 50 ОСББ. 

Передбачено виконати модернізацію 2 трамвайних вагонів; капітально-

відновлювальний ремонт 4 автобусів; придбати 5 автобусів.  
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Впроваджуватимуться нові сервіси електронного урядування на 

офіційному сайті міської ради. Буде створений портал відкритих даних. 

Триватиме реалізація проекту «Впровадження автоматизованої системи 

збору оплати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця». Буде 

забезпечено запровадження процедури оформлення  внутрішніх та закордонних 

паспортів, а також пластикових ID-карток, облаштування необхідною технікою 

територіальних відділень «Вишенька» та «Старе місто»; модернізацію та 

оновлення інтерфейсу  Інтернет сторінки «Прозорий офіс». 

Продовжиться реалізація «Бюджету громадських ініціатив». Буде 

забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію 

соціально-культурних проектів. Спільно з експертами проекту «ПРОМІС» 

планується завершити розробки логотипу бренду та Маркетингової стратегії міста.  

Планується постійно підвищувати якість та урізноманітнювати спектр 

культурних і спортивних заходів, туристичних послуг та інформаційних сервісів 

для туристів.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Вінницька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської ради 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку    м. Вінниці 

на 2017 рік взяти до відома.  

2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 

2018 рік, згідно з додатком.  

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради в десятиденний термін 

довести показники Програми економічного і соціального розвитку м. 

Вінниці на 2018 рік до виконавчих органів міської ради. 

4. Зобов’язати виконавчі органи міської ради забезпечити реалізацію заходів 

та контроль виконання основних показників Програми економічного і 

соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік та інформувати про хід їх 

виконання департамент економіки і інвестицій міської ради щоквартально 

до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

5. Надати право виконавчому комітету міської ради спільно з постійною 

комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік з 

подальшим затвердженням міською радою. 

6. Зняти з контролю рішення міської ради №508 від 23.12.2016р. «Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 

2016 рік та Програму економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 

2017 рік» зі змінами до нього. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (В.Кривіцький). 

Міський голова             С. Моргунов 
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Додаток   

до рішення міської ради 

від 22.12.2017 № 968  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

економічного і соціального 

розвитку м. Вінниці  

на 2018 рік 
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Вступ 

Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік 
(далі – Програма) є ключовим документом, який визначає розвиток міста в 

короткостроковій перспективі, підготовлена департаментом економіки і 

інвестицій спільно зі структурними підрозділами Вінницької міської ради, з 

урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій міста, що задіяні у 

виконанні визначених завдань. 

Нормативно-правовою основою Програми є: Закони України від 

21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами), від 23.03.2000 року №1602-III «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» (зі змінами).  

Програма розроблена з урахуванням пріоритетів і завдань «Стратегії 

розвитку «Вінниця 2020» та спрямована на ефективне розв’язання проблем 

економічного і соціального характеру, досягнення стабільного економічного 

зростання.   

Програма ґрунтується на комплексному аналізі стану та умов 

економічного і соціального розвитку міста за підсумками 9 місяців 2017 року, з 

урахуванням тенденцій розвитку національної економіки.  

Прогнозні показники Програми на 2018 рік можуть бути переглянуті та 

актуалізовані відповідно до змін та впливу внутрішніх та зовнішніх політичних, 

економічних та інших факторів.  

Програма координує свої заходи із завданнями інших чинних цільових та 

галузевих програм. 

Програма є основою для формування та раціонального використання 

фінансових і матеріальних  ресурсів, спрямованих на реалізацію першочергових 

завдань, відповідно до пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2018 

рік.  

Для оцінки стану виконання основних показників Програми, повноти та 

якості реалізації визначених завдань і заходів, здійснюватиметься 

щоквартальний моніторинг виконання Програми.  

У процесі реалізації Програми можуть вноситись необхідні корективи 

(зокрема, уточнення обсягів фінансових ресурсів). Зміни та доповнення до 

Програми затверджуються міською радою. Звітування про виконання 

запланованих завдань Програми здійснюватиметься  за підсумками року. 
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1. Оцінка підсумків економічного і соціального розвитку за 2017 рік 

1.1. Основні досягнення року 

 м Вінниця втретє визнана найкомфортнішим містом для життя; 

− м.Вінниці підтверджено високий рівень інвестиційної привабливості;  

− впроваджені нові адміністративні послуги: видання паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID 

картки в територіальному відділенні «Замостя» ЦНАП «Прозорий офіс»;  

− створено новий сайт Ресурсного центру підтримки ОСББ м. Вінниці; 

− розроблено новий мобільний додаток – «Інформер для громадян»; 

− м.Вінниця приєдналась до Міжнародної Хартії Відкритих даних; 

− реконструйовано приміщення (вул. Пушкіна,11) для відкриття Центру 

інституцій громадянського суспільства; 

− реалізовано: 

 12 проектів-переможців ІІ етапу  конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

м.Вінниці», з міського бюджету виділено майже 6,0 млн. грн., за підсумками 

ІІІ етапу відібрано 13 проектів, реалізація та фінансування яких передбачені 

на 2018 рік;  

 14 соціально-культурних проектів інститутів громадського суспільства 

м.Вінниці, з міського бюджету на їх реалізацію виділено близько 0,6 млн. грн. 

фінансової підтримки; 

− створено індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування»;  

− обрано на конкурентних засадах керуючу компанію Вінницького 

індустріального парку;  

− розпочало діяльність (в тестовому режимі) нове підприємство ДП 

«Електричні Системи»; 

− тривала реалізація інвестиційних проектів на промислових підприємства, 

зокрема: ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПрАТ 

«Вінницька харчосмакова фабрика», ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат»; 

− обсяг реалізації промислової продукції (робіт, послуг)  у 2017 році очікувано 

складе 27,0 млрд.грн.; 

− середньомісячна заробітна плата по місту порівняно з минулим роком 

збільшилась на 41,9% до 6,8 тис.грн. (9 місяців 2017 року); 

− обсяг капітальних інвестицій в 2017 році очікується на рівні 3,0 млрд.грн.; 

− обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених  в економіку міста з початку 

процесу інвестування очікується в сумі 105,0 млн.дол. США); 

− залучено 8,6 млн. грн. коштів пайової участі у розвиток інженерної 

інфраструктури міста до міського бюджету (січень-вересень 2017 року),  що 

майже на 2,0 млн.грн. або на 28% більше, ніж за  аналогічний період 

минулого року; 

− затверджено: 

 актуалізовану «Програму сприяння залученню інвестицій в місто Вінницю 

на 2018-2020 роки»;  
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 «Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м. Вінниці на 2017-2020 роки»;  

− з початку року  зареєстровано (новостворено) майже 4 тис. суб’єктів 

підприємницької діяльності (на 01.10.2017р.);  

− надходження єдиного податку до бюджету міста (на 01.10.2017р.) склали 

226,6 млн.грн., що на 58,5 млн.грн. або на 34,8% більше, ніж  за аналогічний 

період минулого року;  

− сальдо зовнішньої торгівлі –  348,1 млн.дол. (на 01.10.2017р.); 

− збільшено на 19 нових підприємств торговельно-сервісну мережу; 

− відкрито ДНЗ №15 «Пазлик» в мікрорайоні «Академічний» (вул. Тимофіївська), 

завершується будівництво ДНЗ на вул.Антонова,13а;  

− проведена реконструкція: 

 спортивних ядер в ЗШ №№ 30,31;  

 стадіону ЗШ №27;  

 спортивного стадіону для міні-футболу (вул. С.Наливайка); 

−  проведені заходи з енергозбереження у закладах освіти, а саме: 

 завершено роботи з реконструкції: фасадів будівель ЗШ №№20, 35; 

покрівель ДНЗ №17, ЗШ №33 (триває реконструкція фасадів будівель цих 

закладів) та ЗШ №16; покрівлі та огороджуючих конструкцій будівлі ДНЗ 

№31; 

 триває реконструкція фасаду будівлі ЗШ №15; покрівель будівель ЗШ 

№№5,17 та ДНЗ №4; 

− придбано ігрове обладнання на майданчики 6 ДНЗ; пароконвектомати в 4 ЗШ 

та 13 ДНЗ; 

− відкрито реконструйоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

МКЛ №1; 

− проведено капітальний ремонт/реконструкцію об’єктів соціальної 

інфраструктури, а саме:  

 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення  головного корпусу КЗ 

«ЦПМСД №3»; 

 тепломережі з заміною стояків в МКЛ ШМД; 

 лікарняного ліфта  Вінницького міського клінічного пологового будинку 

№2; 

 покрівель кінотеатру «Родина» та навчального корпусу і концертної зали 

ДМШ №2; покрівлі і приміщень спортивної та танцювальної зали  міського 

Палацу мистецтв; 

 бібліотек-філій №№1,13,14 Центральної бібліотечної системи; 

 приміщень МДЮСШ №№2,6, МК ДЮСШ «Вінниця»; 

− завершується капітальний ремонт/реконструкцію: 

 даху та приміщень інфекційного відділення та приміщення пральні 

МКЛ№1; 

 приміщень: 

o будівлі на вул. Замостянська,49 в КЗ «ЦПМСД №5»; 

o амбулаторії №1 на вул. Р.Скалецького,33а та ІІ поверху корпусу №1 

на вул. Магістратська,44 КЗ  «ЦПМСД №2»; 
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 приміщення глядацької зали кінотеатру «Родина»; 

− розпочато роботу з добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. Київська,68;    

− ведеться реконструкція будівлі МЛ «Центр матері та дитини», капітальний 

ремонт приміщень відділення патології новонароджених; 

− триває реконструкція приміщення під спортивний клуб на вул.Келецька,94а; 

− збудовано 8 багатофункціональних дитячих та спортивних майданчиків, крім 

того 2 – за проектами конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»; 15 малих  

дитячих та спортивних майданчиків; 

− проведено капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво доріг 

загальною протяжністю 15,5 тис.п.м; капітальний ремонт тротуарів 

загальною протяжністю 23,5 тис.п.м;  

− проведені роботи з асфальтування дорожнього покриття 35 вулиць в 

мікрорайонах приватного сектору забудови міста; 

− виконано поточний ремонт 98,6 тис. м² асфальтобетонного покриття доріг, 

тротуарів – 4,5 тис. м2; 

− тривав капітальний ремонт зливової каналізації; 

− проведено роботи з будівництва 8,5 км мереж водопроводу та каналізування 

в мікрорайонах приватного сектору забудови міста; 

− облаштовано 49 зупинки громадського транспорту з влаштуванням 

павільйонів сучасного зразка; 

− реконструйовано площу «Ліверпуль», створено зони відпочинку біля 

тяжилівського озера (поблизу автостанції) та у Лісопарку (ІІ черга); 

− влаштовано та замінено близько 800 світлодіодних світильників;  

− модернізовано 3 трамвайних вагони «VinWay», ще 1 – в стадії реконструкції, 

проведено капітально-відновлювальний ремонт 5 автобусів, капітальний 

ремонт 3 та середній ремонт 25 тролейбусів та  14 трамвайних вагонів; 

− придбано 4 автобуси «АТАМАН», впроваджено 2 автобусних маршрути 

загального користування в звичайному режимі №6 «Олієжиркомбінат – пл. 

Перемоги», №22 «мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал»; 

− виконано реконструкцію трамвайних колій на вул. Келецькій (на перехресті 

вул. Келецька – вул. 600-річчя та на перехресті вул. Келецька – просп. 

Юності); 

− облаштовано 19,02 км велодоріжок; 

− створено з початку року 32 ОСББ, всього в місті діє 473 ОСББ; 

− до кінця року очікується введення 160 тис.м2 загальної площі житла за 

рахунок усіх джерел фінансування; 

− завершено будівництво І пускового комплексу – житлового будинку на вул. 

П. Запорожця,4 на 88 квартир за програмою «Муніципальне житло 

м.Вінниця»; 

− забезпечено регулярні авіасполучення до Варшави (Польща), Тель- Авіву 

(Ізраіль) та чартерні рейси до Даламану, Анталії (Туреччина), Шарм-ель-

Шейху (Єгипет) із вінницького летовища;  

− застраховано 76  військовослужбовців, які  є членами територіальної громади 

міста Вінниці; 
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− введено І чергу територіальної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення м. Вінниці; 

− схвалені:   

 «Положення про громадську експертизу в місті Вінниці»  

 «Положення про місцеві ініціативи». 

1.2. Основні проблемні питання 

− доступність промислових підприємств до інвестиційних ресурсів; 

− недостатній рівень фінансування інноваційних розробок і розвитку 

інноваційного потенціалу промисловості; 

− скорочення чисельності зайнятих в економіці міста (з початку року 

середньооблікова кількість штатних працівників по м. Вінниці скоротилась на 

2,3 тис. осіб до 93,8 тис. осіб станом на 01.10.2017р.); 

− нестача кваліфікованих кадрів для роботи на сучасних високотехнологічних 

підприємствах, наявність прихованого  безробітного; 

− існуюча заборгованість із виплати заробітної плати – 2,8 млн.грн., в тому 

числі на економічно активних підприємствах – 0,84 млн. грн.; 

− зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги; 

− незначна частка доходів місцевих бюджетів, обсяг надходжень за якими може 

регулюватись рішеннями органів місцевого самоврядування; наявність 

заборгованості по платежах до бюджету; 

− нереалістичність фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для 

надання гарантованих державою послуг, які враховуються Міністерством 

фінансів України при формуванні проектів місцевих бюджетів; 

 зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної  

інфраструктури, житлового фонду, застаріле та енерговитратне обладнання. 

2. Пріоритети економічного і соціального розвитку на 2018 рік 

 триватиме формування Концепції інтегрованого розвитку міста за 

визначеними напрямками в рамках реалізації проекту «Інтегрований 

урбаністичний розвиток міст України» (за підтримки GIZ); 

 затвердження та впровадження Маркетингової стратегії, розробка   логотипу 

бренду міста; 

 розробка стандартів корпоративного управління в частині єдиного 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності для комунальних підприємств 

міста; 

 запровадження автоматизованої системи обліку та моніторингу об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Вінниці;   

 продовження робіт із структурної перебудови промислового  потенціалу 

міста; інженерно-технічного забезпечення Вінницького індустріального 

парку; модернізація, реконструкція  і технічне переозброєння діючих 

підприємств; 

 поліпшення підприємницького клімату, налагодження ефективної взаємодії 

суб’єктів господарювання та міської влади, створення дієвих комунікаційних 

майданчиків;   

 створення та розвиток об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;  
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 комплексний супровід інвестиційних проектів; 

 залучення коштів державного фонду регіонального розвитку для реалізації 

важливих інфраструктурних проектів; 

 проведення конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» та 

реалізація проектів-переможців; 

 реалізація інвестиційного проекту «Впровадження  автоматизованої системи 

збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниці»; 

 оновлення та модернізація рухомого складу міського пасажирського 

транспорту; 

 розвиток Центру підтримки інституцій громадянського суспільства; 

 створення в місті табору ля відпочинку  осіб пенсійного віку;  

 подальший розвиток сфери електронного урядування: створення нових 

інформаційних та електронних сервісів; поширення інформаційних 

технологій в усі сфери життєдіяльності міста;  

 реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних 

інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у 

бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві; 

 триватиме подальша розбудова інженерно-транспортної інфраструктури, 

організація вуличного простору, орієнтованого на пішохідну та 

велоактивність; 

 підвищення якісного рівня житлово-комунальних послуг для населення; 

 впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів на об’єктах 

соціальної  інфраструктури;  

 запровадження змін в систему первинної медичної допомоги відповідно до 

медичної реформи (початок запровадження страхової сімейної медицини, 

формування переліку послуг для пацієнтів тощо);   

 сприяння організації та функціонуванню закладів охорони здоров’я, що 

забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

населенню з метою створення госпітального округу;     

 будівництво «Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології»; 

 забезпечення раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і 

матеріально-технічної бази закладів освіти та створення умов для всебічного 

розвитку дітей;  

 створення умов для повноцінної інтеграції в соціально-суспільне життя міста  

членів  громади з особливими потребами; 

 розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

3. Забезпечення економічного розвитку 

3.1. Промисловість та інновації 
Оцінка поточної ситуації 

Промисловий комплекс міста представлений більш ніж 130 

підприємствами основного кола звітності. У функціонально-галузевій структурі 
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промислового комплексу міста пріоритетними галузями залишаються: харчова 

промисловість, питома вага якої в загальному обсязі реалізованої продукції по м. 

Вінниці сягає 57%; виробництво виробів з деревини – 7,6%; хімічна – 3,4%; 

машинобудування – 3,1%; виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції – 2,6%;  фармацевтичних продуктів і препаратів 

– 1,9%; готових металевих виробів – 1,6%.   

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по м. Вінниці 

за 9 місяців 2017 року склав 19,4 млрд. грн., що становить 97% до запланованого 

Програмою обсягу на рік.  

Найбільші обсяги реалізованої продукції припали на приватні акціонерні 

товариства: «Вінницький олійножировий комбінат», «Вінницька кондитерська 

фабрика», «Володарка», «Маяк»; товариства з обмеженою відповідальністю: 

«Підприємство «АВІС», «Енергоінвест», «Поділля-залізобетон», «Барлінек 

Інвест»,  «Австрія Джус Україна»; СУІП у формі ТОВ «Сперко Україна»; ПрАТ 

МП ВФ «Панда»; ДП «Вінницяхліб» ВАТ «Концерн Хлібпром»; філію 

«Вінницятрансприлад» ПАТ «Укрзалізниця». 

У 2017 році на діючих підприємствах тривали роботи з технічного 

переоснащення промислових потужностей. Зокрема, виконані роботи з 

реконструкції та модернізації виробництва на: ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика»; ТДВ «Швейна фабрика «Поділля»; ТОВ «Підприємство «АВІС»; ТОВ 

«ВТН»; ТОВ «Барлінек Інвест»; ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 

ПрАТ «Маяк».  

Впроваджені нові технологічні лінії (процеси) та освоєні нові види 

продукції на приватних акціонерних товариствах: «Вінницький олійножировий 

комбінат», «Маяк», «Вінницька харчосмакова фабрика»; товариствах з 

обмеженою відповідальністю: «Солодка Мрія-Вінниця», «Підприємство 

«АВІС», «БАЗИС 2011», «ВНТ», «Вінницький завод пакувальних виробів 

«Вінтар», «Вінницький авіаційний завод», «Вінницький інструментальний 

завод»; ТДВ «Швейна фабрика «Поділля».  

З метою структурного оновлення та зміцнення промислового потенціалу 

міста в звітному році ПАТ «Українська  пивна компанія» («UBC Group») 

виконувались роботи з будівництва І черги заводу з виробництва холодильного 

обладнання. Для можливості розміщення суміжних виробництв з виготовлення 

комплектуючих для забезпечення повного циклу виробництва холодильного 

обладнання  міською радою було схвалено рішення  про створення на території 

мікрорайону «Східний» індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування», який відповідно до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 31.05.2017р. №799 був включений 

до Реєстру індустріальних (промислових) парків.  

Створення умов для розвитку в місті продуктивної інноваційної 

виробничої сфери є головним завданням на сучасному етапі розвитку міста. З 

цією метою в 2017 році тривала поетапна реалізація заходів з розвитку 

Вінницького індустріального парку, який був створений в 2016 році.  Проведено 

відкритий конкурс та обрано керуючу компанію Вінницького індустріального 

парку – комунальне підприємство «Вінницький муніципальний центр інновацій».  
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За рахунок коштів міського бюджету здійснюється проектування будівництва 

об’єктів транспортної інфраструктури на землях Східного мікрорайону, в тому 

числі на території Вінницького індустріального парку.  

Вінницькою міською радою укладено договір з ДП «Електричні системи», 

що співпрацює з американською корпорацією «Delphi PLC» – міжнародною 

компанією з виробництва автокомплектуючих, про створення на базі ДП «45 

Експериментальний механічний завод» нового виробництва з виготовлення 

електроджгутів  для автомобільного концерну «Merсedes». 

За підтримки фахівців проекту «Партнерство для розвитку міст» 

(«ПРОМІС») розпочато роботу з розробки Концепції функціонування Вінницького 

інноваційно-технологічного парку, першого об’єкту інноваційної інфраструктури в 

Україні. Завдання парку – створення в місті дієвого майданчику для поглиблення 

співпраці навчальних закладів, підприё ємств, установ міста, бізнесу, влади та 

громади; проведення наукових досліджень та реалізація спільних проектів для 

подальшого розвитку інноваційних виробництв, створення нових робочих місць. 

Проблемні питання 

− слабка доступність промислових підприємств до інвестиційних ресурсів; 

− недостатній рівень фінансування інноваційних розробок і розвитку 

інноваційного потенціалу промисловості; 

− недостатність фахівців належної кваліфікації, що пояснюється слабкими 

конкурентними позиціями ряду ключових галузей вітчизняної 

промисловості на світовому ринку;  

− брак власних обігових коштів підприємств, високі відсоткові ставки за 

кредитами комерційних банків. 

Цілі та завдання на 2018 рік  

− забезпечити: 

 введення в експлуатацію І черги будівництва заводу з виробництва 

холодильного обладнання, створення 500 робочих місць; 

 запуск І та ІІ черги ДП «Електричні системи», створення 700 робочих 

місць; 

 запуск фасувальної лінії для виробництва наповнювачів  для 

«МакДональдз Україна» на ТОВ «Аграна Фрут Україна»; 

− завершити реконструкцію та розширення виробництва паркетної дошки на 

ТОВ «Барлінек Інвест», створення 300 робочих місць; 

− забезпечити реалізацію у співпраці з компанією «Sumitomo Corp» (Японія) 

інвестиційного проекту зі створення нового виробництва, створення 500 

робочих місць;  

− затвердити Концепцію функціонування Вінницького інноваційно-

технологічного парку;  

− сприяти налагодженню співпраці навчальних закладів міста з виробничими 

підприємствами – замовниками кваліфікованих кадрів у підготовці фахівців, 

відповідно до існуючих потреб підприємств. 
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Очікувані результати 

− збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт, послуг) до 30,0 

млрд. грн.;  

− інноваційне оновлення продукції на 9-ти промислових підприємствах 

міста; 

− впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів на 8-

ми промислових підприємствах міста; 

− збільшення кількості працюючих на промислових підприємствах міста; 

− підвищення рівня інвестиційної привабливості та залучення інвестицій в 

економічний розвиток міста. 

3.2. Будівельна та інвестиційна діяльність 
Оцінка поточної ситуації  

Підприємствами міста за 9 місяців 2017 року виконано будівельних робіт 

на суму 1581,3 млн. грн., що у фактичних цінах на 36% (на 418,6 млн.грн.) 

більше, ніж за відповідний період минулого року.  

Обсяг виконаних будівельних робіт за 9 місяців, млн.грн. 

 
За статистичними даними в січні-вересні 2017 року завершено будівництво 

та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких: 

місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 3,6 км; будівлі торговельних 

підприємств торговою площею 3,2 тис.м2; дві станції технічного обслуговування 

на 2,0 тис.  авто; мийний комплекс для машин на 7,2 тис. обслуговувань авто; 

готель та ресторан на 60 посад. місць.  

Підприємствами-забудовниками по м. Вінниці за січень-вересень 2017 року 

введено в експлуатацію 151,0 тис.м2 загальної площі житла, що на 3% більше, ніж 

за аналогічний період минулого року.  

На замовлення міської ради в рамках Програми «Муніципальне житло м. 

Вінниця» завершені будівельні роботи на І-му пусковому комплексі житлового 

будинку на вул. П. Запорожця,4; освоєно 57 млн. грн. Розпочато роботи з 

будівництва ІІ-го пускового комплексу. 

Програму капітального будівництва на замовлення міської ради за рахунок 

усіх джерел фінансування за 9 місяців 2017 року  профінансовано на 76%. На 

будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства, 

соціальної та інженерної інфраструктури міста за рахунок усіх джерел 

фінансування спрямовано 481,2 млн. грн., в тому числі: 52,8 млн. грн. – кошти 

підприємств, організацій та населення, 35,7 млн. грн. – державного бюджету, 
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392,7  млн. грн., що на 148,5 млн. грн. більше відповідного періоду минулого 

року –  міського бюджету (бюджету розвитку).  

За бюджетні кошти поповнено статутний капітал комунальних 

підприємств міста на загальну суму 228,0 млн. грн. та виконано роботи: 

− у сфері житлово-комунального господарства здійснено будівництво та 

реконструкцію на суму  (82,2 млн. грн.): в т.ч.: 

мереж зовнішнього освітлення міста, в т.ч. оснащення підсвіткою споруд (3,2 

млн. грн.); мереж водопроводу та каналізації (12,6 млн. грн.); зливової каналізації 

(3,6 млн. грн.); ліфтів житлового фонду (1,4 млн. грн.); кладовища на вул. 

Сабарівське шосе (5,2 млн. грн.); дитячих та спортивних майданчиків (7,3 млн. 

грн.); площі ім. Костянтина Могилка на просп. Космонавтів (5,1 млн. грн.); 

просп. Космонавтів (друга  черга) (4,9 млн. грн.); огорожі  навколо ЦПКіВ ім. 

Горького (2,6 млн. грн.); притулку для безпритульних тварин на вул. Гонти (2,3 

млн. грн.); комплексу по знешкодженню побутових відходів (3 млн. грн.);  

дороги на вул. Верхарній (2,8 млн. грн.) та ін.  

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (14,5 млн. 

грн.) та співфінансування з міського бюджету здійснюється реконструкція 

проспекту Космонавтів (ІІІ черга) (5,8 млн. грн.) та мостової споруди через р. 

Південний Буг на вул. Чорновола (державний фонд регіонального розвитку – 

13,3 млн. грн., співфінансування з міського бюджету - 18 млн. грн.). 

− для розвитку соціальної інфраструктури міста  (73,9 млн. грн.), в тому 

числі на будівництво та реконструкцію: 

будівлі ДНЗ №4 (1 млн. грн.); приміщення на просп. Космонавтів, 64 під ДНЗ  

(14,1 млн. грн.); покрівлі та огорожі будівлі ДНЗ №31 (5,8 млн. грн.); будівель 

загальноосвітніх шкіл №№5,20,33,35 (15,6 млн. грн.); будівлі фізико-

математичної гімназії №17 (1,4 млн. грн.); покрівлі загальноосвітньої школи №16 

(2,8 млн. грн.); першого поверху пологового будинку по вул. Маяковського, 138 

(4,6 млн. грн.); приміщення  МК ДЮСШ «Вінниця» на вул. Келецька, 94а (1,6 

млн. грн.); приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії в 

головному корпусі МКЛ №1 на вул. Хмельницьке шосе, 96 (4,7 млн. грн.) та ін.  

За рахунок субвенції з державного бюджету (6 млн. грн.) та 

співфінансування з міського бюджету (0,7 млн. грн.) здійснювалась добудова 

головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. 

Київська, 68. 

− у сфері транспорту сума фінансування склала 8,6 млн. грн., у тому числі 

проведено: 

реконструкцію трамвайних колій на вул. Келецькій на перехресті вул. Келецька 

– вул. 600-річчя та на перехресті вул. Келецька – просп. Юності (8,5 млн. грн.).  

За рахунок субвенції з державного бюджету (1 млн. грн.) та 

співфінансування з міського бюджету (0,08 млн. грн.) триває розробка проекту з 

реконструкції  аеродрому КП «Аеропорт Вінниця». 

На виконання заходів «Програми сприяння залучення інвестицій у місто 

Вінницю на 2014-2020 роки» до переліку об‘єктів інвестування, за якими 

інвестор визначається шляхом проведення конкурсу, включені об’єкти за 
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адресами: вул. Оводова,24-а, Оводова,7, Соборна,29, Мури,7. Проведено 

конкурс на право реалізації інвестиційних проектів, визначені інвестори.  

Завершено будівництво та здійснено державну реєстрацію права 

комунальної власності  на дитячий заклад в районі «Академічний» на 7 груп (210 

місць).  

Із залученням інвестиційних коштів: 

− триває будівництво об’єктів соціальної інфраструктури:  

 загальноосвітньої школи в мікрорайоні «Поділля» (з початку 

інвестування освоєно  майже 22 млн.грн. в тому числі в 2017 році 

10,8 млн. грн.); 

 дитячих навчальних закладів на: вул. Покришкіна на 11 груп (210 

місць),  вул. Замостянській,34 (80 місць), вул. Антонова,13а на 12 

груп (240 місць, планується введення в експлуатацію до кінця 2017 

року); 

 спортивного ядра на території ЗНЗ №30 на  вул. Стрілецькій,62. 

− забезпечено реконструкцію комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 15 Вінницької міської ради». 

Укладені договори про комплексну забудову територій з урахуванням 

будівництва об‘єктів соціальної інфраструктури: 

− дошкільного навчального закладу на 100 місць на вул. Трамвайній, 7  та 

спортивного ядра на території закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №26 Вінницької міської ради» на вул. Хмельницьке шосе, 27; 

− спортивного ядра  на території комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради» на вул. Б.Ступки, 13 

та центру розвитку дитини на вул.Чорновола,29. 

Із забудовниками міста станом на 01.11.2017р. укладено 57 договорів про 

сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста,  до бюджету розвитку 

міського бюджету надійшло 9,8 млн. грн. пайової участі, що  1,8 млн.грн. або на 

21,8% більше відповідного періоду 2016 року. 

Проблемні питання 

− недостатня розвиненість інвестиційного ринку та засобів його промоції; 

− недостатність ефективних інструментів підтримки діючих та потенційних 

інвесторів, в тому числі з числа представників малого та середнього 

бізнесу. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− забезпечення житлом мешканців міста, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

− поліпшення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста; 

− впровадження методології стандартизації процесів із залучення інвестицій 

відповідно до заходів реалізації «Програми сприяння залучення інвестицій 

у місто Вінницю на 2018- 2020 роки». 
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Очікувані результати 

− введення в експлуатацію 160 тис.м2 загальної площі житла за рахунок усіх 

джерел фінансування, в т.ч. за програмою «Муніципальне житло 

м.Вінниця» –  6,4 тис.м2; 

− будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів соціальної, 

інженерної і  транспортної інфраструктури міста: 

 дошкільних навчальних закладів на 180 місць; 

 місцевих водопровідних мереж – 1,5 км,  каналізаційних та 

водостічних – 4 км; 

 теплових мереж – 5 км; 

− залучення коштів державного бюджету для реалізації проектів розвитку; 

− залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста в сумі 

3,3 млн. грн. 

3.3. Підприємництво  
Оцінка поточної ситуації 

Аналіз стану малого підприємництва міста в 2017 році свідчить про 

нерівномірність його розвитку. За даними Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України станом на 01.10.2017 року в місті 

зареєстровані (новоутворені) 3726 суб’єкти господарської діяльності, що 

перевищує минулорічний показник майже на 40%.   

Динаміка показників реєстрації юридичних осіб  

та фізичних осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
У загальній кількості зареєстрованих з початку року суб’єктів 

підприємницької діяльності переважну більшість (85,3%) складають  фізичні 

особи-підприємці. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість 

новоутворених (зареєстрованих) фізичних осіб-підприємців збільшилась майже 

на 60%. Причому, кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили свою 

діяльність значно переважає (в 2,2 рази більше) над кількістю зареєстрованих 

станом на 01.10.2017 року.    
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Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації фізичних 

осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
 

Водночас, кількість юридичних осіб, що припинили свою діяльність у 

порівнянні з минулим роком, станом на 01.10.2017р.  зменшилась на 5,6%. 

Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації юридичних 

осіб (за 9 місяців),  осіб 

 
За даними ГУ ДФС у Вінницькій області на податковому обліку, станом на 

01.10.2017р. перебували 32,4 тис. суб’єктів господарської діяльності, що на 28% 

або на 11,8 тис. осіб менше показника за аналогічний період 2016 року. Із 

загальної кількості платників податків спрощену систему оподаткування обрали 

18,3 тис. осіб, з яких 16,3 тис. – фізичні особи-підприємці, близько 2 тис. – 

юридичні особи, що на 12,9% більше аналогічного періоду минулого року. Від 

сплати єдиного податку до бюджету міста станом на 01.10.2017р. надійшло 226,6 

млн.грн., що на 58,5 млн.грн. або на 34,8% більше, ніж за відповідний період 

минулого року. На загальній системі оподаткування перебували 14,1 тис. 

суб’єктів господарювання.  

Для впровадження в місті системи стимулюючих заходів з інформаційно-

консультаційної, ресурсної та фінансової підтримки суб’єктів підприємництва 

спільно з фахівцями проекту «Партнерство для розвитку міст» («ПРОМІС») 

підготовлено «Програму посилення конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва м. Вінниці на 2017-2020 роки», яку затверджено 

рішенням міської ради від 28.04.2017р. №690. В рамках реалізації Програми 

сформовано експортний профіль міста, який містить інформацію про стан 

зовнішньоекономічної діяльності діючих в місті підприємств, їх проблеми та 

наявні можливості виходу на нові ринки збуту. Розпочато розробку інтернет-
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ресурсу для підприємців «City4Business». Передбачається, що розроблений сайт 

та мобільний додаток поєднають у собі інформаційну, консультаційну, 

промоційну складові для бізнесу м. Вінниці. В рамках проекту «Критикуєш-

пропонуй» проводиться (щоквартально) опитування суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у паперовій і електронній формі, за допомогою якого 

відбувається збір зауважень і пропозицій щодо умов ведення бізнесу.  

Започатковано проведення заходів в рамках проекту «Марафону 

можливостей для бізнесу». З початку року проведено 2 таких заходи, в ході яких 

підписані угоди про співпрацю з державними банками, неурядовою організацією 

та бізнес-асоціацією. Угоди про співпрацю з АТ «Ощадбанк» та АБ 

«Укргазбанк» передбачають партнерство в рамках реалізації спільних проектів, 

наданні експертно-аналітичних, інформаційно-консультативних послуг та 

організації спільних інформаційних та комунікативних заходів.  

Затверджено Порядок часткової компенсації відсоткових ставок за 

залученими кредитами суб’єктами малого та середнього підприємництва за 

рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці. 

Укладено один меморандум з «Офісом ефективного регулювання» – 

незалежною неурядовою структурою, створеною за ініціативи Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України і західних партнерів: Світового банку 

та уряду Канади. Сторони розпочали марафон міст «Територія європейських 

практик», зобов’язалися працювати над створенням сприятливих умов для 

ведення бізнесу та захищати підприємців шляхом впровадження продуктивних 

законодавчих ініціатив. На Платформі ефективного регулювання – онлайн-

ресурсі для старту бізнесу – вже представлено алгоритм відкриття ресторану у 

м.Вінниця. Опрацьовуються інші алгоритми: дитячий садок, міні-пекарня, 

автомийка, кабінет сімейного лікаря, служба таксі. Дані алгоритми покликані 

спростити доступ до інформації, необхідної для відкриття нового бізнесу. 

Крім того, в рамках проекту «Марафону можливостей для бізнесу» Спілка 

українських підприємців (СУП) та Вінницька міська рада підписали 

Меморандум про співпрацю, метою якого є створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу та підвищення рівня захисту підприємців від незаконного 

втручання у їх діяльність. Цим меморандумом Спілка заявила про намір 

створення Регіонального представництва СУП у Вінниці задля розвитку 

підприємництва у Вінницькому регіоні.  

Проблемні питання 

– брак виробничих приміщень і обладнання, власних обігових коштів;  

– надмірні ціни на енергоносії, сировину та матеріали; 

– обмежений доступ до кредитних ресурсів та інвестицій; 

– брак комунікаційних майданчиків, в тому числі онлайн-консультування 

для побудови ефективного діалогу влади та бізнесу; 

– низька активність молоді в сфері підприємництва; 

– зарегульованість, брак систематизованої інформації, «тінізація» бізнесу; 

– низька платоспроможність населення, недостатній попит на товари і послуги, 

що виробляються суб’єктами підприємництва; 

– застарілі методи провадження регуляторної політики. 
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Цілі та завдання на 2018 рік 

− запровадження онлайн та відео-консультацій для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва (МСП) з питань започаткування бізнесу, 

експортної діяльності, оподаткування та ін.; 

− розроблення сайту та мобільного додатку «Сity4Business»; 

− організація та проведення тематичних семінарів та тренінгів для суб’єктів 

господарювання, зустрічей влади та бізнесу з представниками 

міжнародних організацій; 

− запобігання впровадженню неефективних регулювань, що стримують або 

руйнують розвиток малого підприємництва, створення сприятливого 

клімату для його розвитку; 

− запровадження інструменту фінансової підтримки суб’єктів МСП в 

м.Вінниці. 

Очікувані результати  

– збільшення частки суб’єктів МСП, що займаються виробництвом, в 

загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг); 

– створення майданчика для ефективного діалогу між органами влади та 

суб’єктами МСП; 

– покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів 

МСП, підвищення правової та економічної грамотності; 

– забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики; 

– розширення ринків збуту, збільшення обсягів експорту товарів  

вінницькими МСП; 

– збільшення чисельності зайнятих у секторі МСП. 

3.4. Споживчий ринок 
Оцінка поточної ситуації  

У сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг станом на 

01.10.2017р. працює 2283 підприємства різної форми власності, в т.ч.: торгівлі – 

1498, ресторанного господарства – 438, з надання  послуг – 347 одиниць. 

На території міста діє 11 ринків та торговельних майданчиків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, в тому числі: 7 ринків та торговельних 

майданчиків за товарною спеціалізацією «змішані» та 4 – спеціалізовані (3 – з 

продажу промислової групи товарів, 1 – продуктовий). Крім того, діє критий  

продовольчий павільйон на вул. Є. Пікуса та два торговельно-сервісні центри: 

«Лісопарк» і «Вишенька» з реалізації сільськогосподарської продукції. 

Діюча мережа підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

послуг продовжує розширюватись. У 2017 році розпочали діяльність 12 закладів 

торгівлі, 5 підприємств ресторанного господарства та 2 – з надання послуг. З 

початку року підготовлено 13 рішень виконавчого комітету міської ради щодо 

затвердження місць розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі квасом 

та автокав’ярень на території міста. 

На ринках та торговельних майданчиках міста відведено 2141 місце для 

торгівлі сільськогосподарською продукцією, в тому числі: 416 безкоштовних 

місць для торгівлі продукцією, вирощеною на власних земельних ділянках. На 
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територіях ринків здійснюють діяльність 155 об’єктів фірмової торгівлі регіону. 

Відсутність зонування місць для сезонної торгівлі, а також відсутність на деяких 

ринках постійного лабораторного контролю створює певні незручності для 

споживачів, однак, ці недоліки враховуються при створенні нових ринків, як 

наприклад, на новоствореному ринку в ТРК «Мир». 

З метою забезпечення населення міста сільськогосподарською продукцією 

і продовольчими товарами впродовж року організовано та проведено 5 осінніх 

сільськогосподарських ярмарків та 1 – до Великодня на території поблизу ТЦ 

«Plaza Park» (вул. Келецька,117б), до участі в яких залучаються підприємства 

харчової промисловості, фермерські господарства, переробні підприємства 

тощо. У кожному ярмарку взяло участь близько 240 суб’єктів господарювання 

різної форми власності.  

В приміщенні експоцентру Торгово-промислової палати проведено 5 

традиційних міжрегіональних виставок-ярмарків під егідою «Купуй 

Вінницьке!», де мешканці міста змогли придбати продукцію місцевого 

виробництва за ціною товаровиробника, в яких взяли участь 270 суб’єктів 

господарювання різної форми власності. 

З метою ліквідації неправомірної торгівлі на території м. Вінниці здійснено 

117 рейдових перевірок, за результатами яких складено 525 адміністративних 

протоколів.  

Задля якісного обслуговування населення міста та дотримання правил 

торговельного та побутового обслуговування закладами торгівлі, ресторанного 

господарства, побуту та розваг розглянуто 430 скарг та звернень від громадян та 

організацій, в тому числі: 53 скарги щодо порушення тиші та громадського 

порядку, пов’язаного з роботою закладів торгівлі та ресторанного господарства. 

Для прийняття виваженого рішення щодо заходів впливу  матеріали про 

порушення тиші та встановленого режиму роботи 3-х об’єктів торгівлі, 4-х – 

ресторанного господарства та 3-х нічних клубів були винесені на розгляд Ради 

підприємців при міському голові. 

З метою підвищення рівня обслуговування споживачів для працівників 

сфери торгівлі, ресторанного господарства та готельного бізнесу організовано та 

проведено тематичні семінари та тренінги. 

За ініціативи ГО «Асоціація дизайнерів Вінниці» в ТРК «Поділля City» 

проведено традиційний фестиваль моди «Vinnytsia Fashion Days. 

Проблемні питання 

– стихійна торгівля на вулицях міста; 

– недостатній контроль за якістю товарів та послуг; 

– порушення суб’єктами господарювання вимог щодо використання об’єктів 

благоустрою комунальної власності для здійснення сезонної торгівлі на 

території міста; 

– недотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери 

послуг та розваг (у вечірній та нічній час) правил торгівлі, режиму роботи 

та громадського порядку; 

– незадовільний розвиток сервісної інфраструктури. 
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Цілі та завдання на 2018 рік  

– недопущення виникнення стихійної торгівлі у невстановлених місцях; 

– сприяння розвитку місцевих товаровиробників, розширення мережі їх 

фірмових магазинів та сервісних центрів; 

– задоволення попиту населення міста в якісних товарах та послугах; 

– перетворення існуючих продовольчих ринків у сучасні торговельно-

сервісні комплекси; 

– організація та проведення сільськогосподарських ярмарків; 

– упорядкування та здійснення контролю за використанням суб’єктами 

господарювання об’єктів благоустрою комунальної власності для 

здійснення сезонної торгівлі на території міста; 

– дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства послуг та 

розваг м. Вінниці правил акустичного режиму та громадського порядку у 

вечірній та нічний час; 

– сприяння покращенню та розвитку сервісної інфраструктури міста, 

доступної для людей з особливими потребами. 

Очікувані результати  

– розширення мережі закладів підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг, забезпечення комфортного обслуговування 

населення; 

– збільшення обсягів роздрібного товарообігу у порівняних цінах на 12,0%, 

платних послуг у фактичних цінах – на 11,6%; 

– забезпечення потреб мешканців міста сільськогосподарською продукцією; 

– упорядкування та покращення санітарного стану об’єктів благоустрою 

комунальної власності, які використовуються для здійснення сезонної 

торгівлі та сфери послуг; 

– забезпечення закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг 

та розваг встановленого режиму роботи та громадського порядку. 

4. Житлово-комунальне  господарство 

4.1. Утримання житлового  фонду 
Оцінка поточної ситуації 

Житловий фонд міста, який  налічує понад 2 тисячі багатоквартирних 

будинків, протягом 2017 року обслуговували 5 комунальних та 3 приватних 

житлово-експлуатаційних підприємства. Технічне обслуговування ліфтів 

житлових будинків здійснювали 4 підприємства різної форми власності. 

Аварійне обслуговування інженерних систем житлових будинків проводилось 

житлово-експлуатаційними підприємствами та комунальним підприємством 

«Аварійно-диспетчерська служба».  

Для забезпечення належного технічного стану будинків за рахунок усіх 

джерел фінансування на капітальний ремонт за 9 місяців 2017 року направлено 

майже 30,6 млн. грн., з яких 5 млн. грн. – кошти співвласників багатоквартирних 

будинків.    

За рахунок коштів міського бюджету та мешканців будинків в 11 будинках 

відремонтовано понад 15,3 тис. п. м. міжпанельних стиків; в 25 будинках 
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відремонтовано понад 13,8 тис. м2 шиферної та м’якої покрівлі; на 48 будинках 

відремонтовано 9 тис. п. м. внутрішньобудинкових інженерних мереж. 

Проведено загально-будівельні роботи у 16 житлових будинках.  Виконано 

експертне обстеження та технічний огляд 105 ліфтів; здійснено капітальний 

ремонт та влаштовано систему безпровідної диспетчеризації на 53 ліфтах (дана 

система дає можливість в поточному часі отримувати диспетчерами інформацію 

щодо технічних несправностей на ліфтах та інженерних системах будинку). 

З метою енергозбереження в житлових будинках виконано ряд 

енергоефективних заходів, а саме: ремонт фасадів з утепленням на 20 будинках 

загальною площею 9,2 тис. м2; проведено заміну вікон на енергозберігаючі в 36 

будинках  загальною площею 1054,8 м2; здійснено капітальний ремонт систем 

електропостачання 8 будинків.  

За рахунок обігових коштів житлово-експлуатаційних підприємств 

проведено поточний ремонт 42,2 тис. м2 м’яких та шиферних покрівель; 28,1 тис. 

п. м. інженерних мереж; 8210 одиниць запірної арматури; 812 електрощитових; 

251 під’їзду; виконано роботи по встановленню 1748 акустичних вимикачів. 

За програмою співфінансування капітальних ремонтів частково утеплено 

фасади 24 будинків, зокрема, на вул.: Пирогова,89А, 600-річчя,46, 

А.Первозванного,34, Бевза,16, Магістрацька,108, Понєдєліна,23, Павлова,2, вул. 

Магістрацька,116, В.Порика,15, Стельмаха,33,35,17,19, Василенка,6,6а, 

Пирогова,103а, К.Коріатовичів, 176,Ватутіна,46, просп.Космонавтів,4,39,  

Коцюбинського, 78, Келецька, 64, Соборна, 22, Стеценка, 50.  

Проведено капітальний ремонт конструктивних елементів 37 житлових 

будинків ОСББ. 

Крім того, з метою підвищення енергоефективності житлових будинків 

проведено капітальний ремонт покрівлі 33 житлових будинків; стиків панелей 13 

будинків; систем електрозабезпечення 13 будинків; ліфтів в 52 будинках; фасадів 

24 будинків з утепленням; інженерних мереж 75 будинків; заміну вікон в 43 

будинках. Виконані роботи з влаштування 6 пандусів в 6 житлових будинках.  

Проведено благоустрій прибудинкових територій. Зокрема,  

виконано  поточний  ремонт 18,7 тис. м2 асфальтобетонного покриття (146 дворів), 

капітальний ремонт 60,2 тис. м2 на 66 прибудинкових територіях, в т.ч. влаштовано 

236 місць для паркування автотранспорту. 

Проведено модернізацію 2-х ліфтів житлового фонду міста: на вул. 

Коцюбинського,78 (5 під’їзд) та вул. М.Литвиненко-Вольгемут,32 (1 під’їзд). 

Завершується робота з модернізації ліфтів на вул. С.Зулінського,41 та вул. 

Шевченка, 31 (1 під’їзд).  

З початку року створено 32 ОСББ (33 багатоквартирні житлові будинки). 

Всього в 505 багатоквартирних житлових будинках міста функціонують 473 

ОСББ, що становить 24,6% від загального обсягу житлового фонду міста (2057 

житлових будинків). 

Представники ОСББ постійно залучались до участі в семінарах та 

тренінгах з питань діяльності ОСББ, проводились інформаційні зустрічі з 

мешканцями. Взято участь у 10 теле- та радіоефірах, розміщено інформацію у 

друкованих ЗМІ в кількості 3-х публікацій з відповідної тематики, інформаційні 
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матеріали розміщено у всіх видах громадського муніципального транспорту 

міста та на 22 зупинках громадського транспорту (сітілайтах). Налагоджено 

сервіс надання консультацій старшим по будинку, ініціативним групам зі 

створення ОСББ та діючим головам правлінь ОСББ, організовано та проведено 

Перший Вінницький Форум ОСББ.  

Співвласники 777 будинків за результатами проведеної організаційної 

роботи з житлово-експлуатаційними підприємствами міста визначились з 

питанням подальшого управління будинками. 263 ОСББ перебувають на 

самообслуговуванні (56%), 174 ОСББ – співпрацюють з управлінськими 

компаніями (37%), 36 ОСББ – обслуговуються МКП «ЖЕК» (7%). 

943 мешканці багатоквартирних житлових будинків мають статус та 

посвідчення старшого по будинку. З метою  стимулювання та активізації 

діяльності старшим по будинку надається  муніципальна пільга на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та вивезення 

побутових відходів. 

Проблемні питання 

– зношеність житлового фонду та внутрішньобудинкових мереж; 

– недостатнє фінансування робіт, пов’язаних з утриманням житлового 

фонду; 

– недостатня обізнаність громадян щодо переваг та порядку створення 

ОСББ, його функціонування та діяльності; 

– недосконалість нормативно-правової бази, в тому числі і щодо реалізації 

Закону України «Про особливості здійснення  права власності  у 

багатоквартирному будинку».  

Цілі та завдання на 2018 рік 

 забезпечення ефективного управління житловим фондом та надання 

житлово-комунальних послуг населенню належного рівня; 

 проведення комплексу робіт з утримання та ремонту житлового фонду, в 

тому числі робіт  з енергозбереження; 

 виконання  ремонту 57 тис. м2  прибудинкових територій; 

− продовження роботи зі сприяння створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті, професійне навчання голів правлінь 

ОСББ. 

Очікувані результати 

– забезпечення належного рівня надання житлово-комунальних послуг; 

– поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій; 

– створення 50 нових ОСББ. 

4.2. Благоустрій  
Оцінка поточної ситуації  

У 2017 році забезпечено виконання комплексу робіт, пов’язаних з 

ремонтом вулично-дорожньої мережі та територій приватної забудови, 

утриманням об’єктів благоустрою та прибудинкових територій, озеленення 

міста. Утримання території міста в належному санітарному стані забезпечують 5 
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комунальних підприємств, у тому числі: МКП «Вінницязеленбуд», МКУП 

«»Міськсвітло», КП «Комбінат комунальних підприємств»,  КУП «ЕкоВін», КП 

«Вінницьке шляхове управління». 

З початку року виконано поточний ремонт 98,6 тис. м² асфальтобетонного 

покриття доріг на 154 вулицях міста, тротуарів на 18 вулицях міста загальною 

площею 4,5 тис. м2. Для продовження термінів експлуатаційної придатності 

покриття доріг міста  проведено роботи по зашпаруванню тріщин та швів в 

дорожньому покритті загальним обсягом понад 19,0 тис. п.м. 

Для збільшення пропускної здатності вулиць виконаний вибірковий 

капітальний ремонт та впорядкування руху на перехрестях  вулиць: Гніванське 

шосе – вул. Пирогова; Пирогова – Д.Галицького; Київська – С. Зулінського. 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць загальною 

протяжністю 15,5 тис.п.м. Виконується комплексний ремонт вул. Бучми (від 

вул.Привокзальної до кінцевої зупинки громадського транспорту) та вул. 

Ватутіна (від вул. Лугової до Житомирського шосе) та ін.  Капітально 

відремонтовані ділянки тротуарів загальною протяжністю 23,5 тис.п.м, серед 

яких: вул. Пирогова, О. Кобилянської, Келецька, Магістратська, Київська,  ін.  

На умовах співфінансування з мешканцями виконані роботи з  

асфальтування доріг 35 вулиць у мікрорайонах приватної забудови, зокрема, на: 

пров. 2-му Пестеля, вул. Богомольця, М.Рильського, І.Франка, пров. 1-му 

Топольського, вул. Замковій, О. Гончара, Генерала Арабея, ін. 

За напрямком «інженерний захист територій»  виконаний капітальний 

ремонт  підпірних стінок по проїзду до просп.Юності (від просп.Юності до вул. 

М.Ващука) з паркувальними місцями та на вул. Келецькій (в районі вул. 600-

річчя).  

Завершені роботи з облаштування дорожнього покриття на автомобільних 

дорогах державного значення: М12 «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – 

Знам’янка» (через м.Вінницю) та Т-02-04 «Південний обхід м.Вінниці на ділянці 

км 16 + 000 – км 19 + 300. Тривають роботи з влаштування освітлення, дорожньої 

розмітки та велодоріжок. 

Для розвитку велосипедної інфраструктури в місті з початку року 

облаштовано 19,02 км велодоріжок, з яких  за рахунок нанесення розмітки 5,02 

км – вело-пішохідні смуги спільного використання та 14 км за рахунок 

капітального будівництва  відокремлених велосипедних шляхів. Триває 

будівництво велодоріжок на вулицях Магістратська вул. Хмельницьке шосе – 

Вул. Театральна), Ватутіна (Автосалон – виїзд з міста). Поновлено велосипедну 

розмітку загальною протяжністю 10,19 км.. 

Виконано капітальний ремонт турнікетного огородження на вулицях міста, 

в тому числі на вул.Хмельницьке шосе (від провулка 2-го Хмельницького шосе 

до вул. 600-річчя), а також зовнішнього освітлення та дорожнього огородження 

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

шосе).  

З метою обмеження проїзду та парковки автотранспорту в центральній 

частині міста встановлено паркувальне огородження у вигляді напівсфер з бетону. 
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Для підвищення комфорту пасажирів влаштовано 49 павільйонів нового 

зразка на зупинках громадського транспорту, зокрема на вул.: К.Василенка, 

С.Зулінського, 600-річчя, Пирогова, Богуна, Келецька (від вул. Пирогова до вул. 

М.Ващука – непарна сторона).  

Здійснено капітальний ремонт освітлення 26 пішохідних переходів, які 

розташовані поблизу закладів освіти міста.  

Проведено реконструкцію 23 об’єктів зовнішнього освітлення на території 

транспортної та соціальної інфраструктури міста, зокрема на вулицях: Героїв 

Крут,2, Константиновича,4, Академіка Янгеля,52, Зулінського,48 б, Ширшова,43, 

(територія міської станції ШМД), М.Ващука,12 (територія ЗШ №34), пішохідна 

зона на просп. Юності (непарна сторона від вул. Хмельницьке шосе до вул. 

В.Порика) та ін. Всього за 2017 рік встановлено та замінено близько 800 

світлодіодних світильників вуличного освітлення. 

Збудовано 8 багатофункціональних дитячих та спортивних майданчиків: 4 

– на території загальноосвітніх шкіл №№3,4,5; та 4 –   у дворі будинків №78 на 

вул. 600-річчя; на вул. Ватутіна,46, вул. Москаленка,65; на території між 

будинком №77а на вул. Д.Нечая та будинком №18а на пров. К.Широцького, на 

перехресті вулиць Волошкова – Сергєєва-Ценського, а також 15 малих дитячих 

та спортивних майданчиків.  

Крім того, виконані роботи з будівництва 2 об’єктів-переможців конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці»: поля для ігри в міні футбол на вул. 

Некрасова,40 (на території загальноосвітньої школи №32) – на реалізацію 

проекту «Здорова дитина – майбутнє країни»; спортивного майданчика для 

ігрових видів спорту на розі вулиць Волошкова-Сергєєва-Ценського – на 

реалізацію проекту «За здоров’ям – на сучасний спортивний майданчик».  

Виконано капітальний ремонт зеленої зони на перехресті вул. Київська – 

С.Зулінського та зеленої зони на Майдані Незалежності; зон благоустрою на 

вулицях: Хмельницьке шосе зі сторони Лісопарку, А.Медвідь,2а, Соборній,51а 

(«Ліверпуль»), Хлібна в районі «Планетарію» (міні Вінниця), а також території 

біля озера в районі Пантелеймоновської церкви на вул. Ватутіна.  

Тривають роботи з будівництва притулку для безпритульних тварин на вул. 

Гонти, огорожі навколо ЦПКіВ ім.Горького,  кладовища на вул. Сабарівське 

шосе. 

Розпочато будівництво комплкесу із знешкодження побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області). 

З метою забезпечення належного відведення атмосферних опадів з 

дорожнього покриття та територій житлової забудови за «Схемою розвитку 

мережі зливової каналізації м. Вінниці» проведено капітальний ремонт зливової 

каналізації з виносом зливоприймальників за межі проїзної частини, в т.ч. на вул. 

Немирівське шосе (від вул. Лебединського до вул. Чехова), Хмельницьке шосе, 

Келецькій, провул.1905 року (в районі будинку №17). Завершені роботи з 

реконструкції мереж зливової каналізації на вул. Князів Кориатовичів (в районі 

КНС), К. Василенка (від вул. 600-річчя до вул. Л.Чайкіної), на пров.1-му 

Пирогов,32-36, Матроса Кошки,7-9.  
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Тривало будівництво мереж водопостачання та водовідведення в 

мікрорайонах приватної забудови міста. З початку року збудовано 3,3 км мережі 

водопроводу та 5,2 км мережі каналізації.  

Збудовано ВНС на розі вулиць Бучми-Чумацька. 

Проведено очищення майже 25,9 тис.м2 русел малих річок.  

Відремонтовано та очищено 176 колодязів питної води.  

З метою попередження аварійних ситуацій та забезпечення комфортних 

умов проживання мешканців на території міста проведено обрізку 2041 дерева 

та знесено 911 сухих та аварійних дерев. Виконані роботи з посадки 611 дерев. 

Для забезпечення безперебійної роботи спеціалізованої техніки, під час посипки 

вулиць  протиожеледними матеріалами та очистки їх від снігу, виконані роботи 

щодо обрізки дерев на маршрутах їх роботи. Крім цього, для більш зручного та 

безпечного руху автотранспорту та пішоходів виконані роботи щодо обрізки 

дерев на перехрестях вулиць міста, в межах світлофорних об’єктів та дорожніх 

знаків. 

Підтримувались в належному стані всі сквери, майдани, меморіали, 

пам’ятники, пам’ятні знаки, інші об’єкти та елементи благоустрою.  

Проблемні питання 

 мала пропускна здатність вулично-дорожньої мережі міста, не повністю 

обладнана пішохідним і дорожнім огородженням на небезпечних ділянках 

та не пристосована для руху маломобільних груп населення;  

 надмірна зношеність та/або відсутність тротуарів з обох боків майже 

третини вулиць міста, особливо в мікрорайонах приватної забудови;  

 застарілість та зношеність конструктивних елементів великих та малих 

мостів;  

 недостатня розгалуженість мережі закритої зливової каналізації та її 

низька пропускна здатність, відсутність на мережах зливової каналізації 

локальних очисних споруд;  

 велика кількість багаторічних зелених насаджень на вулицях, парках, 

скверах та в середі мікрорайонів, які досягли граничної вікової межі та 

потребують омолодження;  

 русла малих річок та струмків в межах міста потребують впорядкування, 

берегоукріплення, а відкриті природні та штучні водойми 

відторфовування;  

 недостатня кількість громадських вбиралень на територіях загального 

користування, існуючі – потребують капітального ремонту.  

Цілі та  завдання на 2018 рік  

 збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану 

автомобільних доріг, у тому числі в мікрорайонах приватного сектору, для 

безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського 

транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту 

екстреної медицини на пріоритетних для забезпечення вчасного доїзду 

бригад медичної допомоги шляхах сполучення, пересування маломобільних 

груп населення;  
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 продовження реалізації «Схеми розвитку мереж зливової каналізації міста 

Вінниці»;  

 реконструкція (капітальний ремонт) мостових споруд;  

 реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста 

(заміна та влаштування світильників на основі LED - технологій); 

 подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень міста;  

 подальший розвиток територій загального користування та зон відпочинку 

мешканців міста;  

 поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об’єктів та елементів 

благоустрою;  

 забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств 

Очікувані результати  

− поліпшення загального естетичного вигляду та санітарно-технічного стану 

міста;  

− покращення технічного стану та пропускної здатності міських доріг та 

тротуарів (в т.ч. в мікрорайонах приватної забудови), підвищення безпеки 

руху пішоходів та транспорту, зниження аварійності, ліквідація місць 

концентрації ДТП;  

− вчасне відведення атмосферних опадів з територій міста, усунення їх 

застою на територіях загального користування, усунення локальних 

підтоплень вулично-дорожньої мережі міста та територій житлової 

забудови. 

4.3. Транспортна інфраструктура  
Оцінка поточної ситуації 

Основним перевізником пасажирів в м.Вінниці є КП «Вінницька 

транспортна компанія», з кількістю працюючих понад 2,0 тис. осіб. 

Підприємство забезпечує безперебійний рух: 

− 6 трамвайних маршрутів, які обслуговують 74 трамваї швейцарського та 

чеського виробництва, а також модернізовані трамваї «VinWay»; 

− 15 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 131 тролейбус; 

− 17 автобусних маршрутів, які обслуговують 50 автобусів вітчизняного 

виробництва. 

Крім того, на 30 автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі 

працює 241 транспортний засіб приватних перевізників. 

Всього усіма видами транспорту (з урахуванням фізичних осіб-

підприємців) в січні-вересні 2017р. в м. Вінниці перевезено 131,3 млн. пасажирів, 

з яких 97,2 млн. пас. – електротранспортом, що становить 74% до загального 

обсягу перевезень. 

З метою оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту 

та забезпечення його ефективної роботи КП «Вінницька транспортна компанія» 

виконано капітально-відновлювальний ремонт 5 автобусів, капітальний ремонт 

3 та середній ремонт 25 тролейбусів. Трамвайним депо проведено середній 

ремонт 14 трамвайних вагонів. 
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Проведено модернізацію 3 трамвайних вагонів «VinWay», до кінця року 

планується завершення робіт з модернізації ще 1 трамваю.  Всі модернізовані 

трамвайні вагони пристосовані для осіб з обмеженими можливостями.  

Виконані роботи з реконструкції трамвайних колій на широкоплощинних 

плитах на перехресті вул. Келецька – 600-річчя, вул. Келецька – просп. 

Космонавтів, вул. Келецька – просп. Юності, та інженерних мереж, дорожнього 

покриття та загального благоустрою,  контактної мережі – 3,52 км. Капітально 

відремонтовано трамвайні колії 0,6 км та відновлено асфальтне покриття на 

міжколійному просторі. 

Придбано 4 автобуси середньої місткості марки «АТАМАН». 

Враховуючи існуючий попит населення, впроваджено 2 автобусних 

маршрути: загального користування в звичайному режимі №6 «Олієжиркомбінат 

– пл. Перемоги»  та №22 «мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал».  

Організацію дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста 

забезпечують 93 світлофорних об’єкти та понад 4 тис. дорожніх знаків. У 2017 

році КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» нанесено понад 220 км повздовжньої та понад 22,0 

тис. м2 поперечної дорожньої розмітки та холодним пластиком 0,1 тис. м2.  

З метою удосконалення маршрутної мережі міста на замовлення міської 

влади Вінницьким національним технічним університетом були проведені 

наукові дослідження на теми: «Вдосконалення роботи маршрутної мережі 

пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці з використанням 

інтелектуальних транспортних систем» та «Використання інтелектуальних 

транспортних систем при використанні організації перевезення пасажирів 

електротранспортом м. Вінниці». 

Послуги авіаперевезень забезпечує КП «Аеропорт «Вінниця. В звітному році 

з аеропорту «Вінниця» були здійснені регулярні авіасполучення до Варшави 

(Польща), Тель-Авіва (Ізраїль) та чартерні рейси до Даламану, Анталії 

(Туреччина), Шарм-ель-Шейху (Єгипет). За 9 місяців 2017 року здійснено 660 

регулярних та чартерних авіарейсів, перевезено 44 237 пасажирів. Порівняно з 

минулим роком кількість пасажирів збільшилась в 2,5 рази. Крім того, кількість 

рейсів з вінницького летовища збільшилась на 54%.  За збільшення кількості 

пасажирів міжнародний аеропорт «Вінниця» у 2017 році отримав перехідний 

кубок у номінації «Аеропорт року» в рамках IV Міжнародного Аероконгресу-

2017. 

Проблемні питання 

− відсутність відшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету 

втрат перевізників від перевезень пільгових категорій пасажирів; 

− зношеність рухомого складу міського електротранспорту, колійного 

господарства та контактної мережі; 

− вичерпаний міжремонтний ресурс штучних покриттів аеродрому КП 

«Аеропорт Вінниця»: злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону 

та стоянки;  
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Цілі та завдання на 2018 рік 

− оновлення рухомого складу КП «Вінницька транспортна компанія»; 

− капітальний ремонт контактної мережі міського електротранспорту; 

− модернізація тягових підстанцій; 

− капітальний ремонт трамвайних колій; 

− впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом в м. 

Вінниці (АСКДР); 

− проектування та реконструкція злітно-посадкової смуги аеродрому КП 

«Аеропорт Вінниця» (за підтримки Мінінфра-структури); 

Очікувані результати 

− придбання 4 автобусів, модернізація 2 трамвайних вагонів; 

− удосконалення мережі транспортного обслуговування; 

− забезпечення доступності транспорту для маломобільних груп населення; 

− підвищення рівня безпеки міського транспорту та дорожнього руху. 

4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність 
Оцінка поточної ситуації 

Оптимізація схем енергопостачання, скорочення невиправданих витрат 

енергоносіїв, підвищення якості та безперебійних послуг, що надаються для 

населення – одне із головних завдань ефективного функціонування паливно-

енергетичного комплексу міста. 

Послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання 

надаються трьома основними теплопостачальними підприємствами міста: КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ 

«Вінницький завод «Маяк» та КП «Вінницяоблтеплоенерго», на балансі яких 

утримуються 54 котелень, 1 ТЕЦ, 92 центральних та 282 індивідуальних 

теплових пунктів та  більш як  200 км теплових мереж у двотрубному вимірі. 

В рамках підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» з метою підвищенню надійності обладнання 

відремонтовано 40 котелень, 72 ЦТП,  279 ІТП. 

За власні кошти комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» виконано роботи з реконструкції теплових мереж на 

вулицях: Д.Майбороди (121 м.п.), Келецька (400 м.п.), Пушкіна (58 м.п.), 

Заболотного (356 м.п.), Трамвайна (150 м.п.), Келецька (30 м.п.), Пирогова (135 

м.п.), Громова (65 м.п.), Кропивницького (140 м.п), Саксаганська (64 м.п.), 

Константиновича (211 м.п.), Михайличенка (160 м.п.), Магістратська (43 м.п.), 

Стрілецька (147 м.п.), Героїв Крут (120 м.п.), Л.Ратушної (200 м.п.), М. 

Литвиненко-Вольгельмут (265 м.п.), І.Миколайчука (90 м.п.), Хмельницьке шосе 

(285,5 м.п.), просп. Космонавтів (125 м.п.) загальною вартістю  робіт – 12 311,76 

тис. грн. Запланована економія споживання паливно енергетичних  ресурсів  205  

тис. м3, скорочення  СО2  – 404,57 т/рік. 

Придбано та встановлено мережевий насос на котельню на вул. 

Д.Майбороди,5 загальною вартістю – 180,86 тис. грн., проведені роботи з 

капітального ремонту котла котельні, загальною вартістю робіт – 300 тис. грн. 

На котельню на вул. 600-річчя,13 (ПТВМ)  придбано 2 мережевих насоси 
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загальною  вартістю  – 1748,16 тис. грн., встановлення яких заплановано до кінця 

поточного року. 

Згідно з затвердженою інвестиційною програмою КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» встановлено 268 загальнобудинкових приладів 

обліку теплової енергії в 220 житлових будинках. 

ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» виконано 

поточний ремонт 4 котлів ПТВМ-30, 12 центральних та 3 індивідуальних 

теплових пунктів, 17 км теплових мереж та проведено заміну 0,104 км теплових 

мереж на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, загальною вартістю – 120,8 тис.грн. 

Запланована економія природного газу в рік – 1,5 тис. м3, та скорочення СО2 -  

2,96 т/рік. 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» відремонтовано 14 котелень (з власником 

котельні на вул. Арабея,3 розірвано договір), обладнання 8 ЦТП, 28,1 км 

теплових мереж. Підприємством КП «Вінницяобл-теплоенерго» за власні кошти 

проведено реконструкцію та заміну теплових мереж протяжністю 152 м.п. на 

вул. Сонячній, загальною вартістю – 89,013 тис. грн. Запланована економія  2,5 

тис. м3  в рік, та скорочення СО2 на – 4,933 т/рік. 

З початку року по м. Вінниці було встановлено 27 приладів обліку теплової 

енергії в 20 житлових будинках. 

Газопостачання міста забезпечує ПАТ «Вінницягаз». На балансі та в 

експлуатації підприємства перебуває 3 ГРС («Вінниця Північна» з пропускною 

здатністю 35 тис.м3 газу/год., «Вінниця Південна» – з пропускною здатністю 40 

тис.м3 газу/год., «Вінниця  Східна» – з пропускною здатністю 6 тис.м3 газу/год.), 

174 ГРП та 2525 км  мереж газопостачання.  

ПАТ «Вінницягаз» проведено планове технічне обслуговування 81946 

абонентів, комплексне обслуговування 411,005 км мереж, розпочато капітальний 

ремонт систем катодного захисту на вулицях Л.Толстого, Ясна, Короленка. 

У 2017 році встановлено 310 загальнобудинкових приладів обліку 

природного газу, заплановано до кінця року встановити ще 30 лічильників. 

Водопостачання міста Вінниці здійснюється з поверхневого джерела 

водопостачання річки Південний Буг. Поверхневий водозабір здійснюється на 

північ від меморіалу «Визволення» на лівому березі річки Південний Буг, між 

вулицею Київською і безпосередньо річкою. Річка Південний Буг зрегульована 

Сабарівською ГЕС. В даному районі міста знаходяться і водопровідні очисні 

споруди. Водопостачання міста здійснюється за допомогою 6 магістральних 

водоводів ø 400-1200 мм. 

Монополістом у сфері водопостачання та водовідведення міста є КП 

«Вінницяоблводоканал», що перебуває у власності територіальних громад 

області.  

На балансі підприємства знаходиться водопровідна насосна станція ІІ 

підйому «П’ятничани» (станції №2 та №3), загальною потужністю 200 

тис.м3/добу, насосні станції ІІІ підйому «Вишенька» потужністю 80 тис.м3/добу, 

«Старе місто» потужністю 10 тис.м3/доба, а також 54 станції підкачки холодної 

води IV підйому, розташовані в ЦТП, станція тепло-водо постачання, КТБ та 

котельнях, а також розташовані окремо. 
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У м. Вінниця організована двозонна система водопостачання: 

− 1 нижня зона, що приймає воду безпосередньо від майданчика 

водозабірних і очисних споруд «П’ятничани» (станція №3); 

− 2 верхні зони, що отримують воду від майданчиків ІІІ підйому «Старе 

місто» та «Вишенька», розташованих у відповідних районах міста. 

Місто має повну роздільну систему каналізації. Централізована міська 

комунальна мережа каналізації забезпечує відведення, транс-портування та 

очищення основного обсягу побутових і виробничих стічних вод. 

У роботі міської системи водовідведення задіяні очисні споруди 

каналізації, 18 каналізаційних насосних станцій, потужністю від 1,0 до 80,0 

тис.м3/добу, 76 км головних каналізаційних колекторів, з яких 38,4 км – напірний 

колектор, та 440,7 км вуличних та дворових каналізаційних мереж по місту. 

Потужність водопровідних очисних споруд міста на сьогодні становить 

200 тис.м3/добу. 

Очисні споруди каналізації розташовані на південно-західній межі міста, 

на правому березі р. Південний Буг. Очистка стічних вод – повна біологічна. 

КП «Вінницяоблводоканал» під час підготовки водопровідно-

каналізаційного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-

2018 років проведено дві зупинки системи водопостачання для підготовки 

технічного обладнання насосних станцій водопостачання і водовідведення, 

водозабірних споруд та заміни зношеного обладнання.  

За рахунок власних коштів КП «Вінницяоблводоканал» виконано: поточний 

ремонт 36 насосних агрегатів ВНС I-IV підйомів, ремонт покрівлі на 1 ВНС (350 

м2), заміну 79 одиниць запірної арматури водопровідних мереж, ремонт та заміну 

15 пожежних гідрантів, ремонт та обслуговування 98 водорозбірних колонок на 

водопровідних мережах, ремонт 210 водопровідних камер та колодязів,  

поточний  ремонт 24 насосних агрегатів на ОСК по                                              вул. 

Черняховського, комплектацію люками 211 каналізаційних камер та колодязів. 

Протягом  поточного року  КП «Вінницяоблводоканал» встановлено:  

прожектори – 32 од.  та 55 од. світлодіодних ламп. 

За кошти інвесторів та комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»  

замінено  4,525 км аварійних ділянок водопроводу (за планом 5,65 км, в т.ч. 

водопровідні мережі заплановані в інвестиційній програмі), замінено мереж 

каналізації –  0,93 км (із запланованих 1,0 км). 

Підприємством СО «Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ 

«Вінницяобленерго» виконано: підготовку 3 пересувних лабораторій та 39 

одиниць автотранспортної техніки, поточний ремонт 5 РУ-10 кВ, замінено 69 

електричних опор по місту, ремонт обладнання 15 ТП, замінено 2,6 км кабельних 

ліній електропередач 10/0,4 кВ, обрізку гілля в охоронних зонах ПЛ 10/0,4 кВ 

протяжністю 69,0 км.  

Проблемні питання 

− обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання; 

− погіршення платоспроможності споживачів; 

− непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв; 
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− несвоєчасне надходження субвенції з державного бюджету на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− поетапне оновлення теплових мереж міста; 

− реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення та 

водовідведення, електрозабезпечення міста із застосуванням 

енергозберігаючих технологій; 

− реконструкція та дооснащення котелень твердопаливними колами; 

− впровадження альтернативних видів енергії (палива); 

− посилення системи контролю за використанням енергоресурсів; 

− ремонт та профілактика газових мереж; 

− поетапне встановлення приладів обліку газу, лічильників теплопостачання 

та водопостачання; 

− впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення; 

− забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за 

спожиті енергоресурси. 

Очікувані результати 

− зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

енергозабезпечення та на інженерних спорудах міста; 

− економія енергоресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів; 

− покращення технічного стану об’єктів транспортування енергетичних 

ресурсів; 

− зменшення викидів СО2; 

− підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста; 

− забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання та погашення 

заборгованості за спожиті енергоресурси. 

5. Охорона навколишнього природного середовища 
Оцінка поточної ситуації 

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку 

транспорту і промисловості здійснюється  постійне забруднення навколишнього 

природного середовища, що створює малосприятливі умови для життєдіяльності 

людини. 

Пріоритетом розвитку м. Вінниці є  стабілізація і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища міста до рівня, необхідного для 

гарантування екологічно безпечного природного середовища, в першу чергу для 

життя і здоров’я населення, а також впровадження екологічно збалансованої 

системи природокористування та збереження  природних екосистем.  

З метою попередження забруднення водних ресурсів міста, які 

представлені річкою Південний Буг та малими річками продовжувались роботи 

по очищенню русел  малих річок, струмків та озер, реконструкції, капітальному 

та поточному ремонтам існуючої мережі зливової каналізації, поточний ремонт 

та очищення  колодязів питної води.  За рахунок співфінасування обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища (1,950 млн. грн.) та 

міського бюджету (1,950 млн. грн.)  виконувались роботи по  будівництву 
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самопливної та напірної мережі каналізації по вул.Чумацькій (від перехрестя з I 

пров. А.Турчановича до вул.Чехова).   

На виконання розпорядження міського голови від 29.11.2017р. №208-р 

розпочато опрацювання питання впорядкування вивозу та знешкодження 

господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднані до мереж 

водовідведення м. Вінниці. 

Для поліпшення умов, формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного 

біорізноманіття, а також територій, які мають особливу цінність для охорони 

навколишнього природного середовища,  за рахунок коштів Фонду охорони 

навколишнього   природного середовища міської ради  в 2017 році, розпочато 

розробку локальної схеми екологічної  мережі м. Вінниці – 267,9 тис. грн.;   

продовжено  роботи по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, 

в тому числі вікових дерев з використанням методів аерофотознімання – 

533,1тис.грн. 

На виконання угоди між Вінницькою районною державною адміністраці-

єю та Вінницької міською радою на оздоровлення дітей, що проживають в 

населених пунктах навколо міського полігону твердих побутових відходів, який 

знаходиться на землях Стадницької сільської ради виділені кошти в обсязі 150,0 

тис. грн. 

На «Будівництво комплексу із знешкодження побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області)»  

передбачені кошти в сумі 20,0 млн. грн.  з державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

 Підвищення екологічної  свідомості, пропагування бережливого стану до 

навколишнього середовища  є одним із пріоритетних завдань.  З цією метою для 

проведення природоохоронної діяльності учнівських колективів в звітному 

періоді проведено міський конкурс екологічних агітбригад «Чисті роси Поділля» 

(конкурсна тема – «Збереження і раціональне  використання ґрунтів»), створено 

екологічні стежини у всіх загальних навчальних закладах міста, запроваджено 

акцію «Зелена хвиля», видано методичний збірник  «Збережемо довкілля 

здоровим»,   успішно реалізовувався екологічний проект для дітей та підлітків 

«Європейський сад». Проведено VІ Всеукраїнський з’їзд екологів з 

міжнародною участю на базі Вінницького національного технічного 

університету.  

На формування екологічної свідомості та культури мешканців міста в 

звітному періоді спрямовано 62,0 тис. грн.  за рахунок коштів Фонду охорони 

навколишнього   природного середовища міської ради. 

В рамках  розробки  Інтегрованої концепції розвитку м. Вінниці до 2030 

року спільно з фахівцями проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» (GIZ) 

підготовлено SWOT-аналіз розділу «Навколишнє середовище, природа, 

ландшафт». 
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Проблемні питання  

− забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними 

стоками, а також в результаті забруднення відходами та сміттям 

прибережних територій (смуг); 

− перевантаження потужностей полігону для захоронення твердих 

побутових відходів;  

− збір та передача на утилізацію небезпечних відходів, які утворюються в 

побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки); 

− відсутність сучасного підприємства з переробки побутових відходів; 

− недостатньо ефективне інформаційне забезпечення заходів щодо реалізації 

екологічної політики. 

Цілі та завдання на 2018 рік  

 недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в 

атмосферу шкідливих речовин без забезпечення пилогазоочисними 

спорудами;  

 озеленення міста та догляд за зеленими насадженнями;  

 здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану малих 

річок, водойм;  

 запровадження системи оперативної утилізації ртутовмісних відходів; 

 розпочати будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів;   

 інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає на 

стан навколишнього природного середовища.  

Очікувані результати  

− запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів; 

− охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та 

тваринного світу; 

− збереження природно-заповідного фонду; 

− впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження промислових і побутових відходів; 

− підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян. 

6. Розвиток соціальної сфери 

6.1.  Ринок праці, зайнятість населення  
Оцінка поточної ситуації  

У 2017 році ситуація на ринку праці міста залишається доволі   

суперечливою. Структурна перебудова економічних відносин, скорочення 

питомої ваги зайнятості в промисловості, збільшення частки сфери послуг з 

організацією нестандартних форм зайнятості, зміна структури попиту на товари 

і послуги, водночас, змінюють потреби підприємств у кількості та якості робочої 

сили.  

Незважаючи на існування попиту на робочу силу, загальна чисельність 

зайнятих економічною діяльністю в місті за офіційними даними постійно 

скорочується. З початку року середньооблікова кількість штатних працівників 

по м. Вінниці скоротилась на 2,3 тис. осіб до 93,8 тис. осіб станом на 01.10.2017р. 



43 

 

В той же час на офіційному рівні відмічається досить низький рівень безробіття. 

Кількість безробітних, які стоять на обліку  в центрах зайнятості міста на кінець 

вересня 2017р. зменшилась на 5% і склала 1718 осіб. Кількість  претендентів на 

одне робоче місце – 2 особи, тоді як в січні п.р. їх кількість варіювалась від 11 

осіб. Здебільшого через центри зайнятості шукали роботу жінки та молодь віком 

до 35 років, частка зареєстрованих на обліку в центрах зайнятості відповідно 

складає 59,8% та 41,6%. За сприяння центрів зайнятості до продуктивної 

діяльності повернуто понад 6,4 тис. осіб або 48,9% усіх, що перебували на обліку 

(у середньому по області - 40,3%).  

Всього послугами державної служби зайнятості за 9 місяців 2017 року 

скористалися 9,7 тис. осіб, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2016 

року. До центрів зайнятості міста надійшли дані про наявність 8 тис. вільних 

робочих місць, що більше, ніж за минулий період на 18,5%. Найбільший попит 

на робочу силу відчувався на непопулярні спеціальності: будівельників, токарів, 

підсобних робітників, продавців. Високою залишається затребуваність фахівців 

ІТ-сфери. Найменш затребувані: юристи, економісти, бухгалтери, страхові 

агенти. 

Дійсні масштаби безробіття оцінити досить важко. Поряд з зареєстрованим 

існує приховане безробіття, коли офіційно не фіксується «тіньова» зайнятість за 

наймом та індивідуальна трудова діяльність. Неможливість її обліку створює 

спотворене уявлення про реальний стан зайнятості в місті.       

Пропозиція праці залежить від розміру заробітної плати. За січень-вересень 

2017 року розмір середньомісячної заробітної плати по м. Вінниця підвищився 

відносно початку року майже на 40,0%, у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зріс в 1,63 рази та склав 6852 грн. Загальна сума невиплаченої 

заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Вінниці станом на 

01.11.2017р. (попередні дані) незначно скоротилась відносно початку року – на 

1,1%, і склала 2,8 млн.грн., в тому числі заборгованість економічно активних 

підприємств зменшилась на 6,7% до 0,84 млн. грн. 

В сучасних економічних умовах все більше відчувається зростання потреби 

в перепрофілюванні не затребуваних на ринку осіб. Тому, з метою раціональної 

організації професійної орієнтації безробітних, розширення можливостей 

працевлаштування центрами зайнятості міста за 9 місяців 2017 року організовано 

та проведено 42 семінари, спрямованих на зайняття підприємницькою діяльністю, 

в тому числі 31 інформаційний семінар на тему: «Як розпочати свій бізнес?» та 11 

профконсультаційних семінарів на тему: «Від бізнес-ідеї до власної справи», в яких 

взяли участь 422 осіб. Пройшли тестування з метою визначення інтелектуально-

мотиваційної готовності до зайняття підприємництвом 56 осіб. 

За сприяння центрів зайнятості міста до професійного навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації залучено 982 безробітних, з них 902 

особи завершили навчання, з яких 98,4% – працевлаштовані. До оплачуваних  

громадських та інших робіт тимчасового характеру залучені понад 0,5 тис. осіб. 

Прийнято 307 рішень щодо компенсації єдиного внеску роботодавцям, які 

працевлаштували на нові робочі місця безробітних, зокрема осіб, що потребують 

додаткових гарантій соціального захисту та молоді.  
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З початку року проведено 68 міні-ярмарків вакансій, їх відвідали близько 

3,5 тис. роботодавців; 75 семінарів, 121 презентацію роботодавців, 4 «Дні 

відкритих дверей». Послугами з профорієнтації скористалися 9,1 тис. осіб, які 

навчаються у навчальних закладах різних типів, у тому числі 6,4 тис. учнів 

загальноосвітніх шкіл.  

Крім того, із зареєстрованих в міських центрах зайнятості 396 осіб з 

інвалідністю, отримали профорієнтаційні послуги 267 осіб; пройшли професійне 

навчання – 29; взяли участь у роботах тимчасового характеру  – 17;  

працевлаштовані – 150. 

З метою удосконалення інформаційно-консультативної підтримки в 

Лівобережному міжрайонному центрі зайнятості в серпні 2017 року розпочав 

роботу центр підтримки та розвитку підприємництва (ЦПРП). До роботи ЦПРП 

залучено 12 соціальних партнерів з числа державних установ, громадських 

організацій та банківських установ. 

Центри зайнятості міста на постійній основі забезпечують  надання 

соціальних послуг та матеріальної допомоги на випадок безробіття вимушено 

переселеним громадянам з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

Донецької та Луганської областей; демобілізованим військовослужбовцям, які 

брали участь в АТО. Послугами скористались: 

− 590 вимушено переміщених осіб, з яких: отримали статус безробітного 480 

осіб; виплату допомоги по безробіттю 323; працевлаштовані 243 осіб, 

допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 15 осіб; 

до професійного навчання залучені 24 особи; 

− 877 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 

АТО, з яких набули статус безробітного – 829; отримують допомогу по 

безробіттю – 778; працевлаштовані – 248; отримали одноразово допомогу по 

безробіттю для відкриття власної справи –64;  пройшли професійне навчання 

– 75 осіб. 

Проблемні питання  
− невідповідність перспективним вимогам роботодавців рівня професійної 

підготовки робітників масових професій; 

− відсутність дієвих механізмів, що регулюють працевлаштування 

випускників навчальних закладів, втрата молоддю цінності 

професіоналізму;   

− зростання безробіття серед некваліфікованого населення, і перш за все 

серед молодих людей, які не продовжують здобувати освіту, не мають 

професії або належної кваліфікації; 

− відсутність державного контролю за дитячою зайнятістю (мийка машин, 

торгівля газетами та ін.) створює небезпеку збільшення кримінального 

потенціалу суспільства; 

− відсутність пропозицій щодо працевлаштування осіб, які не є 

конкурентоздатними на ринку праці, потребують додаткових гарантій 

соціального захисту, в тому числі осіб з інвалідністю; 

− невідповідність світовим стандартам рівня оплати та умов праці  

запропонованих роботодавцями вакансій; 



45 

 

− існуюча заборгованість із виплати  заробітної  плати на підприємствах, 

установах та організаціях міста. 

Цілі та завдання на 2018 рік  

− запровадження ефективної взаємодії роботодавців, державної служби 

зайнятості, виконавчих органів міської ради для погодження шляхів 

вирішення проблем зайнятості в місті; 

− активізація роботи  з перепідготовки кадрів, стимулювання приватного 

підприємництва, розширення допомоги безробітним; 

− організація професійної освіти молоді, узгодженої як з розвитком 

вітчизняної економіки, так і з тенденціями на світовому ринку праці; 

− організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим громадянам, 

в першу чергу тим, хто потребує соціального захисту, і не може на рівних 

конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщеним особам,  

демобілізованим військово-службовцям, які брали участь в АТО; 

− надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг, 

пов’язаних з працевлаштуванням; індивідуального супроводу окремих 

категорій зареєстрованих безробітних під час працевлаштування та 

протягом шести місяців після працевлаштування; соціальної реабілітації 

(здійснення заходів з психологічної підтримки найбільш вразливих 

категорій осіб); 

− розширення кола роботодавців всіх форм власності, зацікавлених в 

організації тимчасових робіт, за власні кошти; 

− професійне навчання безробітних під замовлення роботодавця. 

Очікувані результати  
− збільшення обсягів працевлаштування за сприяння служби зайнятості 

порівняно з очікуваним показником 2017 року; 

− забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації для 1,4 тис. безробітних; 

− активізація розвитку підприємницької ініціативи шляхом збільшення 

чисельності осіб, які отримають допомогу по безробіттю одноразово для 

організації підприємницької діяльності; 

− підвищення рівня охоплених активними заходами сприяння зайнятості до 

90%. 

6.2. Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей і молоді 
Оцінка поточної ситуації  

У 2017 році соціальний захист населення міста здійснювався відповідно до 

затверджених стандартів державної соціальної політики. На виконання заходів, 

спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення окремих категорій 

громадян м. Вінниці за 9 місяців 2017 року спрямовано 990,1 млн.грн., в тому 

числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 946,8 млн.грн. 

(95,6%), коштів міського бюджету – 43,3  млн.грн. (4,4%). 

За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів надано пільг та 

субсидій населенню в сумі 649,7 млн.грн., з яких:  
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− 647,8 млн.грн. – пільги та субсидії населенню за рахунок субвенцій з 

державного бюджету, в тому числі: 

 31,3 млн.грн. – пільги 8,2 тис. ветеранам війни і праці; 

 8,4 млн.грн. – пільги 3,0 тис. ветеранам військової служби і органів 

внутрішніх справ; 

 2,1 млн.грн. – пільги 0,9 тис. громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

 1,5 млн.грн. – пільги 0,6 тис. багатодітним сім’ям; 

 604,5 млн.грн. – субсидії 56,7 тис. сім’ям  на оплату житлово-

комунальних послуг; 

− 1,9 млн.грн. – пільги населенню за рахунок субвенцій з обласного бюджету, в 

тому числі: 

 0,4 млн.грн. –  пільги по медичному обслуговуванню 735 громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 0,1 млн.грн. –  пільги по похованню учасників бойових дій, 

скористались 37 сімей; 

 0,1 млн.грн. – пільги 1055 інвалідам по компенсаційних виплатах на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування та транспортне 

обслуговування; 

 1,3 млн.грн. – по компенсаційних виплатах  за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міжміських внутрішньообласних  маршрутах 

загального користування  

Також за рахунок субвенцій з державного бюджету допомогу отримали 

25799 сімей на загальну суму 295,6 млн. грн., в тому числі:  

− 198,8 млн.грн. – допомога 19941 сім’ї, згідно з Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми»;  

− 33,3 млн.грн. – допомога 1365 сім’ям, згідно з Законом України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  

− 57,1 млн.грн. – допомога 4042 особам, згідно з Законом України «Про 

державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;  

− 6,4 млн.грн. – допомога 451 особі, згідно з Законом України «Про 

психіатричну допомогу», постановою Кабінету Міністрів України «від 

02.08.2000р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

ним». 

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету виплачувалась 

компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами  5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ 

групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії каліцтва або захворювання, одержаних під час 
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безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують  поліпшення 

житлових умов. Компенсацію отримали 2 осіб на загальну суму 1,5 млн.грн.     

В доповнення до заходів соціального захисту населення, передбачених 

державними програмами, відповідно до Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки» та інших заходів, 

затверджених міською радою, здійснювалась підтримка малозахищених 

громадян за рахунок коштів міського бюджету. За 9 місяців 2017 року 

спрямовано 27,2 млн.грн., зокрема: 

− 9,7 млн.грн. – на забезпечення пільг в оплаті послуг міського автомобільного 

та електротранспорту 33310 учням середніх загальноосвітніх шкіл, 36179 

студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних 

навчальних закладів; 

− 6,9 млн.грн. – на матеріальну грошову допомогу 3573 громадянам; 

− 2,7 млн.грн. – на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами 

мешканцям міста Вінниці з невисоким рівнем доходів. 

− 1,9 млн.грн. – компенсація 1190 фізичним особам,  які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558, зі змінами); 

− 1,6 млн.грн. – на фінансову підтримку 9 громадських організацій інвалідів і 

ветеранів. 

З метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту військовослужбовців, що є членами територіальної 

громади міста, які призвані Вінницьким ОМВК на військову службу із запасу, 

від нещасних випадків, що можуть статися внаслідок безпосередньої участі в 

антитерористичній операції у період її проведення затверджено рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 02.03.2017р. №490 відповідний Порядок 

здійснення страхування. Станом на 01.10.2017р. в СК «Місто» застраховано 68 

військовослужбовців на загальну суму 6,8 млн.грн.; здійснено 1 виплату на суму 

25 тис.грн. 

На фінансування діяльності територіального центру соціального 

обслуговування, реалізацію соціальних програм та заходів з питань сім’ї, жінок, 

молоді та дітей з міського бюджету виділено 16,1 млн.грн., зокрема: 

− 6,8 млн.грн. – на утримання територіального центру соціального 

обслуговування, що надає соціальні послуги близько 7,2 тисячам одиноким 

непрацездатним громадянам (в тому числі 1,8 тисячі одиноким громадянам на 

дому); 

− 1,5 млн.грн. – на забезпечення діяльності міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; 

− близько  3,0 млн.грн. – на забезпечення функціонування центру підліткових 

клубів за місцем проживання, в якому проводять вільний від навчання час 

34762 дітей та підлітків; 

− 2,9 млн.грн. – на організацію відпочинку та оздоровлення 5350 дітей, в тому 

числі дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 
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− 1,4 млн.грн. – на забезпечення функціонування міського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія», який відвідує 89 осіб з функціональними обмеженнями; 

− 364,7 тис.грн. – на соціальні програми і заходи у справах молоді. 

Значна увага приділялась створенню правових, соціальних і економічних 

умов для належного функціонування та розвитку багатодітних сімей у м. 

Вінниці. На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги станом на 01.10.2017р. перебувало 1980 багатодітних 

сімей, в яких виховується 6399 дітей. На заходи щодо підтримки багатодітних 

сімей з міського бюджету у січні-вересні 2017 року виділено 34,4 тис.грн. 

Проводились заходи щодо виявлення дітей, які залишились без 

батьківського піклування та надання їм відповідного статусу. Зокрема, у 2017 

році: передано під опіку 15 дітей; влаштовано до прийомної сім’ї 1 дитину,  до 

будинку сімейного типу – 1 дитину; повернуто до біологічної родини 7 дітей; 

усиновлено 15 дітей (громадянами України – 14 дітей, іноземними громадянами 

– 1). Станом на 01.10.2017р. на обліку у службі у справах дітей перебуває 262 

дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування; в місті 

функціонує 15 прийомних сімей. Забезпечено постійний контроль за умовами 

влаштування, утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів та піклувальників, 

за житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Потребують поліпшення житлових умов 115 осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті міської ради.            

Для популяризації сімейних форм виховання та відповідального 

батьківства службою у справах дітей проведено 26 тематичних виступів на радіо 

«Місто над Бугом» та ТРК «ВІТА»; продовжено реалізацію проекту «Діти-

дітям», запровадженого для дітей, які перебувають в інтернатних закладах та 

реабілітаційних центрах.   

В рамках реалізації молодіжної політики, з метою профілактики 

негативних явищ в молодіжному середовищі та залучення молоді до 

громадського життя, в місті проведено комплекс культурно-масових, освітньо-

просвітницьких та оздоровчо-спортивних заходів. Зокрема, проведені: 

фестиваль короткометражних фільмів – «Шведінг»; змагання між навчальними 

закладами міста – «Студентська ЛІГА»; комплекс заходів для дітей в літній 

період – «Літній клуб» (Summer club).  

Другий рік поспіль в місті реалізується дитячий соціально-освітній проект 

«ОгоРодина», мета якого – отримання міськими дітьми досвіду висадження 

овочевих культур, догляду та збору урожаю. В рамках проекту встановлено 

національний рекорд в номінації «Найбільша картина із зернових культур».   

Освітньо-виховними, спортивними та туристично-краєзнавчими заходами 

комунального закладу «Центру підліткових клубів за місцем проживання» 

охоплено майже 35 тис. осіб, що складає 30% від загальної кількості молодих 

людей віком від 14-35 років – 117,3 тис. осіб.  

Проводились спільні заходи з вихованцями комунального закладу 

«Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
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функціональними обмеженнями «Гармонія», спрямовані на підтримку молоді з 

особливими потребами. 

Основним ініціатором більшості заходів для молоді виступає 

консультативно-дорадчий орган, що діє при Вінницькому міському голові – 

Вінницька молодіжна рада. До її складу увійшли представники активної 

учнівської та студентської молоді. 

Проблемні питання  
− відсутність єдиного електронного обліку одержувачів державних 

соціальних допомог в межах України;  

− недофінансування з державного бюджету соціальних програм;  

− відсутність житлового фонду соціального призначення для забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягли повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів.  

Цілі та завдання на 2018 рік  
− забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення 

згідно з державними програмами та заходів, передбачених Комплексною 

програмою «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-

2020 роки»;  

− забезпечення соціального супроводу членів сімей: осіб, які загинули під 

час захисту суверенітету України в ході проведення АТО; поранених під 

час захисту суверенітету України в ході проведення АТО; мобілізованих 

осіб, які задіяні в АТО; Героїв Небесної сотні;  

− страхування  військовослужбовців від нещасних випадків, що сталися 

внаслідок безпосередньої участі в районах проведення антитерористичної 

операції у період та під час захисту незалежності, суверенності та 

територіальної цілісності України; 

− забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

− розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, та піклування, 

прийомні сім’ї);  

− організація та проведення заходів з питань профілактики негативних явищ 

у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, 

організації змістовного дозвілля та підтримки творчих ініціатив молоді; 

− залучення молоді до громадського життя міста, розвиток молодіжного 

руху, активізація роботи органів самоврядування у вищих навчальних 

закладах міста. 

Очікувані результати  
− зменшення масштабів бідності та підвищення рівня життя, поліпшення 

соціального забезпечення;  

− зменшення соціальної напруги серед вимушених переселенців з 

окупованої території та зони проведення АТО, членів сімей загиблих під 

час захисту суверенітету України в ході проведення АТО, поранених під 



50 

 

час захисту суверенітету України в ході проведення АТО, мобілізованих 

осіб, які задіяні в АТО, та демобілізованих осіб, які брали участь в АТО;  

− збільшення кількості національних усиновлень, створення прийомних 

сімей, повернення дітей до біологічних сімей;  

− зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах;  

− зменшення кількості соціально-негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

− підвищення рівня позитивного світогляду молоді на основі почуття 

патріотизму до міста та країни, національної свідомості, духовно-

моральних, культурних та загальнолюдських цінностей. 

6.3. Охорона здоров’я 
Оцінка поточної ситуації 

Медичні послуги в місті надають 15 комунальних лікувально-

профілактичних закладів та підприємств: 5 центрів первинної медико-санітарної 

допомоги, 4 міські лікарні, 2 пологових будинки, 2 комунальних заклади: 

«Міська клінічна стоматологічна поліклініка» та «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології», 2 

комунальних підприємства: «Медичний стоматологічний центр» та «Міський 

лікувально-діагностичний центр». Крім того, медичне забезпечення 

здійснюється в 31 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, з яких в 16 

відокремлених амбулаторіях на 247 дільницях працюють 222 сімейних лікаря. 

7 лікувально-профілактичних закладів міста сертифіковані за 

міжнародною системою  управління якістю ISO.  

У 2017 році основні зусилля в галузі охорони здоров’я спрямовувались на 

покращення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню. 

Тривала реалізація міських галузевих програм. На виконання заходів програми 

«Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» за рахунок усіх джерел фінансування 

спрямовано понад 404 млн.грн.; програми «Профілактика та лікування 

артеріальної гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2017 роки» –  1,6 млн.грн. 

Кількість пацієнтів, залучених до цієї програми, зросла з 12,5 тис. до понад 14,1 

тис. осіб. За 9 місяців 2017 року відпущено ліків на суму близько 1,3 млн.грн. В 

рамках програми «Стоп грип у Вінниці на 2016-2018 рр.» протягом епідемічного 

сезону 2016-2017рр. проти грипу щеплено понад 2,7 тис. осіб, в тому числі 561 

дитина.   

На виконання програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я м. 

Вінниці на 2016-2020 роки» завершується інформатизація закладів вторинного 

рівня. До медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» підключені МКЛ №1, 

МЛ «ЦМтД», МКЛ ШМД, ВРЦСП, МК ПБ№1,2 МКЛ №3 та МКП «МСЦ». У 

2017 році для роботи в медичній системі створено 74 робочих місця, всього 

станом на 01.10.2017р. в медичних закладах міста створено 500 таких робочих 

місць.  
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У звітному році лікувально-профілактичні заклади міста долучились до 

реалізації Урядової програми «Доступні ліки», всього відпущено 17,9 тис. 

рецептів на суму понад  3,1 млн.грн.   

Розпочало функціонування реконструйоване відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії МКЛ №1; його потужність збільшена до 9 робочих місць, 

проліковано 511 хворих.  

З метою зменшення ускладнень від серцево–судинних захворювань КЗ 

«Вінницький регіональний клінічний лікувально–діагностичний центр серцево-

судинної патології» за 9 місяців 2017 року проведено 999 коронарографій, 583 

втручань на коронарних артерій тощо. Це дало змогу  продовжити тривалість 

життя пацієнтів, зменшити смертність від гострого інфаркту міокарду в цілому 

по місту з 1,9 (за 9 міс. 2016р.)  до 1,6 на 10 тис. дорослого населення (за 9 міс. 

2017р.). За рахунок бюджетних коштів імплантовано 535 стент-систем та 93 

кардіостимулятора.  

В рамках реалізації проекту забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну 

до електронного реєстру хворих на цукровий діабет, що отримують інсулін 

внесені 1,8 тис. пацієнтів; аптечним підприємствам відшкодовано за отримані 

ліки понад 3,5 млн. грн.  

Послугами відділення «Хоспіс», що функціонує на базі МКЛ №3, 

скористались 394 осіб. У геріатричному відділенні в МКЛ №3 проліковано 358 

ветеранів. 

За 9 місяців 2017 року з міського бюджету на пільгове амбулаторне 

забезпечення ветеранів війни безкоштовними ліками спрямовано 372,9 тис. грн., 

безкоштовне зубопротезування –  204,5 тис. грн.; на забезпечення слуховими 

апаратами – 136,4 тис. грн.  

Постійно розширюється спектр послуг, які надаються МКП «Міський 

лікувально-діагностичний центр»:  близько 166,6 тис. послуг  отримали понад 

137,2 тис. пацієнтів, понад 30% яких – на пільговій основі.  

Для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я 

за рахунок капітальних видатків проведено: реконструкцію лікарняного ліфта 

Вінницького міського клінічного пологового будинку №2; капітальний ремонт 

мережі тепло-, водопостачання та  водовідведення головного корпусу КЗ 

«ЦПМСД №3»; тепломережі з заміною стояків в МКЛ ШМД.  Завершується 

капітальний ремонт: даху та приміщень інфекційного відділення та приміщення 

пральні МКЛ №1; приміщень –  будівлі на вул.Замостянській,49 в КЗ «ЦПМСД 

№5», амбулаторії №1 на вул.Скалецького,33а та ІІ поверху корпусу №1 на вул. 

Магістратській,44 КЗ «ЦПМСД №2»; покрівлі пологового будинку МЛ «Центр 

матері та дитини». Ведуться роботи з будівництва колясочної та пандусу біля 

амбулаторії №3 КЗ «ЦПМСД №1» на вул.Антонова,44.  

Розпочато реконструкцію (термомодернізацію) будівлі МЛ «ЦМтД» та 

капітальний ремонт приміщень відділення патології новонароджених.  В 

поточному році для закладу закуплено обладнання на суму  понад 1,3 млн.грн.   

Виготовлено ПКД на будівництво регіонального центру серцево-судинної 

патології (у співпраці зі Світовим банком, триває тендер). Розпочато роботи з 
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добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на 

вул. Київська,68.  

За 9 місяців 2017 року за рахунок коштів міського бюджету комунальними 

медичними закладами міста Вінниці придбано медичне спеціалізоване 

обладнання на суму  понад 19 млн.грн.  

У співпраці з міською страховою компанією «Місто» мешканці міста 

користуються програмою особистого медичного страхування, «Оберіг», 

«Лелека», «Школярик», страхування іноземних громадян. За 9 місяців страховою 

компанією повернуто медичним закладам міста майже 5,3 млн.грн., що дало змогу 

додатково закупити медикаменти та витратні матеріали, звести до мінімуму 

закупівлю медикаментів пацієнтами та спрямувати частку коштів на розвиток та 

підвищення  матеріально-технічної бази.  

Проблемні питання 

− протягом року медична галузь відчувала недостатню підтримку саме з 

боку держави. Перекладено тягар фінансування державних програм на 

місцеві бюджети. Це значно скорочує можливість спрямування коштів на 

розвиток галузі, закупівлю медикаментів та виробів медичного 

призначення для мешканців міста. Окрім цього, розширено перелік 

орфанних (рідкісних) захворювань, левова частка медикаментозного 

забезпечення яких здійснюватиметься за рахунок міського бюджету. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− забезпечити розвиток і зміцнення первинної ланки шляхом подолання 

кадрової кризи, запровадження системи місцевих стимулів, створення 

нових оснащених амбулаторій ЗПСМ в новобудовах, віддалених та 

приєднаних територіях; 

− запровадження змін в систему первинної медичної допомоги відповідно до 

медичної реформи на 2018 рік, виконання діючих місцевих галузевих 

програм; 

− забезпечити сприяння організації та функціонуванню мережі закладів 

охорони здоров’я у спосіб, що дозволить забезпечити якість і своєчасність 

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, 

ефективному використанню бюджетних коштів з метою створення 

госпітального округу; 
− проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів вторинного 

рівня відповідно плану модернізації до 2020 року; 

− виконати вчасно і повному обсязі заплановані проекти по Вінницькому 

регіональному центру серцево-судинної патології та міській клінічній 

лікарні швидкої медичної допомоги; 

− продовжити реконструкцію перинатального центру ІІ рівня міської лікарні 

«Центр матері та дитини»; 

− посилити оснащення пологодопоміжних закладів задля зменшення ризику 

перинатальних втрат шляхом співпраці зі СК «Місто». 

Очікувані результати  

− підвищення доступності та якості надання медичної допомоги у місті; 
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− скорочення поширеності інфекційних хвороб серед населення, в тому 

числі соціально значимих; 

− формування єдиного медичного простору. 

6.4. Освіта 
Оцінка поточної ситуації  

В місті ефективно працює багатопрофільна мережа дошкільних 

навчальних закладів різних типів та форм власності в кількості 53 одиниць, де 

функціонує 563 груп, в яких виховуються понад 17,9 тис. дітей (станом на 

01.10.2017р.) В двох НВК приватної форми власності виховується 99 дітей 

дошкільного віку; у дошкільних групах при приватному загальноосвітньому 

навчальному закладі «Дельфін» – ще понад 123 дитини  дошкільного віку.  

У 2017 році збільшено кількість існуючих ДНЗ за рахунок ведення в 

експлуатацію ДНЗ №15 (на 7 груп) в м-ні Академічний на вул. Тимофіївська,10. 

До кінця року планується введення ще одного ДНЗ на вул. Антонова,13а (на 12 

груп). Крім того, після завершення реконструкції приміщення ДНЗ №73 на вул. 

Космонавтів,64 буде відновлено роботу 8 груп, що дасть можливість влаштувати 

120 дітей. Триває капітальний ремонт в ДНЗ №17, після проведення якого буде 

відновлено роботу 1 групи (30 дітей). 

Моніторинг динаміки досягнень дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ 

міста засвідчив, що в 2016-2017 навчальному році до школи було підготовлено 

4261 дитину, з них 52% мають високий рівень, 39% – достатній рівень, 9% – 

середній. Загалом порівняно із минулим роком охоплення дошкільною освітою 

дітей від 3 до 6 років  зросло до  96%.   

Створюються належні умови для забезпечення дітей з особливими 

освітніми потребами інклюзивною освітою, в ДНЗ міста виховується 24 дитини 

в 7 інклюзивних групах. 

Повну загальну середню освіту в місті здобувають в 39 денних 

загальноосвітніх школах, з яких – 4 приватні. Крім того, в місті функціонують  

вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №24 та спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням для дітей з 

вадами розумового розвитку.  

Впродовж 2016-2017 навчального року на індивідуальній формі навчання 

перебувало 327 учнів. Через екстернатну форму навчання здобули повну 

загальну середню освіту 29 осіб, базову – 7. Кількість інклюзивних класів 

збільшилась до 31, в яких навчається 35 дітей (в минулому році – 13 класів для 

14 дітей). 

Всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів складали державну 

підсумкову атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання. За її 

підсумками із 3,1 тис. випускників  9-х класів відзнаку отримало 238 учнів; із 1,7 

тис. випускників  11-х класів нагороджено золотою медаллю 101 учня. 

Найкращий результат  показали випускники закладів: Фізико-математичної 

гімназії №17; Вінницького технічного ліцею; гуманітарної гімназії №1; школи-

ліцею №7; школи-гімназії №№2, 23, 30, школи №№32, 34, 35. 
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Учні шкіл міста брали активну участь у олімпіадах різних рівнів. У 

міському етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 1112 учнів стали 

переможцями. 483 учні посіли призові місця в  обласному  етапі та вибороли 24 

дипломи ІV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.  Це учні 

ФМГ №17, НВК:ЗШ І-ІІ ступенів-ліцею №7,  НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії № 

2,6,  Технічного ліцею,  ЗШ І-ІІІ ступенів №  4, 18, 35.  

З 01.09.2017р. в загальноосвітніх школах міста відкрито 370 ліцейних, 

гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів для понад 11,2 тис. учнів.  

До переліку пілотних шкіл України з апробації проекту нового Стандарту 

початкової освіти увійшла Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов №25, на регіональному рівні  обрано ЗШ №12.  

Третій рік поспіль учні початкової школи окремих шкіл міста навчаються 

за програмою «Інтелект України». У 2017-2018 навчальному році до навчання за 

цією програмою приєднались учні початкової школи ще 11 навчальних закладів 

(ЗШ №3,12,15,20,33, НВК: ЗШ – гімназії №6,23,30, ФМГ №17, СЗШ №25, НВК: 

ЗШ – колегіум №29).  

Три позашкільні навчальні заклади комунальної форми власності 

забезпечують дітей міста якісною позашкільною освітою. У Вінницькому 

міському Палаці дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної  в 191 групі навчається 

близько 3,9 тис. дітей; у Вінницькому міському центрі художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» заняття відвідують понад 

1,6 тис. вихованців. «Центр позашкільної освіти «Школа успіху» надає на 

госпрозрахунковій основі додаткові освітні послуги майже 0,9 тис. дітям. 

Всього позашкільною освітою охоплено понад 23% учнів.  

З метою створення умов для забезпечення якісного навчального процесу в 

2017 році тривали роботи з розширення мережі закладів освіти та утримання їх в 

належному стані. За рахунок інвестиційних коштів продовжено будівництво: 

школи в мікрорайоні «Поділля»; 4 дошкільних навчальних закладів на вулицях: 

Покришкіна (на 11 груп), Трамвайна (на 4 групи), Замостянська (на 4 групи) та 

Ватутіна (на 6 груп). 

Тривало проведення комплексної термореновації будівель освітянських 

закладів міста. За рахунок коштів міського бюджету завершені роботи з 

термомодернізації будівлі ЗШ №16 (у 2017 році проведена реконструкція 

покрівлі). За кошти інвестора проводиться реконструкція фасаду будівлі ЗШ 

№15. 

За рахунок капітальних видатків завершена реконструкція покрівлі та 

утеплення огороджуючих конструкцій будівлі ДНЗ №31; реконструкція фасадів 

будівель ЗШ №№20,35. Проведено реконструкцію покрівлі ДНЗ №17 та ЗШ 

№33, триває реконструкція фасадів будівель цих закладів. Здійснюється 

реконструкція покрівель будівель ЗШ №№5,17 та ДНЗ №4.   

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції  на 

загальну суму 20,9 млн.грн. виконано ремонт покрівель 11 закладів: в ДНЗ 

№№24,42,59,61,67,71,74 та ЗШ №№11,13,27,31, спеціальна ЗШ І-ІІ ст. з 

дошкільним відділенням; інженерних мереж в 5 закладах: ДНЗ №74, ЗШ 
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№№19,26,29, ВМПДЮ; санвузлів в 8 закладах: ЗШ №№ 1,4,7,12,17,20,22,23,25; 

вікон в 5 закладах: ДНЗ №29, ЗШ №№12,15, ВМПДЮ, ВПУ №5; харчоблоків в 

3 закладах: ЗШ №№1,23,27; пральні в 2 закладах: ДНЗ №№1,36; приміщень 6 

закладів: ДНЗ №№18,58, ЗШ №№5,19,21,27, ММК; території 5 закладів: ДНЗ 

№26,77, ЗШ№№ 23,32,33. 

За рахунок інвестиційних коштів (майже 16,5 млн. грн.) проведено 

реконструкцію спортивних ядер в школах №№30,31.   

За кошти міського бюджету завершено реконструкцію стадіону ЗШ №27; 

спортивного стадіону для міні-футболу на вул. С.Наливайка (проект-переможець 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»). Виготовлено ПКД на будівництво 

футбольного поля біля Палацу дітей та юнацтва.  Придбано ігрове обладнання 

на майданчики (по 2 елементи на кожну групу) 6 дошкільних навчальних 

закладів (ДНЗ №№17,31,58,60,67,77),  пароконвектомати в 4 школи (№№ 

1,23,25,27) та 13 ДНЗ (№№4,15,16,23,24,27,28,35,36,38,47,59, ДНЗ на вул. 

Антонова,13а).  Побудовані роздягальні із санвузлами біля стадіону ЗШ №35.  

Проблемні питання 

− наявність черги на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів; 

− зростання у місті чисельності дітей з особливим освітніми потребами; 

− високі тепловтрати будівель закладів освіти, внаслідок їх фізичного 

старіння; 

− навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у другу зміну; 

− наявність випадків вживання підлітками алкоголю; 

− застаріла матеріально-технічна база. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

– підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

– формування оптимальної мережі ЗНЗ з врахуванням потреб територіальної 

громади; 

– введення в експлуатацію 2-х ДНЗ; 

– відкриття інклюзивних та спеціальних класів в ЗНЗ; 

– ремонт та реконструкція основних фондів навчальних закладів, придбання 

нового ігрового та мультимедійного обладнання. 

Очікувані результати 

 зменшення черги на влаштування дітей до дошкільних навчальних 

закладів; 

 навчання дітей з особливими освітніми потребами серед однолітків в 

закладах освіти; 

 покращення ефективності навчально-виховного процесу при застосування 

сучасних засобів навчання; 

 зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста. 

6.5. Культура, туризм 
Оцінка поточної ситуації 

Базова мережа закладів культури і мистецтва міста налічує 29 одиниць, в 

тому числі: 17 бібліотек-філій Центральної бібліотечної системи, 5 шкіл 
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естетичного виховання, 3 комунальних підприємства, 2 клубних заклади, центр 

концертних та фестивальних програм, літературно-меморіальний музей 

М.М.Коцюбинського.  У 2017 році мережа культурних закладів міста 

поповнилась новим комунальним підприємством «Центр історії Вінниці», 

головним завданням якого є дослідження та популяризація історичної, 

культурної спадщини м.Вінниця та Поділля в межах регіону, держави та за 

кордоном. 

Проведені традиційні щорічні заходи з нагоди відзначення пам’ятних дат, 

подій та свят у житті держави та міста: Дня Соборності України, вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, 73-ї річниці визволення м. 

Вінниці від фашистських загарбників, вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській  АЕС,  Дня Перемоги у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня 

Конституції, Дня міста «Вінниця-2017»  тощо. 

Для організації змістовного дозвілля вінничан були реалізовані професійні 

проекти та фестивалі: Зимовий фестиваль land-art «Міфогенез», Форум молодої 

музики «Барви музики ХХ-го сторіччя. Авангард. Класика. Джаз» «Слухай 

українське», мистецький проект «Ре:візія. Парадигма», Міжнародний музичний 

фестиваль  «VINNYTSIA JAZZFEST-2017». Організовані інтерактивні та 

розважальні тематичні проекти: «Мистецькі вихідні», проект «Мурал-Арт» (на  

фасадах будинків на вул. Князів Коріатовичів,155; провул. М.Амосова,28; вул. 

Келецька,13; вул.Келецька,132-а нанесено п’ять  тематичних  зображень); ХІ-ий 

Між Народний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно; 

«Мистецький сад М.М.Коцюбинського».  

Запроваджені нові просвітницькі та мистецькі проекти, такі як міжнародна 

виставка дитячих малюнків «Мій край – мій дім»; Перший Всеукраїнський 

мистецький пленер «Кращий художник України»; «VinBookFest» та ін. 

Організовано цикл культурно-освітніх заходів для дітей. 

За рахунок міського бюджету придбано нові видання книг для поповнення 

бібліотечних фондів ЦБС, музичні інструменти і обладнання для школи 

естетичного виховання. 

З метою поліпшення матеріально-технічного стану галузі  завершено І-й 

етап ремонтних робіт бібліотек-філій №№1,13,14 ЦБС; капітальні ремонти: 

покрівель кінотеатру «Родина» та навчального корпусу і концертної зали ДМШ 

№2; покрівлі і приміщень спортивної та танцювальної зали міського Палацу 

мистецтв. Завершується капітальний ремонт приміщення глядацької зали 

кінотеатру «Родина».  

З метою популяризації туристичного потенціалу міста, Вінниця була 

представлена на туристичній виставці UITT «Україна – Подорожі та Туризм», 25-му 

Міжнародному туристичному салоні «Україна» - UITM’ 2018,  в м. Київ, та  XVІІІ 

Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО» в рамках Львівського міжнародного 

форуму індустрії туризму та гостинності.  З метою розвитку сервісної індустрії в 

місті продовжується створення туристичної навігації  (англійська та українська), 

створюється ю-туб канал  про м.Вінницю, опрацьовується питання організації  

навчання працівників сфери обслуговування (готелів, ресторанів) основам 

розмовної англійської та інших мов. 
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Крім того, в місті відбулись заходи з популяризації Вінницького регіону для 

іноземних туристів. Місто Вінницю та Вінницьку область відвідали представники 

польських туристичних підприємств та засобів масової інформації. В рамках візиту 

відбулась зустріч польських та українських підприємців, де вінничани ознайомили з 

переліком послуг, що  можуть зацікавити польських туристів Захід відбувся в рамах 

популяризації авіарейсів Вінниця-Варшава. 

Розпорядженням міського голови від 14.04.2017р. №79-р створено Туристичну 

раду при Вінницькому міському голові, до складу якої увійшли представники 

туристичного бізнесу, які працюють на в’їзд та виїзд, музеїв, ресторанів, готелів, 

комунальних підприємств, діяльність яких спрямована на забезпечення просування 

м.Вінниці як туристичного центру Подільського регіону.  

За 9 місяців 2017 року розмір туристичного збору до бюджету міста 

збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на майже на 31% і 

склав близько 199 тис.грн.  

В 2017 році за сприяння проекту «Партнерство для розвитку міст» 

(«ПРОМІС») розпочато розробку Маркетингової стратегії та бренду м. Вінниця, яка 

передбачає проведення заходів, орієнтованих на  підвищення, в найближчій 

перспективі, туристичної привабливості міста та стане дієвим інструментом 

додаткової промоції міста на національному та міжнародному рівнях. 

Проблемні питання 

− відсутність сучасної професійної зали для організації та проведення 

загальноміських мистецьких заходів, свят та гастрольних концертів; 

− застарілий технічний ресурс закладів культури, неналежне транспортне 

обслуговування галузі. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− підвищення якості та урізноманітнення культурних послуг; 

− оптимізація мережі закладів, модернізація технічних ресурсів  та 

зміцнення матеріально-технічної бази; 

− оновлення щорічних мистецьких та фестивальних програм; сприяння 

розвитку аматорського мистецтва; 

− створення  належних умов для творчого  розвитку  та самореалізації дітей 

та молоді;  

− підтримка та впровадження ефективних практик міжнародних культурних 

обмінів; 

− організація короткострокового навчання для працівників сфери 

обслуговування (готелів, ресторанів) основам розмовної англійської та 

інших мов;  

− створення туристичного продукту (туристичного кластеру), здатного в 

повній мірі зацікавити та задовольнити потенційних гостей міста; 

− впровадження Маркетингової стратегії, розробка бренду міста; 

− створення туристичної асоціації міста. 

Очікувані результати  
– трансформація культурного простору, створення сприятливого 

середовища для активізації культурної індустрії в місті; 
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– створення якісного та конкурентоспроможного культурного мистецького 

та  продукту; 

– зміцнення технічного ресурсу галузі; 

– підвищення туристичної привабливості міста, збільшення кількості 

туристів, гостей міста. 

6.6. Фізична культура  і спорт 
Оцінка поточної ситуації 

Розвиток фізичної  культури і спорту є каталізатором життєвої активності 

і невід’ємною частиною гармонійного і повноцінного життя.  З початку року в 

рамках реалізації  «Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2015-2017 

роки» в 2017 році проведено 500 загальноміських спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів, в яких взяли участь близько 85 тис. осіб 

Проведено 232 змагання з дитячо-юнацького спорту, в яких брали участь 

10 тис. дітей та підлітків; навчально-тренувальні збори за участю 1,8 тис. 

вінницьких спортсменів у 217 змаганнях всеукраїнського, європейського та 

міжнародного рівнів.  

За високі спортивні досягнення вінницьким спортсменам призначено 15 

стипендій міського голови.  

Для популяризації здорового стилю життя серед усіх категорій населення 

міста організовано та проведено 54 загальноміських заходи, зокрема, 2 

спартакіади для людей з інвалідністю.  

В цілому по місту рівень охоплення населення фізичною культурою і 

спортом склав 23,5%.  

За рік оздоровлено та охоплено відпочинком близько 0,6 тис.  вихованців 

МДЮСШ. 

З метою зміцнення  технічного стану спортивних закладів міста проведено 

капітальні ремонти  приміщень фізкультурно-спортивних закладів: МДЮСШ 

№№2,6, МК ДЮСШ «Вінниця»;  продовжується реконструкція приміщення на 

вул. Келецька,94а з облаштуванням сучасних спортивних залів.  

Здійснено закупівлю спортивного інвентарю  та обладнання на суму 

близько 1,7 млн.грн.  

Проблемні питання 

− обмежене фінансування галузі фізичної культури та спорту; 

− незадовільний матеріально-технічний стан окремих закладів, потреба у 

проведенні оптимізації спортивної інфраструктури; 

− відсутність достатньої кількості багатофункціональних спортивних 

майданчиків з тренажерами та комплексів для стріт-воркауту (вуличної 

гімнастики), стадіонів зі штучним покриттям для гри у футбол та міні-

футбол, баскетбольних та волейбольних майданчиків. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− покращення якості навчально-тренувального процесу, фізкультурно-

спортивних заходів;  

− підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 
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− підготовка вінницьких спортсменів до участі в обласних, Всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях; 

− проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з нагоди 

визначних дат; 

− проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних 

спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог; 

− забудова нових спортивних об’єктів, зокрема, нового Палацу спорту в 

рамках загальнодержавної програми. 

Очікувані результати 

− підвищення рівня фізичної культури  і фізкультурно-оздоровчої роботи; 

− зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі; 

− збільшення кількості населення, охоплених заняттями фізичною 

культурою та спортом. 

7. Муніципальне управління 

7.1. Бюджетно-фінансова сфера 
Оцінка поточної ситуації  

Міський бюджет на 2017 рік сформовано відповідно до положень 

Бюджетного та Податкового кодексів України (з урахуванням внесених до них 

змін), постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 «Деякі питання 

зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на 

митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», 

показників міжбюджетних трансфертів, затверджених для міста Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення обласної ради «Про 

обласний бюджет на 2017 рік» та пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 

В порівнянні з 2016 роком зазнали значних змін склад та структура дохідної 

частини бюджету міста. З 01.01.2017р. скасовано справляння акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, в той же 

час передбачено зарахування до міського бюджету акцизного податку з 

виробленого в Україні та з ввезеного на її митну територію пального. Затверджено 

нові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; збільшено 

розмір  ставок для платників єдиного податку ІV групи; внесені зміни до Порядку 

справляння транспортного податку в частині зменшення розміру середньоринкової 

вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування, та до Порядку 

справляння плати за землю в частині встановлення індексу споживчих цін за 2016 

рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної 

грошової оцінки земель для сільськогосподарських угідь та земель 

несільськогосподарського призначення. 

З урахуванням зазначених змін за 9 місяців 2017 року до бюджету міста 

надійшло 3020,9 млн. грн., що на 936,3 млн. грн. або на 44,9% більше за факт 9 

місяців 2016 року, в тому числі до загального фонду надійшло 2831,2 млн. грн., до 

спеціального фонду – 189,7 млн. грн., що відповідно на 870,5  млн. грн. (або на 

44,4%) та на 65,8 млн. грн. (або на 53,1%) більше за відповідні показники 

аналогічного періоду минулого року. 
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Динаміка надходжень до бюджету міста, по роках, млн. грн. 

 

З метою покращення показників виконання міського бюджету тривала 

реалізація «Комплексної програми Вінницької міської ради, Вінницької ОДПІ 

ГУ ДФС у Вінницької області, виконкому, департаментів і відділів міської ради 

по здійсненню контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб на 

2014-2020 роки».  

Проведено 2 засідання робочої групи з питань забезпечення детінізації 

економіки міста; керівники підприємств, які виплачували заробітну плату 

працівникам нижче мінімального рівня,  проінформовані про наслідки 

недотримання законодавства України щодо сплати єдиного соціального внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи 

фізичних осіб; складено графік погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати та постійно контролюється його виконання.  

Проведено 3 засідання комісії з питань визначення та відшкодування 

збитків, заподіяних тимчасовим зайняттям земельних ділянок міста без 

правовстановлюючих документів, розглянуто 8 актів з визначення розміру 

збитків, з яких 6 затверджено рішеннями виконавчого комітету міської ради на 

загальну суму 1132,186 тис. грн. 

Завдяки реалізованим заходам щодо наповнення міського бюджету, за 9 

місяців 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли 

надходження по: податку на доходи фізичних осіб – на 240,2 млн. грн. (44,5%), 

єдиному податку – на 58,5 млн. грн. (34,8%), платі за землю – на 31,3 млн. грн. 

(25,4%), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 16,4 

млн. грн. (в 2,5 рази). 

Видатки бюджету міста за 9 місяців 2017 року профінансовано в сумі 

3086,0 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду – 2310,5 млн. грн., по спеціальному 

фонду – 775,5 млн. грн. 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 9 місяців 

2017 рік

1354,8
1793,1

2249,1

2993,4 3020,9



61 

 

Динаміка видатків бюджету міста, по роках, млн. грн. 

 
У 2017 році, як і в попередні роки, міський бюджет зберіг соціальну 

спрямованість, в першу чергу кошти спрямовувались на фінансування 

захищених статей.  

В повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які спожиті 

бюджетними установами, видатків по інших захищених статтях, кредиторська 

заборгованість по яких відсутня. 

Забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати працівникам 

бюджетних установ в розмірі 3200 грн. З врахуванням прожиткового мінімуму 

на 1 особу (в розмірі з 1 січня – 1544 грн., з 1 травня – 1624 грн., з 1 грудня – 

1700,0 грн.) проводиться виплата допомог та компенсацій окремим категоріям 

громадян м.Вінниці. 

Видатки загального фонду на фінансування соціально-культурної сфери та 

заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, за 9 місяців 2017 року 

склали 1911,9 млн. грн., в т.ч. на заробітну плату – 685,5 млн. грн. Обсяги 

фінансування із загального фонду міського бюджету проти відповідного періоду 

минулого року збільшились по всіх галузях соціально-культурної сфери. 

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності міста за 2016 

рік рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI – Рейтинг» місту 

Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг до інвестиційного 

рівня uaA- за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «позитивний» та 

підвищено рівень інвестиційної привабливості міста до  inv A+, а рейтинговим 

агентством «Кредит-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг місту 

підвищено до інвестиційного рівня uaA за Національною рейтинговою шкалою 

з прогнозом «стабільний» та оновлено рівень інвестиційної привабливості міста 

– uaINV4+ (високий рівень).  

Проблемні питання 

 виплата керівниками малих та середніх підприємств заробітної плати 

працівникам нижче законодавчо встановленого мінімального рівня, 

приховування суб’єктами господарювання доходів, що суттєво впливає на 

наповнення міського бюджету, відсутність законодавчого врегулювання 

цієї проблеми; 

 наявна заборгованість з виплати заробітної плати працівникам на 

економічно активних підприємствах міста; 
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 наявна заборгованість зі сплати податків та зборів до міського бюджету; 

 відсутність нормативного акту Кабінету Міністрів України щодо передачі 

з державної в комунальну власність міста майна 9-ти професійно-

технічних навчальних закладів, які з 01.01.2016р. фінансуються з міського 

бюджету. 

Цілі  та завдання на 2018 рік 

 концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань, 

визначених Стратегією розвитку «Вінниця-2020» та спрямованих на 

запровадження європейських стандартів місцевого самоврядування, 

динамічний, стабільний та збалансований соціально-економічний розвиток 

міста; 

 формування бюджету на основі реальних показників економічного і 

соціального розвитку міста з урахуванням основних результатів реалізації 

структурних реформ в Україні (зокрема, земельної, пенсійної, освітньої, 

охорони здоров’я), досягнення відповідності та узгодженості на всіх стадіях 

бюджетного процесу; 

 забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній 

громаді міста, подальше удосконалення діяльності з надання 

адміністративних послуг (розширення їх переліку, запровадження послуг, 

що надаються дистанційно через мережу Інтернет) з метою збільшення 

надходжень до міського бюджету; 

 скорочення недоїмки зі сплати податків і зборів до міського бюджету, в т.ч. 

за податком на доходи фізичних осіб та платі за землю; 

 підвищення прозорості, раціональності та ефективності використання 

бюджетних коштів шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних 

показників зі стратегічними цілями соціально-економічного розвитку міста 

та планування міського бюджету на середньострокову перспективу; 

 спрямування коштів міського бюджету на заходи невідкладного характеру, 

роботи, пов’язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції та реставрації, на реалізацію інвестиційних проектів за умови 

оцінки їх економічної ефективності;  

 спрямування коштів міського бюджету на впровадження енергоефективних 

та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері міста; 

 продовження робіт зі зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних 

закладів;  

 забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

 оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

 проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються 

бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 
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 недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в 

бюджетній сфері та по соціальних виплатах; 

 надання місцевих гарантій за договорами, що будуть укладатись 

комунальними підприємствами з міжнародними фінансовими організаціями 

для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; забезпечення 

виконання гарантійних зобов’язань за запозиченнями, одержаними під 

державні та місцеві гарантії; 

 здійснення муніципальних запозичень з метою залучення додаткових 

коштів до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету для 

впровадження інвестиційних проектів; 

 подальший розвиток співпраці органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та 

мешканцями міста у житлово-комунальному господарстві  з метою 

залучення фінансових ресурсів на модернізацію, утримання та розвиток 

житлово-комунального господарства; 

 прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого 

інвестиційного клімату, отримання високого рівня кредитного рейтингу 

міста та рейтингу інвестиційної привабливості міста для залучення прямих 

інвестицій. 

Очікувані результати 

 досягнення запланованих показників надходжень доходів до міського 

бюджету та позитивної динаміки у порівнянні з фактичними показниками 

попереднього року;  

 забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними 

статтями видатків, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг, харчування та медикаменти;  

 мінімізація кредиторської заборгованості по інших видатках міського 

бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

7.2. Управління об’єктами комунальної власності  
Оцінка поточної ситуації  

Ефективність вирішення завдань економічного і соціального розвитку 

міста залежить від результативного використання майнового комунального 

комплексу.  

В складі об’єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд) комунальної 

власності міста станом на 01.10.2017р.  перебуває 1327 об’єктів. Крім того, в 

комунальній власності перебуває 6911 об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, протяжністю 2029 км (електро-, газо-, тепломережі, мережі 

водопостачання та водовідведення), які прийняті з державної власності та від 

приватних структур, та передані в господарське відання експлуатуючим 

організаціям. 

Протягом  9 місяців 2017 року до комунальної власності міста прийнято 26 

об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі: 3 квартири; 3 гуртожитка; 2 

житлових будинки; 1 будівля колишньої їдальні 45-го заводу на вул. 
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Стрілецька,57; 1 комплекс будівель колишнього санаторію на вул. 

Маяковського,247. 

Проведено 9 засідань конкурсної комісії щодо визначення права на 

укладання договорів оренди вільних об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади міста. За підсумками проведених конкурсів в 

оренду передано 19 об’єктів нерухомого майна загальною площею 329,17 м2. На 

умовах договорів оренди та договорів позички з правом безоплатного 

користування майном станом на 01.10.2017р. використовується 480 об’єктів 

загальною площею 96440,8 м2. У користуванні суб’єктів господарювання для 

здійснення підприємницької діяльності перебуває 195 об’єктів. Також на умовах 

договорів оренди використовуються 4 ЦМК загальною площею 17,242 тис.м2.   

Динаміка укладених договорів  оренди та договорів позички з правом 

безоплатного користування майном, одиниць 
 

 

За 9 місяців 2017 року від оренди об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності міста (крім цілісно-майнових комплексів) надійшло 8814,9 тис. грн. (з 

ПДВ). Від оренди ЦМК надійшло 1374,2 тис. грн. 

Від приватизації об’єктів нерухомого майна до міського бюджету 

надійшло 3585,2 тис. грн. Суб’єктами господарської діяльності приватизовано 8 

об’єктів нерухомого майна, в тому числі,  4 – способом аукціону, 4 – способом 

викупу.  

Основні показники приватизації об’єктів  

комунальної власності міста 

Показники 

Період по роках  

2013  2014  2015  2016  
2017 

9 міс. 

Кількість об’єктів 

приватизації, шт. 
11 11 9 9 8 

Загальна площа об’єктів 

приватизації, м2 
1002,2 1662,7 555,1 518,7 680,5 

Сума надходжень від 

приватизації, тис .грн. 
3349,2 5221,6 2716,7 2373,1 3585,2 

Важливе місце в системі управління об’єктами комунальної власності займає 

регулювання земельних відносин та ефективне використання земельних ресурсів.  
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Станом на 01.10.2017р. в автоматизованій базі даних «Договори оренди» 

налічується 1744 діючих договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності, в базі даних «Земельний податок» – 957 договорів  про встановлення 

земельного сервітуту.  

Із загальної площі земель міста станом на 01.10.2017р. на договірних умовах 

використовуються землі площею 405,7274 га, в тому числі по договорах оренди – 

358,7630 га та договорах земельних сервітутів – 46,9644 га. 

Протягом 9 місяців 2017 року укладено 307 договорів оренди землі 

(земельного сервітуту) та угод про поновлення (внесення змін) до них на загальну 

площу 51,668 га, сума річної орендної плати встановлена договорами і складає 24 

180,305 тис. грн.  

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 18.08.2017р. №815 

укладено договір оренди земельної ділянки №02050 від 02.10.2017р. з Керуючою 

компанією Вінницького індустріального парку Комунальним підприємством 

«Вінницький муніципальний центр інновацій» на земельну ділянку площею 

60,7324 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, 

213, кадастровий номер 0510100000:01:059:0071.   

За 9 місяців 2017 року до міського бюджету м. Вінниці надійшло коштів від 

сплати плати за землю в сумі 154 503,63 тис.грн., в т.ч. 73746,31 тис.грн. орендної 

плати та 80757,32 тис.грн. земельного податку. 

Динаміка надходжень до бюджету міста від використання земельних 

ресурсів комунальної власності, млн.грн. 

Надходження до 

бюджету міста від: 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

 

2016 

рік 

 

2017 рік 

9 міс. 

− продажу земельних 

ділянок 
11,8 22,2 64,26 37,46 29,06 

− орендної плати 44,8 52,2 60,23 90,25 73,75 

− сплати земельного 

податку 
34,5 35,7 36,24 74,99 80,76 

Відповідно до договорів купівлі-продажу земельних ділянок протягом 9 

місяців 2017 року продано 39 земельних ділянок, загальною площею 10,9048 га 

загальною вартістю 21404,577 тис.грн.  

Проведення інвентаризації земель м. Вінниці проводилась за кошти та на 

підставі заяв власників та землекористувачів земельних ділянок з метою 

оформлення прав на них у встановленому законодавством порядку. 

Відповідно до рішень міської ради щодо оформлення прав на земельні 

ділянки для здійснення господарської діяльності надано дозволи на розробку 

документації із землеустрою щодо 138 земельних ділянок, в тому числі по 35 

земельних ділянках надано дозволи на проведення експертної грошової оцінки з 

подальшою передачею у власність шляхом продажу. Затверджено документацію 

із землеустрою щодо 110 земельних ділянках, передано в оренду (сервітутне 
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користування), поновлено договорів оренди (земельного сервітуту) та внесені 

зміни до них щодо 293 земельних ділянок, припинено дію 45 договорів оренди 

(земельного сервітуту).   

На підставі рішень міської ради погоджено передачу в суборенду 3 

земельних ділянок, передано у власність ОСББ 5 земельних ділянок, передано в 

постійне користування 8 земельних ділянок, припинено право постійного 

користування на 9 земельних ділянок. 

Проведено інвентаризацію земель промисловості загальною площею 

69,4884 га, з них: на території ВАТ «Вінницький підшипниковий завод» – 

площею 57,1200 га, ТОВ «Вінницький інструментальний завод» – площею 

12,2669 га, та на території «9-го мікрорайону» м. Вінниці – площею  0,1015 га. 

Станом на 01.10.2017р. за територіальною громадою м. Вінниці оформлено 

право комунальної власності більш ніж на 1000 земельних ділянок та отримано 

витяги про державну реєстрацію права комунальної власності за територіальною 

громадою міста в особі Вінницької міської ради на загальну площу 610,5000га. 

Протягом 2017 року прийнято з державної в комунальну власність 2 земельні 

ділянки, включені в межі м. Вінниці в 2015 році, загальною площею 4,1072 га, які 

перебувають в оренді юридичних осіб, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

майна, що належать їм на праві власності. 

Проблемні питання 

 відсутність єдиної державної політики та системного підходу щодо 

управління комунальним майном: 

 відсутність повного переліку об’єктів нерухомого майна, що належить 

територіальній громаді; 

 недостатність коштів для фінансування виготовлення проектної та технічної 

документації та реєстрації права власності; 

 відсутність виконавчих зйомок розташування інженерних мереж (електро- та 

газопостачання), що належать до комунальної власності міста; 

 державна реєстрація інженерно-транспортної інфраструктури ускладнена 

через невизначеність у  законодавстві; 

 відсутність в достатній кількості земель запасу та земель резервного фонду у 

межах міста Вінниці, в т.ч. на приєднаних територіях, придатних для 

реалізації права членів територіальної громади на безоплатну приватизацію 

земельних ділянок. 

Цілі та завдання на 2018 рік 

− проведення інвентаризації об’єктів, що належать до комунальної власності; 

− формування єдиного переліку об’єктів, що належать територіальній громаді, 

зокрема, з відображенням даної інформації в системі ГІС; 

− впровадження на комунальних підприємствах, установах, закладах, 

балансоутримувачах комунального майна програмного комплексу з 

системою віддаленого доступу щодо ведення звітності по об’єктах 

комунальної власності; 
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− внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, що увійшли в 

межі м. Вінниці, в частині зміни власників та перегляду плати за землю 

відповідно до діючої нормативної грошовї оцінки; 

− здійснення державної реєстрації речових прав за територіальною громадою 

на нерухоме майно комунальної форми власності (внесення відомостей в 

державний реєстр речових прав); 

− забезпечення участі в: 

 процесі розробки детальних планів територій, включених в межі 

м.Вінниці; 

 процесі розробки проектів розподілу кварталів для визначення 

прибудинкових територій. 

Очікувані результати 

 ефективне управління об’єктами комунальної власності; 

 збільшення кількості об‘єктів комунальної власності м. Вінниці; 

 збільшення надходжень до міського бюджету; 

 забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні управлінських 

повноважень. 

7.3. Фінансово-господарська діяльність комунальних 

підприємств  
Оцінка поточної ситуації 

Соціально-економічний розвиток міста в значній мірі залежить від 

потенціалу комунальних підприємств, адже вони, надаючи якісні послуги з 

теплопостачання, комунально-побутового обслуговування, транспортного, 

медичного та інформаційного забезпечення, є основою комфортного та 

безпечного життя мешканців міста. 

В 2017 році створено два нові комунальні підприємства: КП «Центр історії 

Вінниці», основна мета діяльності якого – дослідження історії та популяризація 

історичної та культурної спадщини м. Вінниці та Поділля, та КП «Вінницький 

муніципальний центр інновацій», яке створене з метою залучення інвестицій в 

економіку міста, поліпшення його інвестиційного іміджу, сприяння розвитку 

промислових підприємств, малого та середнього підприємництва, підвищенню 

конкурентоспроможності території. Припинили діяльність МКП «ЖЕК №16» та 

КП «Центр концертних та фестивальних програм».  

Загалом, забезпечують життєдіяльність міста та надають послуги 40 

комунальних підприємств, що перебувають у власності територіальної громади 

та підпорядковані виконавчим органам міської ради, зокрема департаментам: 

міського господарства – 2, житлового господарства – 8, комунального 

господарства та благоустрою – 5, енергетики, транспорту та зв’язку – 4, 

економіки і інвестицій – 2, культури – 3, адміністративних послуг – 2, у справах 

засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю – 3, архітектури, 

містобудування та кадастру – 1, інформаційних технологій – 2, охорони здоров’я 

– 3, правової політики, якості та зв’язку – 2; комітету по фізичній культурі і 

спорту – 1; відділу у справах молоді та туризму – 1; виконавчому комітету 

міської ради – 1.  
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Фінансовим результатом діяльності міських комунальних підприємств за 

підсумками 9 місяців 2017 року є збиток, сума якого становить 82,9 млн. грн. Із 

них 26 підприємств (або 65% від їх загальної кількості) отримали прибуток на 

загальну суму 2,5 млн. грн, або спрацювали без збитків, 14 підприємств (35% від 

загальної кількості) зазнали збитків, загальна сума яких становить 85,4 млн. грн. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних 

підприємств міста наведені в додатку 2. 

Значна частка в загальному обсязі збитків належить КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (72,1 млн. грн, або 84,4%). Основні причини 

збитковості підприємства – діючі тарифи не забезпечують покриття фактичної 

вартості послуг теплопостачання (тарифи на теплову енергію для підприємства 

встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг) та відсутність субвенції з Державного 

бюджету України на відшкодування різниці в тарифах (заборгованість станом на 

01.10.2017 р. склала 205,9 млн. грн.).  

Разом з тим, через відсутність субвенції з Державного бюджету України 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та збитковістю 

такого виду діяльності, як перевезення пасажирів автобусами великої місткості 

через збільшення вартості палива та паливо-мастильних матеріалів, збитків 

зазнало КП «Вінницька транспортна компанія», сума яких за 9 місяців 2017 року 

склала понад 9,6 млн. грн, або 11,3% від загальної суми збитків. 

Проводились заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств міста. Затверджені стратегічні плани розвитку 20 

комунальних підприємств. З метою покращення конкурентоспроможності 

комунальних підприємств на ринку послуг триває робота з розробки єдиних 

стандартів ведення бухгалтерського обліку на комунальних підприємствах міста. 

Проблемні питання 

 недосконале бюджетне фінансування; 

 відсутність єдиної облікової політики та єдиного програмного продукту 

для ведення бухгалтерського обліку. 

Цілі та завдання  на 2018 рік 

 підвищення ефективності роботи комунальних підприємств та рівня якості 

послуг для забезпечення конкурентоспроможності на ринку послуг; 

 розробка стандартів корпоративного управління в частині єдиного 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності для комунальних підприємств 

міста. 

Очікувані результати 

 отримання доходів від діяльності комунальних підприємств у сумі близько 

1257,4 млн. грн.; 

 збільшення надходжень до бюджету міста від діяльності комунальних 

підприємств, отримання чистого прибутку близько 3,6 млн. грн. 
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7.4. Тарифна політика 
Оцінка поточної ситуації 

При встановленні тарифів на теплову енергію, послуги з: централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води, утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, вивезення побутових відходів, перевезення 

пасажирів міським авто- та електротранспортом виконавчий комітет міської 

ради керується Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

теплопостачання», «Про відходи» та «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» та від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», наказами Міністерства 

інфраструктури України від 25.11.2013 №940 та Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 17.11.2009 №1175 тощо. 

Виконавчий комітет міської ради спільно з суб’єктами господарювання, як 

комунальної, так і інших форм власності, проводить постійну роботу з 

приведення тарифів на житлово-комунальні, транспортні, медичні та інші 

послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до повноважень, 

визначених чинним законодавством. 

Так, у 2017 році виконавчим комітетом міської ради 

встановлені/скориговані тарифи на: 

 теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших споживачів, 

що виробляється та постачається ТОВ «Технологія Обладнання Сервіс»; 

 теплову енергію для бюджетних установ, що виробляється та постачається 

ТОВ «ВІНТЕА»;  

 виробництво теплової енергії на установці з використанням 

альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ ТОВ 

«Енергозбереження Рівне»; 

 послуги з опалення для населення, що надаються ОСББ «ВОДНИК», ОСББ 

«Долина-39», ОСББ «Сакура», ОСББ «Чайка-Чехова», ОСББ «Мрія-29»; 

 послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для МКП 

«ЖЕКи», ПП «Бокуд», ДП «ЖЕК №26», ВКФ «Будмашпрод» - ТОВ, ТОВ 

«ЖЕО», ДНЗ «ВПУ №7 м. Вінниці»; 

 послуги з перевезення побутових відходів ТОВ «АТП-0128»; 

 послуги з вивезення рідких побутових відходів, що надаються КП 

«Вінницяоблводоканал»; 

 ритуальні послуги, що надаються КП «Комбінат комунальних 

підприємств»; 

 платні медичні послуги, що надаються населенню КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр»; 

 платні стоматологічні послуги, що надаються населенню МКП «Медичний 

стоматологічний центр»; 

 платні соціальні послуги, які надаються Територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Вінниці. 
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Тривала реалізація проекту «Муніципальна карта вінничанина» із 

залученням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, 

першим етапом якого передбачається впровадження автоматизованої системи 

збору плати за проїзд (АСОП) в міському громадському транспорті.  

На етапі розробки тендерної документації проекту представниками 

Вінницької міської ради за участі залучених міжнародних консультантів було 

ініційовано внесення змін до законодавства України у сфері транспорту – 

17.01.2017р. Верховною Радою України затверджено законопроект №4121, який 

регулює функціонування автоматизованих систем обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті. 

За результатами попереднього кваліфікаційного відбору учасників торгів 

на постачання та обслуговування АСОП було визначено 15 потенційних 

учасників з 12 країн світу. Наразі триває перший етап тендеру – розгляд 

технічних пропозицій, проводиться оцінка пропозицій учасників за результатами  

демонстрації роботи систем постачальників на базі КП «Вінницька транспортна 

компанія». 

Проблемні питання 

 зниження рівня платоспроможності населення; 

 стрімке зростання складових тарифів. 

Цілі та завдання  на 2018 рік 

 перегляд діючих тарифів суб’єктів господарювання для можливості 

приведення їх до економічно обґрунтованих; 

 розробка Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води. 

Очікувані результати 

 поліпшення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання 

житлово-комунального господарства. 

7.5. Підвищення ефективності роботи виконавчих органів, 

розвиток інформаційного простору 
Оцінка поточної ситуації  

Зростання професіоналізму та підвищення ефективності управлінської 

праці залишається одним із основних завдань виконавчих органів Вінницької 

міської ради.  

В рамках постійно діючої програми «Муніципальний університет 

перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування Вінницької міської ради» керівники, фахівці виконавчих органів 

міської ради, представники депутатського корпусу та комунальних підприємств 

пройшли навчання з актуальних питань, зокрема: змін у чинному законодавстві; 

протидії та запобігання корупції; енергоефективності та енергозбереження, ін.  

За навчальною програмою муніципального університету підвищили рівень 

володіння англійською мовою 26 посадових осіб в складі 3 груп; польською 

мовою – 10 посадових осіб в складі 1 групи. З початку року проведено 127 занять 
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з англійської мови та 32 – з польської. Крім того, в рамках клубу «English Club» 

організовано спілкування англійською мовою між фахівцями виконавчих 

органів міської ради. Запроваджено вивчення англійської мови в Центрі 

підвищення кваліфікації для працівників виконавчих органів та комунальних 

підприємств міста, проведено 38 навчань. 

Затверджено нове положення про преміювання працівників виконавчих 

органів міської ради. Для керівників міських комунальних підприємств, установ 

та закладів затверджені показники ефективності (КРІ).  

Тривала реалізація програми «База кадрів». За підсумками проведених 

інтерв’ю 52 особи були направлені на стажування до виконавчих органів міської 

ради, 27 з них працевлаштовані. Пройшли практику та стажування в 

комунальних підприємствах 66 студентів та учнів ПТНЗ, з яких 12 після 

завершення навчання були працевлаштовані. 

Пройшли стажування та ознайомились з кращими зарубіжними 

практиками різного спрямування 16 посадових осіб. 

За програмою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня в Одеському 

регіональному інституті державного управління при Президентові України 

завершили навчання 6 працівників виконавчих органів міської ради, розпочали 

навчання – 8,  продовжили – 14; у Національній академії державного управління 

при Президентові України (м.Київ) завершив навчання 1 працівник,  розпочав – 

1. Короткострокові семінари відвідав 31 працівник.  

З метою підвищення рівня професійної компетентності та його 

відповідності сучасним вимогам працівники Вінницької міської ради та 

представники комунальних підприємств пройшли навчання за програмою 

«Кваліфікаційний наступ 2030» – компонент проекту «Інтегрований розвиток 

міст в Україні», який реалізується за підтримки німецької урядової компанії GIZ. 

До навчального процесу були залучені активні представники громадськості 

міста. Також  працівники міської ради пройшли навчання на курсі з проектного 

менеджменту «Майстерня міських проривів». Розроблені інноваційні проекти: 

«City4Business»: комунікаційний майданчик бізнесу та влади»,  «Платформа он-

лайн бронювання спортивних майданчиків у Вінниці», «Два дні у Вінниці»: 

активація туристичної привабливості міста», з яких найбільш перспективні 

будуть реалізовані. 

Значна увага приділялась розвитку інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури електронного урядування, елементи якої функціонують в єдиній 

інформаційній мережі.    

Тривало удосконалення інформаційних технологій, впровадження 

актуальних електронних сервісів електронного урядування. Протягом  2017 року 

вдосконалено сервіс забезпечення доступності перегляду сайту міської ради 

особами з порушенням зору та поширено доступ практично на всі розділи 

офіційного сайту та тематичні сайти «Прозорий офіс», «Цілодобова варта», Сайт 

підтримки учасників АТО, «Бюджет громадських ініціатив», Сайт інституцій 

громадянського суспільства. 

Створено новий сайт vinosbb.vmr.gov.ua – сайт Ресурсного центру 

підтримки ОСББ м. Вінниці, та розміщено корисну інформацію: порядок 
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створення, процедура реєстрації ОСББ, законодавча база, новини, зразки 

документів тощо. На даний сайт також розповсюджено сервіс доступності 

перегляду тексту слабозрячими громадянами. 

Оновлено розділ «Комунальні підприємства» на сайті міської ради, 

розширено перелік інформації, обов’язкової для публікування комунальними 

підприємствами, впроваджено сервіс звернення громадян з питання 

недостовірності або неактуальності розміщеної інформації. 

Розроблено та готується до запуску новий мобільний додаток – сервіс 

швидкої комунікації «Інформер для громадян». 

Для забезпечення публічності та доступності інформації, відповідно до 

норм законодавства створено Реєстр містобудівних умов та обмежень на 

офіційному сайті міської ради. Користувачам Реєстру надається можливість 

пошуку, перегляду та роздрукування скан-копій примірників містобудівних 

умов та обмежень. 

Для проведення електронного голосування громадянами міста за проекти 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», враховуючи Меморандум про 

співпрацю в рамках реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля 

підзвітності влади та участі громади» (EGAP) у Вінницькій області від 

10.06.2015 року, Вінницька міська рада з 2017 року приєдналась до Єдиної 

системи громадських ініціатив «Громадський бюджет», розробленої фахівцями 

МБО «Фонд Східна Європа», як одного з компонентів програми EGAP.  Завдяки 

платформі електронної системи «Громадський бюджет» громадянам надано 

можливість у зручній формі отримати необхідну інформацію про проекти 

конкурсу, взяти участь у електронному голосуванні, побачити результати про 

кількість відданих онлайн-голосів та голосів на підтримку проектів, отриманих 

у пунктах для голосування.  

Активно розвивається напрямок відкритості даних виконавчих органів та 

комунальних підприємств міста. 27.06.2017 року підписано тристоронній 

Меморандум про співпрацю у реалізації пілотного проекту щодо відкритих 

даних між Вінницькою міською радою, Державним агентством з питань 

електронного урядування України та Фондом «Євразія» (Проект міжнародної 

технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 

послугах (TAPAS)»). Результатом реалізації проекту буде створення порталу 

відкритих даних міста. 21.09.2017 року Вінниця приєдналась до Міжнародної 

Хартії Відкритих даних. 

Приділялась увага питанню оптимізації та підвищення зручності роботи 

виконавчих органів, пов’язаної з використанням інформаційних ресурсів 

відповідно до напрямків діяльності та потреб. Постійно удосконалювались 

система електронного документообігу, інформаційно-аналітичні системи міської 

ради, розроблялись додаткові програмні модулі, оновлювались та 

оптимізувались бази даних.  Впроваджено ERP-систему управління процесами, 

обліку мереж та мережевого обладнання «UserSide». Проводились заходи щодо 

посилення захисту інформаційних систем міської ради.  

Виконуються заходи з реалізації проекту «Впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця». 
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Затверджено технічну документацію, триває Перший етап конкурсних торгів на 

постачання та технічне обслуговування обладнання. 

Протягом року розвивалась система «Безпечне місто», розширювалась 

мультисервісна оптоволоконна мережа міста, до інформаційної мережі міської 

ради підключались нові організації. 

На виконання Програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я м. 

Вінниці на 2016-2020 роки» у міських закладах вторинного рівня протягом 2017 

року впроваджувалась електронна медична картка пацієнта. 

Проводилась значна робота з підтримку ініціатив щодо розвитку та 

поширення інформаційних технологій в м. Вінниці. За сприяння Вінницької 

міської ради проведені заходи за ініціативами програми EGAP, події на базі 

Вінницького центру інновацій та підприємництва iHUB Vinnytsia, кампанії з 

дослідження мобільності вінничан за додатком Modalyzer (в рамках проекту 

«Інтегрований розвиток міст в Україні»).  Надано інформаційну підтримку 

ініціативі ВНТУ - молодіжному технічному руху IT-SCOUTS. Здійснено 

підтримку та взято участь у регіональному громадському обговоренні Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні та Плану заходів з реалізації першого 

етапу її виконання. Надано сприяння та взято участь у конференції Seed Forum 

Labs Vinnytsia 2017 (26.05.2017р.) за підтримки Центру інновацій та 

підприємництва IHUB Vinnytsia, міжнародного фонду Seed Forum Foundation та 

МЗС Королівства Норвегії.  Підтримано публічний семінар «Електронні послуги 

у сфері містобудівної діяльності» Нараз вінничани можуть подати повідомлення 

про початок будівництва в режимі онлайн на сайті Державної архітектурно-

будівельної інспекції України в рубриці «Електронні адміністративні послуги».  

Підтримуються заходи, що відбуваються на базі Вінницького 

національного технічного університету. В рамках проекту Стартап Школи 

«Sikorsky Challenge» міста Вінниці представниками міської ради взято участь у 

круглому столі «Розвиток стартап-руху України». Підтримано Всеукраїнську 

студентську олімпіаду з радіотехніки (ВСОРТ–2017). Надано організаційну та 

інформаційну підтримку Півфіналу студентської першості світу з програмування 

АСМ-ICPC (відбувся 20-22.10.2017р.). Надано підтримку та взято участь у 

Міжнародному Форумі «Демократія даних». Представники міської ради взяли 

участь у Першому всеукраїнському форумі Open Data Forum, темою якого стали 

розвиток та застосування відкритих даних в Україні.  

Постійно проводиться робота з впровадження та вдосконалення 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та 

управлінську діяльність департаментом освіти міської ради, навчальними 

закладами освіти міста. 

Проблемні питання 

− відсутність єдиної нормативно-правової бази, що регулює питання 

формування та здійснення кадрової політики на місцевому рівні; 

− потреба у створенні регіонального Датацентру для забезпечення надійної 

підтримки, безперебійного функціонування великої кількості 

інформаційних ресурсів електронного урядування, програми «Безпечне 
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міста», а також для реалізації  проекту впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в місті; 

− потреба підвищення захисту інформаційних ресурсів, систематичного 

проведення резервного копіювання даних, постійного вдосконалення 

системи інформаційної безпеки, комплексного застосування заходів, 

технологій, методів та механізмів посилення захищеності системи. 

Цілі та завдання на 2018 рік  

– проведення комплексу навчальних заходів за: 

 затвердженим планом муніципального університету; 

 програмою «Кваліфікаційний наступ 2030» міжнародного в рамках  

проекту   «Інтегрований розвиток міст в Україні» ; 

− забезпечити підвищення кваліфікації: 

 22 посадових осіб – в Одеському регіональному інституті державного 

управління при Президентові України; 

 25 посадових осіб – за професійними програмами та у постійно діючих 

та короткострокових семінарах; 

– реалізація заходів «Програми розвитку електронного урядування», програм 

«Безпечне місто», «Інформатизація галузі охорони здоров’я  м. Вінниці на 

2016-2020 роки»; 

– розвиток електронного урядування та електронної демократії, 

впровадження актуальних технологій, інструментів та сервісів; 

– розвиток та вдосконалення інформаційних систем виконавчих органів; 

– підключення комунальних установ, інших організацій до інформаційної 

мережі міської ради; 

– впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті міста; 

– подальше проведення заходів з інформатизації медичної галузі; 

– реалізація заходів для створення регіонального Датацентру; 

– розвиток системи «Безпечне місто»; 

– підтримка ініціатив розвитку та поширення інформаційних технологій у 

Вінниці. 

Очікувані результати  

– удосконалення системи муніципального управління, спрямованої на 

зростання професіоналізму та підвищення ефективності управлінської 

праці; 

– збереження та якісне зміцнення кадрів, раціональне використання 

здібностей посадових осіб;  

– підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності влади; 

– залучення громадян до процесів прийняття рішень, організація ефективної 

комунікації та партнерської взаємодії міської влади, населення та бізнесу;  

– збільшення кількості інформаційних та електронних сервісів та послуг для 

громадян; 

– зростання доступності інформаційних ресурсів для  громадян;  

– посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста;   
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– розвиток галузі інформаційних технологій, формування позитивного 

іміджу нашого міста. 
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Додаток 1.  Основні показники економічного і соціального розвитку  м. Вінниці на 2018 рік 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 
2017рік 

очікувано 
2018рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2017 року 

Розвиток основних сфер економічної діяльності      

Обсяг реалізованої продукції у порівняних цінах 

(скоригованих на процент інфляції) – всього   
млрд. грн. 20,0 27,0 30,0 Х 

Показники рівня життя       

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника  
грн. 4657,0 7000,0 8960,0 128,0 

Показники розвитку споживчого ринку      

Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств 

юридичних осіб 
млн. грн. 7228,3 6500,0 7280,0 112,0 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств 

юридичних осіб на одну особу  
грн. 19379 17483 19580 112,0 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної 

торгівлі підприємств юридичних осіб (у 

порівняних цінах) 

 

% 
116,3 110,3 112,0 Х 

Обсяги реалізованих послуг млн. грн. 3993,2 4840,0 5400,0 111,6 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих 

послуг 

 

% 124,0 121,2 111,6 Х 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 
2017рік 

очікувано 
2018рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2017 року 

Населення та ринок праці      

Середньорічна чисельність наявного населення чол. 372700 371800 371800 100,0 

Чисельність працівників, зайнятих економічною 

діяльністю всього (штатних працівників) 
тис. осіб 96,1 94,0 96,0 Х 

Інвестиційна діяльність      

Обсяг капітальних інвестицій:      

у фактичних цінах млн. грн. 3079,4 3000,0 3600,0 120,0 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % Х Х Х Х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по 

наростаючому підсумку –  всього 

тис. дол. 

США 
94674,8 105000,0 110000,0 104,8 

у % до попереднього року % 113,2 106,9 108,9 Х 

Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій 

до початку року 

тис. дол. 

США 
11038,9 6325,2 9000 Х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу 

населення 
дол. США 255,1 282,5 295,8 104,7 

Житлово-комунальне господарство      

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні 

послуги у житлово-комунальному господарстві 
млн. грн. 390,5 402,0 414,0 102,8 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 
2017рік 

очікувано 
2018рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2017 року 

Темп зростання (зниження) дебіторської 

заборгованості за житлово-комунальні послуги, у 

відсотках до початку звітного року 

% 119,7 102,9 102,8 Х 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні 

послуги 
млн. грн. 212,8 254,6 305,0 119,8 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних 

послуг 
% 95,9 106,2 102,0 Х 

Рівень оплати населенням і бюджетними 

установами спожитого природного газу 
% 93,3 97,8 100,0 Х 

Рівень оплати населенням і бюджетними 

установами спожитої електроенергії 
% 96,8 98,0 100,0 Х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної 

сфери 

     

за рахунок усіх джерел фінансування:      

Загальна площа житла тис. кв. м 218 160 160 100,0 

Середні навчальні заклади уч. місць −− −− −− −− 

Дошкільні  заклади освіти місць 130 450 390 86,7 

Лікарні ліжок 30 −− −− −− 

Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за 

зміну 
28 35 −− −− 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 
2017рік 

очікувано 
2018рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2017 року 

Водопровід км −− 3,0 1,5 50,0 

Каналізація км 4,0 5,7 4,0 70,2 

Теплопостачання км 10,1 3,2 5,0 в 1,5 рази 

Газові мережі км −− −− −− −− 

Система управління об’єктами комунальної 

власності  
     

Оренда об’єктів комунальної власності міста тис. грн. 10558,8 11084,0 10713,7 96,6 

Приватизація об’єктів комунальної власності міста тис. грн. 2373,1 7485,5 2040,0 27,2 

Продаж земельних ділянок тис. грн. 37456,2 36204,5 31400,0 86,7 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 

тис. осіб наявного населення 
один. 138 141 144 102,1 

Кількість зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб 
один. 28524 26443 26500 100,2 

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих 

суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних 

осіб, у % до попереднього року 

% 87,6 92,7 100,2 Х 

Кількість зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 

тис. осіб наявного населення 

один. 765 711 712 100,1 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 
2017рік 

очікувано 
2018рік 

прогноз 

2018 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2017 року 

Питома вага малих підприємств в обсягах 

реалізації продукції 
% 37,6 38,2 39,1 Х 

Надходження до міського бюджету від діяльності 

малого підприємництва (єдиний податок) 
тис. грн. 234885,8 279574,8 321514,4 115,0 

Питома вага надходжень від діяльності малого 

підприємництва в загальних надходженнях до 

міського бюджету 

% 15,0 16,0 16,0 Х 

Обсяг фінансування розвитку малого 

підприємництва за рахунок міського бюджету  
(на фінансування заходів «Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м.Вінниці на 2018-2020 роки» у 2018 

році) 

млн. грн. 0 0 5,7 Х 
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Додаток 2.  Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств м. Вінниці 
тис.грн. 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 

факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 
факт 

2017 рік, 

очікувано  
2018 рік, 

прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 
% 

1 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), в тому числі: 

989 098,8 1 165 305,9 774 565,3 1 213 168,9 1 257 443,3 107,9 

1.1 

Департамент міського 

господарства, всього: 
1 304,6 1 215,0 1 080,3 1 331,7 1 275,0 104,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-технічний 

центр" 
1 296,7 1 215,0 1 011,5 1 246,5 1 275,0 104,9 

КП ВМР "Муніципальна поліція" 7,9 0,0 68,8 85,2 0,0 Х 

1.2 

Департамент житлового 

господарства, всього: 
95 758,9 92 668,0 75 538,1 102 139,0 117 298,0 126,6 

в тому числі у розрізі підприємств:             

МКП "ЖЕК №5" 9 709,0 10 872,0 8 235,0 10 980,0 13 168,0 121,1 

МКП "ЖЕК №6" 5 947,0 6 030,0 5 161,0 7 058,0 7 667,0 127,1 

МКП "ЖЕК №7" 14 387,0 15 094,0 12 143,0 16 557,0 18 861,0 125,0 

МКП "ЖЕК №12" 14 710,0 17 237,0 13 329,0 17 777,0 23 117,0 134,1 

МКП "ЖЕК №15" 11 493,0 11 516,0 10 247,0 14 057,0 15 556,0 135,1 

МКП "ЖЕК №16" 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КУП ВМР "Технобуд" 1 988,9 1 946,0 1 200,1 2 050,0 2 100,0 107,9 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
23 762,0 17 900,0 12 748,0 17 335,0 18 287,0 102,2 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  13 374,0 12 073,0 12 475,0 16 325,0 18 542,0 153,6 

1.3 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

всього: 

113 003,0 122 920,0 88 664,0 140 767,0 148 662,0 120,9 

в тому числі у розрізі підприємств:               

КП ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
11 933,0 13 800,0 9 263,0 12 873,0 15 751,0 114,1 

МКП "Вінницязеленбуд" 14 288,0 17 612,0 12 542,0 4 387,0 10 115,0 57,4 

МКУП "Міськсвітло" 26 053,0 25 790,0 15 982,0 50 122,0 29 700,0 115,2 

КП "Вінницьке шляхове управління" 20 845,0 22 098,0 18 511,0 30 185,0 32 870,0 148,7 

КУП "ЕкоВін" 39 884,0 43 620,0 32 366,0 43 200,0 60 226,0 138,1 

1.4 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, всього:  
681 502,8 839 640,0 525 546,9 853 990,0 866 629,3 103,2 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" 488 370,0 660 727,0 375 651,0 660 727,0 671 079,0 101,6 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
180 191,0 166 979,0 135 734,0 176 500,0 177 617,3 106,4 

КП "Аеропорт Вінниця" 10 106,0 9 864,0 11 998,0 14 463,0 15 533,0 157,5 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху" 

2 835,8 2 070,0 2 163,9 2 300,0 2 400,0 115,9 

1.5 
Департамент культури, всього: 906,0 323,9 209,2 274,5 442,7 136,7 

в тому числі у розрізі підприємств:              
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

МКП "Кінотеатр "Родина" 254,5 270,7 160,6 211,9 367,7 135,8 

ЗК "Академічний міський камерний 

хор "Вінниця" 
30,6 43,2 43,6 51,6 55,0 127,3 

КП «Центр концертних та 

фестивальних програм»  
620,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КП "Центр історії Вінниці" 0,0 10,0 5,0 11,0 20,0 200,0 

1.6 

Департамент адміністративних 

послуг, всього: 
24 872,0 27 515,0 20 553,0 29 800,0 31 340,0 113,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 11 991,0 12 515,0 9 868,0 14 000,0 14 840,0 118,6 

КП "Меридіан" 12 881,0 15 000,0 10 685,0 15 800,0 16 500,0 110,0 

1.7 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, всього: 

1 313,6 1 343,6 1 173,9 1 573,7 1 463,0 108,9 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
130,7 184,0 135,5 184,0 185,0 100,5 

МКП - Редакція газети "Вінницька 

газета" 
526,9 511,6 512,2 688,7 526,0 102,8 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
656,0 648,0 526,2 701,0 752,0 116,0 

1.8 
Комітет по фізичній культурі  

і спорту, всього: 
1 480,8 1 755,0 1 312,7 1 755,0 1 832,0 104,4 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський стадіон" 1 480,8 1 755,0 1 312,7 1 755,0 1 832,0 104,4 

1.9 

Департамент охорони здоров'я, 

всього: 
49 698,7 53 698,4 43 485,8 58 258,0 63 619,5 118,5 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Медичний стоматологічний 

центр" 
7 769,0 8 730,0 6 865,0 9 190,0 10 300,0 118,0 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
13 824,0 18 970,0 12 379,0 18 300,0 24 405,0 128,7 

МКП "Вінницька міська аптека" 28 105,7 25 998,4 24 241,8 30 768,0 28 914,5 111,2 

1.10 

Відділ у справах молоді та туризму 1 550,2 1 895,0 1 768,6 2 300,0 2 800,0 147,8 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
1 550,2 1 895,0 1 768,6 2 300,0 2 800,0 147,8 

1.11 

Департамент архітектури та 

містобудування, всього: 
6 198,0 8 080,0 5 276,0 8 000,0 8 100,0 100,2 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький муніципальний 

центр містобудування і архітектури" 
6 198,0 8 080,0 5 276,0 8 000,0 8 100,0 100,2 

1.12 

Департамент інформаційних 

технологій, всього: 
919,8 1 077,0 609,5 940,0 1 120,0 104,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
919,8 1 077,0 609,5 940,0 1 120,0 104,0 

КП "Вінницякартсервіс" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

1.13 

Департамент економіки і 

інвестицій, всього: 
911,4 3 025,0 1 104,3 1 590,0 2 141,8 70,8 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
911,4 3 025,0 1 104,3 1 590,0 2 141,8 70,8 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

1.14 

Департамент правової політики та 

якості, всього: 
9 679,0 10 150,0 8 243,0 10 450,0 10 720,0 105,6 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
3 820,0 3 650,0 2 989,0 3 650,0 3 720,0 101,9 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
5 859,0 6 500,0 5 254,0 6 800,0 7 000,0 107,7 

1.15 

Виконавчий комітет міської ради, 

всього: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2 
Чистий прибуток (збиток),  

в тому числі: 
-51 009,7 6 314,8 -82 858,6 -92 267,9 4 524,2 71,6 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

2.1 

Департамент міського 

господарства, всього: 
111,6 102,5 -5,0 68,4 73,4 71,6 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-технічний 

центр" 
216,6 102,5 81,7 68,4 73,4 71,6 

КП ВМР "Муніципальна поліція" -105,0 0,0 -86,7 0,0 0,0 Х 

2.2 

Департамент житлового 

господарства, всього: 
556,0 590,0 166,0 433,0 705,0 119,5 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "ЖЕК №5" -214,0 26,0 47,0 19,0 58,0 223,1 

МКП "ЖЕК №6" 1,0 11,0 2,0 3,0 12,0 109,1 

МКП "ЖЕК №7" 218,0 167,0 -153,0 1,0 179,0 107,2 

МКП "ЖЕК №12" 3,0 5,0 6,0 7,0 21,0 420,0 

МКП "ЖЕК №15" 17,0 35,0 31,0 32,0 42,0 120,0 

МКП "ЖЕК №16" -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КУП ВМР "Технобуд" 517,0 244,0 -40,0 266,0 270,0 110,7 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
41,0 53,0 49,0 53,0 54,0 101,9 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  73,0 49,0 224,0 52,0 69,0 140,8 

2.3 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

всього: 

1 610,0 2 169,0 744,0 830,0 1 110,0 51,2 

в тому числі у розрізі підприємств:              



87 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

КП  ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
184,0 205,0 15,0 15,0 20,0 9,8 

МКП "Вінницязеленбуд" 579,0 1 102,0 535,0 460,0 20,0 1,8 

МКУП "Міськсвітло" 33,0 140,0 57,0 140,0 80,0 57,1 

КП "Вінницьке шляхове управління" 52,0 54,0 10,0 15,0 22,0 40,7 

КУП "ЕкоВін" 762,0 668,0 127,0 200,0 968,0 144,9 

2.4 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, всього:  
-55 392,1 33,0 -81 779,0 -92 829,6 8,0 24,2 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -50 208,0 0,0 -72 056,0 -80 000,0 0,0 Х 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
-5 653,0 0,0 -9 618,0 -12 600,0 0,0 Х 

КП "Аеропорт Вінниця" 452,0 0,0 -108,0 -236,0 0,0 Х 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху" 

16,9 33,0 3,0 6,4 8,0 24,2 

2.5 

Департамент культури, всього: 4,4 0,0 -115,8 -1,5 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:             

МКП "Кінотеатр "Родина" 5,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 Х 

ЗК "Академічний міський камерний 

хор "Вінниця" 
-0,9 0,0 -115,6 -1,5 0,0 Х 

КП «Центр концертних та 

фестивальних програм»  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

КП "Центр історії Вінниці"   0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.6 

Департамент адміністративних 

послуг, всього: 
504,0 335,0 215,0 351,0 381,0 113,7 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 335,0 165,0 121,0 171,0 181,0 109,7 

КП "Меридіан" 169,0 170,0 94,0 180,0 200,0 117,6 

2.7 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, всього: 

-19,6 0,0 -129,1 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
-5,4 0,0 -7,7 0,0 0,0 Х 

МКП - Редакція газети "Вінницька 

газета" 
-14,2 0,0 -19,4 0,0 0,0 Х 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
0,0 0,0 -102,0 0,0 0,0 Х 

2.8 

Комітет по фізичній культурі  

і спорту, всього: 
-267,2 0,0 -234,7 -194,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП "Центральний міський стадіон" -267,2 0,0 -234,7 -194,0 0,0 Х 

2.9 

Департамент охорони здоров'я, 

всього: 
640,5 502,3 -114,4 243,0 273,8 54,5 

в тому числі у розрізі підприємств:              
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

МКП "Медичний стоматологічний 

центр" 
7,0 98,0 -202,0 11,0 35,0 35,7 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
415,0 66,0 51,0 55,0 26,0 39,4 

МКП "Вінницька міська аптека" 218,5 338,3 36,6 177,0 212,8 62,9 

2.10 

Відділ у справах молоді та туризму 18,2 27,0 25,3 30,0 36,0 133,3 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
18,2 27,0 25,3 30,0 36,0 133,3 

2.11 

Департамент архітектури та 

містобудування, всього: 
1 023,0 1 390,0 150,0 240,0 405,0 29,1 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький муніципальний 

центр містобудування і архітектури" 
1 023,0 1 390,0 150,0 240,0 405,0 29,1 

2.12 

Департамент інформаційних 

технологій, всього: 
0,0 25,0 -2 664,2 -2 659,2 30,0 120,0 

в тому числі у розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
0,0 25,0 0,0 5,0 30,0 120,0 

КП "Вінницякартсервіс" 0,0 0,0 -2 664,2 -2 664,2 0,0 Х 

2.13 

Департамент економіки і 

інвестицій, всього: 
18,9 617,0 472,4 682,0 920,0 149,1 

в тому числі у розрізі підприємств:             
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№ 

з/п 
Назва підприємства 

2016 рік, 
факт 

2017 рік, 
уточнений 

план 

9 місяців 

2017 року, 

факт 

2017 рік, 
очікувано  

2018 рік, 
прогноз 

2018 рік до 

2017 року, 

% 

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
18,9 617,0 472,4 682,0 920,0 149,1 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.14 

Міська рада, всього: 182,6 524,0 410,9 539,0 582,0 111,1 

в тому числі у розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
84,6 151,0 45,9 151,0 172,0 113,9 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
98,0 373,0 365,0 388,0 410,0 109,9 

2.15 

Виконавчий комітет міської ради, 

всього: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

в тому числі у розрізі підприємств:             

КП "Інститут розвитку міст" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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Додаток 3. Програма капітального будівництва на 2018 рік (на замовлення міської ради) 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Департамент капітального будівництва 402 783,130 136 812,854 160 000,000 105 970,276 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 140 744,520 34 774,244  105 970,276 

Реконструкція житлового будинку з прибудовою та 

надбудовою по вул. П. Запорожця,4 в м. Вінниця 
52 654,834   52 654,834 

Будівництво житлового будинку по вул. Маяковського в м. 

Вінниця 
53 315,442   53 315,442 

Реконструкція площі по просп. Космонавтів (Костянтина 

Могилка) в м. Вінниці  
2 324,244 2 324,244   

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до  вул. А. 

Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) — реконструкція 
1 500,000 1 500,000   

Мостова споруда через р. Південний Буг  по вул. Чорновола, 

м. Вінниця - реконструкція 
21 000,000 21 000,000   

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. 

Хлібна,1 в м. Вінниця 
9 550,000 9 550,000   

Будівництво освітніх установ та закладів 42 700,000 42 700,000   

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 

8 району "Поділля" в м. Вінниці - будівництво 
5 000,000 5 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської 

ради" по вул. В. Порика,20 в м. Вінниця 
7 000,000 7 000,000   

Реконструкція будівлі комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. 

Миколи Зерова,12 в м. Вінниці 

500,000 500,000   

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке 

шосе,22 в м. Вінниця - будівництво 
6 000,000 6 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської 

ради" по вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця 
10 000,000 10 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І ступеня №5 Вінницької 

міської ради" по вул. Б. Ступки,18 в м. Вінниця 

4 000,000 4 000,000   

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад №4 Вінницької 

міської ради" по вул. Стельмаха,37 в м. Вінниця  

4 000,000 4 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької 

міської ради", вул. Чумацька,268, м. Вінниця  

2 600,000 2 600,000   

Реконструкція будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради" по вул. 

Винниченка, 28 в м. Вінниця ( в т.ч. проектні роботи) 

3 000,000 3 000,000   

Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради по 

вул. Стрілецькій,12 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

300,000 300,000   

Реконструкція спортивного ядра "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 Вінницької міської ради" по вул. Келецька,62 в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

300,000 300,000   

Будівництво медичних установ та закладів 203 700,000 43 700,000 160 000,000  

Будівництво Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології 

по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

163 700,000 3 700,000 160 000,000  

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги по вул. Київська,68 в м. Вінниця 
35 000,000 35 000,000   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Реконструкція будівлі МКЛ №1 для розміщення рентген-

операційного блоку з ангіографом по вул. Хмельницьке шосе, 

96 в м. Вінниця 

5 000,000 5 000,000   

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
11 000,000 11 000,000   

Реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. 

Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 
1 000,000 1 000,000   

Нове будівництво багатофункціональної спортивної арени по 

вул. Чехова 
10 000,000 10 000,000   

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності 
4 638,610 4 638,610   

Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" 2 000,000 2 000,000   

Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі аеровокзалу 

КП "Аеропорт Вінниця" 
2 238,610 2 238,610   

Нове будівництво Центру обробки даних по вул. 

Р.Скалецького, 70 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
400,000 400,000   

Департамент міського  господарства 52 989,811 52 989,811   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 52 989,811 52 989,811   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Реконструкція житлових будинків з оснащенням підсвіткою (в 

т.ч. проектні роботи) 
2 805,637 2 805,637   

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем 

теплозабезпечення, мереж водопостачання, насосних станцій 

підвищення тиску води та інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) 

25 500,000 25 500,000   

з них: на виконання Меморандуму із Швейцарією  25500,000   

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в приватному 

секторі (в т.ч. проектні роботи) 
11 940,000 11 940,000   

Нове будівництво мереж водопостачання,  водовідведення, 

електропостачання, газопостачання до Вінницького 

індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. 

Вінниці  (в т.ч. проектні роботи) 

1 000,000 1 000,000   

Реконструкція водопровідної насосної станції по вул. Чехова, 

б/н в м. Вінниця  (в т.ч. проектні роботи) 
2 350,000 2 350,000   

Реконструкція мереж зливової каналізації (в т.ч. проектні 

роботи) 
1 000,000 1 000,000   

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста, в т.ч. 

оснащення підсвіткою споруд та проектні роботи 
2 394,174 2 394,174   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків  (в т.ч. 

проектні роботи) 
6 000,000 6 000,000   

Департамент комунального  господарства та благоустрою 70 190,336 70 190,336   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 70 190,336 70 190,336   

Нове будівництво огорожі навколо ЦПКіВ ім. Горького 4 555,507 4 555,507   

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів 

(на території Людавської сільської ради Жмеринського району 

Вінницької області)  

5 000,000 5 000,000   

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе 5 602,161 5 602,161   

Нове будівництво дороги по вул. Верхарній 5 000,000 5 000,000   

Нове будівництво дороги до котельні по вул. Сергія 

Зулінського, 9 (вул. Тарногродського, 9) зі сторони вул. 

Київської  

1000,000 1000,000   

Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з 

вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) (виготовлення 

проектної документації) 

6082,925 6082,925   

Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до 

вул. Немирівське шосе (виготовлення проектної документації) 
3027,700 3027,700   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до 

вул. Батозька) 
250,000 250,000   

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до 

залізничного переїзду) 
5250,000 5250,000   

Нове будівництво водозабірних свердловин по місту (вул. А. 

Первозваного,  вул. Стрілецька (сквер), вул. Пирогова (садиба 

Пирогова)) 

1600,000 1600,000   

Реконструкція вул. Замостянська (від вул. Стрілецька до 

проспекту Коцюбинського)  
20867,043 20867,043   

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського 

шосе до перехрестя з вул. Проектною 12) (1 черга) 

(виготовлення проектної документації) 

11955,000 11955,000   

Виконавчий комітет міської ради 2000,000 2000,000   

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності 
2000,000 2000,000   

Будівництво територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення населення м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

2000,000 2000,000   

Департамент охорони здоров'я 2 828,840 2 828,840   
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Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Будівництво медичних установ та закладів 2 828,840 2 828,840   

Реконструкція будівлі пологового будинку 

(термомодернізація) по вул.Маяковського,138 
2 828,840 2 828,840   

Комітет по фізичній культурі і спорту 2 134,748 2 134,748   

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
2 134,748 2 134,748   

Реконструкція приміщення  МК ДЮСШ "Вінниця" по вул. 

Келецька, 94а в м. Вінниці 
2 134,748 2 134,748   

Департамент комунального майна 2000,000 2000,000   

Будівництво освітніх установ та закладів 2000,000 2000,000   

Придбання будівлі по вул.Черняховського,78 (82) в м. Вінниця 

під ДНЗ 
2000,000 2000,000   

Разом по програмі капітального будівництва 534 926,865 268 956,589 160 000,000 105 970,276 
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Додаток 4. Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств міста 

тис. грн. 

Найменування видатків 
Обсяг 

видатків 

 Департамент міського  господарства 60 000,000 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 60 000,000 

Департамент комунального  господарства та благоустрою 16 410,360  

Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» 2 322,060  

Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» 12 713,000  

Поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» 1 118,500  

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» 256,800  

Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку 45 379,820  

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" 44 649,820  

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» 

730,000  

Виконавчий комітет міської ради 30 819,680  

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницький інформаційний центр» 8 000,000  

Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 13 614,650  

Поповнення статутного капіталу КП  «Вінницький муніципальний центр інновацій»     9 055,030  

Поповнення статутного капіталу   КП ВМР «Муніципальна поліція»                                                                                                             150,000  

Всього 152 609,860 
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Додаток 5. Заходи щодо забезпечення  виконання завдань програми економічного і соціального розвитку 

м. Вінниці на 2018 рік 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

3.1. Промисловість та інновації 

1.  Забезпечити створення 

необхідної інфраструктури 

(комунікацій) для розташування 

промислових підприємств на 

території Вінницького 

індустріального парку.  

КП «Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій»; 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради  

перше 

півріччя 

кошти 

підприємств 

Розвиток Вінницького 

індустріального парку 

2.  Забезпечити  надання фінансової 

підтримки (дотації) КП 

«Вінницький муніципальний 

центр інновацій» на: 

− покриття збитків від основної 

статутної діяльності, 

визначеної підпунктами 3.2.1; 

3.2.2; 3.2.3 пункту 3.2 розділу 

3 Статуту підприємства;  

− придбання основних засобів.  

виконавчий комітет; 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради  

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Забезпечення   діяль-

ності Вінницького 

індустріального парку 

та  створення Вінниць-

кого інноваційно-

технологічного парку 

для МСП. 

3.  Проводити  моніторинг обсягів 

реалізації продукції (робіт, 

послуг) промисловими 

підприємствами міста. 

промислові 
підприємства; 

щомісячно не потребує 

фінансування 

Забезпечення річного 

обсягу реалізації 

продукції, (робіт, 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 департамент економіки 
і інвестицій міської 
ради 

послуг) на рівні 30,0 

млрд. грн. 

4.  Впроваджувати в виробництво 

енерго- та матеріалозберігаючі 

технології. 

промислові 

підприємства 

протягом 

року 

кошти 

підприємств 

Підвищення 

конкурентоспроможнос

ті продукції, 

розширення ринків 

збуту. 

5.  Забезпечити розширення 

випуску інноваційних видів 

продукції. 

промислові 

підприємства; КП 

«Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій» 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Наповнення ринку 

сучасними якісними 

товарами. 

6.  Залучати підприємства міста до 

участі у Всеукраїнському 

конкурсі якості; виставках-

ярмарках промислової продукції 

місцевого та регіонального 

рівнів. 

ДП  «Вінниця-
стандартметрологія», 
промислові підприєм-
ства; департамент 
економіки і інвестицій 
міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення якості та 

підвищення кон-

курентоспроможності 

товарів і послуг.  

3.2. Будівельна та інвестиційна діяльність 

7.  Забезпечити виконання 

Програми капітального 

будівництва на замовлення 

міської ради. 

головні розпорядники 
бюджетних коштів; 
департаменти міської 
ради: економіки і 
інвестицій; фінансів 

протягом 

року 

бюджетні та 

інвестиційні 

кошти, кошти 

підприємств, 

Поліпшення інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури міста. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

організацій та 

населення 

8.  Забезпечити залучення та 

освоєння коштів державного 

бюджету для реалізації 

пріоритетних для міста 

інвестиційних проектів. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

протягом 

року 

 

міський    

бюджет; 

державний 

бюджет 

Поліпшення інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури міста. 

9.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми сприяння залученню 

інвестицій у місто Вінницю на 

2018-2020 роки», передбачених 

на 2018 рік. 

департамент економіки і 
інвестицій, виконавчі 
органи міської ради – 
виконавці заходів 
Програми 

протягом 

року 

міський 

бюджет  

Створення сприятливого 

інвестиційного клімату в 

місті. 

10.  Затвердити та впровадити  

Маркетингову стратегію 

м.Вінниці. Завершити розробку 

логотипу бренду міста. 

 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет  

Підвищення конкуренто-

спроможності міста, 

створення сприятливих 

умов для активізації 

інвестиційних процесів. 

11.  Забезпечити виконання 

житлових програм, діючих в 

місті. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

забудовники міста 

протягом 

року 

кошти 

підприємств, 

установ,  

організацій та 

населення 

Введення в експлуатацію 

160 тис. м2 загальної 

площі житла. 

12.  Опрацювати проект Програми 

пільгового довгострокового  

кредитування громадян  на 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Для забезпечення 

оптимальних умов 

кредитування учасникам 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

придбання житла у м. Вінниці та 

Порядку надання пільгових 

довгострокових кредитів у м. 

Вінниця. 

програми «Муніципальне 

житло м.Вінниця». 

13.  Здійснити будівництво 

територіальної автоматизованої 

системи централізованого 

оповіщення населення м. 

Вінниця (в тому числі проектні 

роботи) – ІІ-й етап.  

виконавчий комітет 

міської ради; відділ 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Забезпечення своє-

часного оповіщення 

населення у випадках  

загрози  або виникнення 

надзвичайних ситуацій, а 

також в особливий 

період. 

 Розробити проекти внесення 

змін до плану червоних ліній м. 

Вінниці. 

 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет, 

кошти 

інвесторів 

Ефективне 

використання земель 

міста. 

14.  Розробити проект внесення змін 

до плану зонування  м. Вінниці.  

кошти 

інвесторів 

15.  Здійснити оновлення планово- 

картографічних матеріалів. 

 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Відображення на 
картографічних 
матеріалах існуючої 
містобудівної ситуації. 

16.  Продовжити роботи з розробки 

генерального плану розвитку м. 

Вінниці. 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет  

Створення передумов 

для розвитку міського 

середовища вищої якості. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

17.  Розробити детальні плани: 

− території, обмеженої 

вул.Немирівське шосе, 

вул.Черкаське шосе, 

залізничною колією та 

існуючою житловою 

забудовою  (1,2 черга); 

− території, обмеженої вул. 

Барське шосе, 

вул.Юзвинська, вул. 

Гніванське шосе та першою 

лінеєю садибної забудови   

(1,2 черга). 

департаменти міської 

ради: архітектури та 

містобудування; 

земельних ресурсів 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Покращення дизайну 

міського середовища. 

3.3. Підприємництво  

18.  Забезпечити реалізацію заходів 

та проектів «Програми 

посилення 

конкурентоспроможності  

малого та середнього 

підприємництва м. Вінниці на 

2017-2020 роки», передбачених 

на 2018 рік. 

департамент економіки 

і інвестицій; виконавчі 

органи міської ради 

організації та  установи 

міста – виконавці 

заходів Програми  

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Покращення міського 

бізнес-клімату, 

збільшення кількості 

суб’єктів малого та 

середнього 

підприємництва та 

зайнятого населення в 

МСП. 

19.  Впровадити механізм фінансової 

підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва – 

департамент  

економіки і інвестицій 

міської ради; 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Спрощення доступу до 

фінансових ресурсів для 

підприємців, сприяння 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

часткову компенсацію за 

кредитними договорами 

суб’єктам МСП у пріоритетних 

сферах діяльності.    

виконавчий комітет 

міської ради; ВОДПІ 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; банківські 

установи 

залученню коштів для 

розширення діяльності 

місцевого виробника 

посилення конкуренто-

спроможності місцевих 

підприємств.  

3.4. Споживчий ринок 

20.  Організовувати та проводити 

заходи, спрямовані на розвиток 

та удосконалення сфери 

обслуговування. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

Держпродспожив-

служба; громадські 

організації міста 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Впровадження системи 

єдиних стандартів у 

сфері послуг міста. 

Покращення роботи 

закладів сфери послуг. 

21.  Забезпечити організацію та 

проведення в місті 

сільськогосподарських ярмарків. 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг; комунального 

господарства та 

благоустрою; 

Вінницький відділ 

поліції ГУНП у 

Вінницькій області 

ІІ, ІІІ, ІV 

квартали  

  

міський  

бюджет 

Забезпечення населення 

міста сільськогосподар-

ською продукцією за 

доступними цінами.  

22.  Продовжити роботу щодо 

недопущення стихійної торгівлі 

на вулицях міста. Забезпечити 

організацію торгівлі 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

КП «Муніципальна 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Покращення санітарно-

епідеміологічного стану 

міста, запобігання 

реалізації неякісних та 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

сільськогосподарською 

продукцією власного 

виробництва на ринках міста. 

поліція»; Вінницький 

відділ поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

ринки міста 

потенційно небезпеч-

них харчових продуктів 

та сировини. 

23.  Сприяти розширенню мережі 

підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг. 

суб’єкти 

підприємницької 

діяльності; 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради 

протягом 

року 

власні кошти 

суб’єктів гос-

подарювання 

Покращення 

обслуговування 

населення, збільшення 

надходжень до міського 

бюджету, створення 

нових робочих місць. 

24.  Здійснювати заходи, направлені 

на дотримання закладами 

торгівлі, ресторанного господар-

ства, послуг та розваг (у вечірній 

та нічний час) режиму роботи, 

тиші та громадського порядку. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

Вінницький відділ 

поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

Рада підприємців при 

міському голові 

протягом 

року 

не потребує  

фінансування 

Забезпечення 

громадського порядку, 

зменшення  кількості 

правопорушень, 

покращення іміджу 

міста. 

25.  Проводити спеціалізовані 

виставки-ярмарки «Купуй 

Вінницьке!». 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг; економіки і 

інвестицій; Вінницька 

Торгово-промислова 

палата 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Популяризація 

продукції місцевих 

товаровиробників, 

збільшення обсягів 

реалізації їх товарів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

26.  Сприяти виділенню місць та 

забезпеченню умов для 

розташування пересувних 

об’єктів торгівлі. Упорядкування 

та спрощення процедури 

отримання згоди на використан-

ня об’єктів благоустрою 

суб’єктами господарювання для 

даних цілей. 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг; архітектури та 

містобудування; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Запобігання 

несанкціонованій 

торгівлі на вулицях 

міста; забезпечення 

потреб населення в 

товарах та послугах. 

27.  Сприяти організації та 

проведенню фестивалю 

«Вінницькі дні моди». 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

ГО «Асоціація 

дизайнерів Вінниці» 

протягом 

року 

власні кошти 

учасників 

фестивалю 

Підвищення рівня 

професійної майстер-

ності, популяризація 

роботи фахівців 

підприємств сфери 

послуг та приватних 

підприємців. 

4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

4.1. Утримання житлового фонду 

28.  Здійснювати поточний та 

капітальний ремонт будинків  

житлового фонду міста. 

 

департамент  

житлового 

господарства міської 

ради; житлово-

експлуатаційні 

підприємства міста 

 

протягом 

року 

 

міський    

бюджет; 

кошти 

співвласників 

багатоквартир

них будинків 

Належний  технічний  

стан житлового фонду. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

29.  Продовжити реконструкцію 

житлових будинків.  

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

 

Покращення 

конструктивних та 

енергоефективних 

характеристик будівель.  

30.  Провести роботи з благоустрою 

прибудинкових територій. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради 

 

протягом 

року 

 

міський    

бюджет; 

кошти 

співвласників 

багатоквартир

них будинків 

Належний санітарний 

стан  та забезпечення 

комфортних умов 

відпочинку мешканців. 

31.  Забезпечити аварійне обслугову-

вання внутрішньобудинкових  

мереж житлового фонду міста. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради; житлово-

експлуатаційні 

підприємства  міста; 

МКП «АДС»  

протягом 

року 

 

міський    

бюджет, 

кошти 

житлово-екс-

плуатаційних 

підприємств 

Негайна ліквідація 

аварій  на  житлових 

будинках.   

32.  Провести навчання голів 

правлінь ОСББ міста Вінниця 

щодо організаційно-правових та 

економічних аспектів діяльності 

з управління та утримання 

житлового комплексу (в тому 

числі, впровадження 

енергозберігаючих заходів). 

 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради; 

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Участь у навчаннях 300 

голів правлінь ОСББ 

міста Вінниця. 40 

сертифікованих голів 

правлінь ОСББ міста 

Вінниця. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

33.  Здійснювати консультативний 

супровід старших по будинку, 

членів ініціативних груп зі 

створення ОСББ, мешканців 

міста Вінниця щодо переваг, 

порядку й процедури створення, 

фінансово-господарської 

діяльності ОСББ тощо.  

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради; 

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Реєстрація 50 нових 

ОСББ у місті Вінниця. 

34.  Провести інформаційно-

промоційні заходи в засобах 

масової інформації, на 

офіційному сайті міської ради та 

в соціальних мережах щодо 

створення та діяльності ОСББ. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради; 

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Забезпечення 

ефективного управління 

житловим фондом. 

4.2. Благоустрій міста 

35.  Провести поточний ремонт 

дорожнього покриття та 

тротуарів. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення стану 

міських доріг та 

тротуарів. 

36.  Провести капітальний ремонт 

доріг міста. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення стану доріг 

міста. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

37.  Продовжити асфальтування 

доріг та облаштування тротуарів 

в мікрорайонах приватної 

забудови міста. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет, кошти 

мешканців 

Покращення якості 

життя мешканців 

територій приватної 

забудови. 

38.  Продовжити будівництво мереж 

водопроводу та водовідведення в 

мікрорайонах приватної 

забудови міста. 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет,  

кошти 

мешканців 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану.  

39.  Продовжити роботи по 

озелененню та догляду за 

зеленими насадженнями. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет, кошти 

мешканців 

Поліпшення 

екологічного стану та 

естетичного вигляду 

міста. 

40.  Продовжити будівництво, 

реконструкцію та утримання  

мереж зовнішнього освітлення 

вулиць. 

 

департаменти міської 

ради: міського госпо-

дарства; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

комунального госпо-

дарства та благоустрою  

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення освітлення 

міста. 

 

41.  Реалізація схеми розвитку мереж 

зливової каналізації.  

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Підвищення пропускної 

здатності мережі 

зливової каналізації.  

42.  Провести ремонти та очистку 

колодязів питної води. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення стану 

альтернативних джерел 

питної води. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

43.  Забезпечити будівництво 

дитячих та спортивних  

майданчиків. 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Облаштування  

прибудинкових 

територій  та територій 

приватної забудови 

об’єктами соціальної 

інфраструктури. 

44.  Продовжити будівництво 

комплексу зі знешкодження 

побутових відходів (на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області). 

департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет, 

кошти 

приватного 

партнера 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

міста. 

 

45.  Завершити будівництво 

кладовища на вул. Сабарівське 

шосе.  

департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Збільшення кількості 

місць для поховання. 

4.3. Транспортна інфраструктура 

46.  Забезпечити оплату фактично 

виконаних обсягів пасажиро-

перевезень міським електро-

транспортом, з них: 

 за безкоштовні перевезення 

міським електротранспортом 

громадян 31.12, 01.01, 07.01 з 

департаменти міської 

ради: енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

фінансів  

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Покращення транс-

портного обслуговуван-

ня мешканців міста. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

нагоди святкування Нового 

року та Різдва Христового та 

в день відзначення Дня міста; 

 за безкоштовні перевезення 

міським електротранспортом 

студентів 17.11 з нагоди 

відзначення Дня студента; 

 за безкоштовні перевезення 

міським електротранспортом 

громадян з нагоди інших 

заходів та свят (за окремими 

рішеннями виконавчого 

комітету). 

47.  Провести наукові дослідження: 

 Вдосконалення організації 

перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах 

м.Вінниці з врахуванням умов 

руху; 

 Вдосконалення організації 

перевезення пасажирів на 

маршрутах електротранспорту 

м.Вінниці з врахуванням умов 

руху. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради, 

Вінницький 

національний 

технічний університет  

протягом 

року  

міський  

бюджет  

Оптимізація мережі 

маршрутів загального 

користування, 

задоволення попиту 

населення в перевезенні 

міським пасажирським 

транспортом, 

покращення якості 

послуг з перевезення.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

48.  Забезпечити надання фінансової 

підтримки – дотації на покриття 

збитків комунальному 

підприємству «Вінницька 

транспортна компанія» від 

надання послуг пасажирським 

автомобільним транспортом 

загального користування, з них: 

 за безкоштовні перевезення 

автобусами загального 

користування громадян 31.12, 

01.01, 07.01 з нагоди 

святкування Нового року та 

Різдва Христового та в день 

відзначення Дня міста; 

 за безкоштовні перевезення 

міським автотранспортом 

студентів 17.11 з нагоди 

відзначення Дня студента; 

 за безкоштовні перевезення 

громадян в дні проводів; 

 за безкоштовні перевезення 

міським автотранспортом 

громадян з нагоди інших 

заходів та свят (за окремими 

департамент міської 

ради: енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

фінансів; комунальне 

підприємство 

«Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Покращення 

транспортного 

обслуговування 

мешканців міста.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 
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Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

рішеннями виконавчого 

комітету). 

49.  Провести капітальний ремонт 

трамвайних колій та контактної 

мережі. 

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року  

міський 

бюджет, 

кошти 

підприємства  

Підвищення рівня 

безпеки міського 

електротранспорту.  

50.  Провести поточний ремонт 

суміщеного з трамвайними 

коліями асфальтового покриття. 

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

 

протягом 

року  

 

кошти 

підприємства  

Підвищення рівня 

безпеки міського 

електротранспорту.  

51.  Провести модернізацію 2 

одиниць трамвайних вагонів. 

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року 

кошти 

підприємства 

 

Покращення транспорт-

ного забезпечення. 

52.  Провести капітально-віднов-

лювальний ремонт 4 автобусів. 

53.  Встановлення 10 інформаційних 

панелей з актуальними 

велосипедними маршрутами 

міста.  Встановлення 10 станцій 

технічного обслуговування 

(вело-СТО) у різних районах 

міста.  

департамент  
енергетики, транспорту 
та зв’язку міської ради 

протягом 
року 

інвестиційні 
кошти 

Поліпшення вело- 
інфраструктури міста. 

54.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми розвитку 

велосипедного руху у м. Вінниці 

на 2017-2020 роки, передбачених 

на 2018 рік. 

департамент міської 
ради: енергетики, 
транспорту та зв’язку; 
комунального 
господарства та 

протягом  

року  

міський  

бюджет  

Створення сучасної 
велосипедної 
інфраструктури в місті. 
Популяризація 
велосипедного руху. 
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Зміст заходу 
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фінансування 
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благоустрою; 
виконавчий комітет 
міської ради; КП 
«Вінницька 
спеціалізована 
монтажно-
експлуатаційна 
дільниця з організації 
дорожнього руху»  

4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність 

55.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 

2012-2020 рр.» та «Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку», 

передбачених на 2018рік. 

департамент енергетики, 
транспорту та зв’язку 
міської ради; 
підприємства, 
організації, установи та 
заклади – виконавці 
заходів програми 

протягом 

року 

міський  

бюджет, власні 

кошти 

підприємств, 

кошти 

інвесторів 

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв. 

56.  Продовжити здійснення 

енергомоніторингу в бюджетних 

закладах та установах міста.  

 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

відділ енергоменедж-

менту  

протягом 

року  

міський 

бюджет  

Зменшення споживання 

енергоносіїв.  

57.  Реалізувати заходи Інвестиційної 

програми ПАТ 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради;  

протягом 

року  

власні кошти 

підприємства  

Забезпечення 

мешканців міста 

напругою належної 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

«Вінницяобленерго» (в частині 

електрозабезпечення міста).  

 

ПАТ «Вінниця-

обленерго»  

якості та безперебійним 

електропостачанням.  

58.  Реалізувати заходи Інвестиційної 

програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго».  

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»  

протягом 

року  

власні кошти 

підприємства  

Якісне забезпечення 

мешканців міста 

послугами з 

централізованого 

опалення та гарячого 

водопостачання.  

59.  Впровадження альтернативних 

джерел енергії. 

Переведення/дооснащення 

котелень котлами на твердому 

паливі. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»;  

КП «Вінницяобл-

теплоенерго» 

протягом 

року 

міський  

бюджет, власні 

кошти 

підприємств, 

кошти 

інвесторів  

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв, якісне 

забезпечення мешканців 

міста послугами з 

централізованого 

опалення та гарячого 

водопостачання.  

60.  Забезпечити виконання спільного 

проекту з реконструкції теплових 

мереж та котелень згідно з 

Меморандумом із Швейцарією. 

департамент міського 
господарства; КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенер
го» 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Зменшення втрат 

теплової енергії, якісне 

теплопостачання. 

61.  Забезпечити проведення 

міжнародного аудиту, 

призначеного для оцінки 

департамент міського 
господарства міської 
ради  

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Використання символів 

та інструментаріїв 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

комунальної енергетичної 

політики (оплата ліцензійного 

збору та інших платежів). 

Європейської 

енергетичної відзнаки. 

5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

62.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми  охорони 

навколишнього природного 

середовища м. Вінниці на 2017-

2020 роки», передбачених на 

2018 рік. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року 

міський, 
державний, 
обласний 
бюджети; 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
міської ради,  
обласний фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища,  
кошти 
інвесторів;  
інші джерела 
фінансування 

Поліпшення 

екологічного  

стану міста, дотримання  

вимог 

природоохоронного 

законодавства України.  

6. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

6.1. Ринок праці, зайнятість населення  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

63.  Посилити контроль за додер-

жанням суб’єктами господа-

рювання відповідних державних 

гарантій оплати праці, сприяти 

підвищенню всіма суб’єктами 

господарювання тарифних 

ставок і посадових окладів на 

основі нових мінімальних 

розмірів заробітної плати  

шляхом реєстрації колективних 

договорів. 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Недопущення 

необґрунтованого 

зменшення заробітної 

плати. 

 

64.  Здійснювати моніторинг укла-

дення колективних договорів на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, які використовують 

найману працю. 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

соціально-трудових 

гарантій працівників. 

 

65.  Сприяти самозайнятості 

населення шляхом 

стимулювання відкриття 

власного бізнесу. 

Правобережний район-

ний центр зайнятості та 

Лівобережний між-

районний центр 

зайнятості; 

департамент соціальної 

політики міської ради; 

підприємства та 

організації міста. 

протягом 

року 

Кошти фонду 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття  

Забезпечити проведення 

державної політики 

зайнятості населення, 

створення додаткових 

умов для 

працевлаштування 

незайнятих громадян, 

зменшення рівня 

безробіття в місті. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

66.  Забезпечення тимчасової 

зайнятості та додаткового 

стимулювання мотивацій до 

праці шляхом організації 

громадських робіт, спрямованих 

на задоволення суспільних 

потреб територіальних громад.  

Правобережний район-

ний центр зайнятості та 

Лівобережний між-

районний центр 

зайнятості; 

департамент соціальної 

політики міської ради; 

підприємства та 

організації міста. 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Зменшення рівня 

безробіття. 

67.  Проводити заходи з професійної 

орієнтації учнівської молоді на 

здобуття актуальних на ринку 

праці професій та 

спеціальностей.  

Правобережний район-

ний центр зайнятості та 

Лівобережний між-

районний центр 

зайнятості; 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 

зменшення рівня 

безробіття. 

68.  Проводити перенавчання 

безробітних громадян та 

підвищення  кваліфікації 

працюючих з урахуванням 

поточних та перспективних 

потреб ринку праці. 

Правобережний район-

ний центр зайнятості та 

Лівобережний між-

районний центр 

зайнятості; 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 

зменшення рівня 

безробіття. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

69.  Забезпечити ефективну 

діяльність Центру підтримки та 

розвитку підприємництва.   

Лівобережний 

міжрайонний центр 

зайнятості 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Надання інформаційних 

та консультаційних 

послуг для майбутніх 

підприємців та 

підприємців-

початківців. 

70.  Забезпечити налагодження 

співпраці суб’єктів малого та 

середнього підприємництва з 

навчальними закладами, 

сприяння формуванню 

регіонального замовлення. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; навчальні 

заклади міста;  Рада 

вінницьких товаро-

виробників при 

міському голові  

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Налагодження 

співпраця між 

суб’єктами господарсь-

кої діяльності та 

навчальними закладами, 

ефективне та якісне 

регіональне замовлення. 

71.  Вживати заходи щодо 

зменшення заборгованості з 

виплати заробітної плати на 

економічно активних 

підприємствах міста. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Скорочення суми 

заборгованості з 

виплати заробітної 

плати економічно 

активних підприємств.  

6.2. Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей та молоді 

72.  Забезпечити виконання заходів 
Комплексної Програми «Основні 
напрямки соціальної політики у 
м. Вінниці на 2015-2020 роки», 
передбачених  на 2018 рік. 

департамент соціальної 
політики міської ради 

постійно міський 
бюджет 

Підвищення  рівня 
соціальних  гарантій та 
підтримка громадян з 
невисоким рівнем  
доходів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 
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фінансування 
Очікувані результати 

73.  Продовжити надання адресної 
щомісячної допомоги сім’ям, які  
переїхали  на тимчасове 
проживання до міста із зони 
проведення  АТО  та окупованої 
території АР Криму. 

департамент соціальної 
політики міської ради 

постійно субвенція з 
державного 
бюджету 

Зменшення соціальної 
напруги серед осіб, які 
вимушено переміщені з 
окупованої території та 
території проведення 
АТО. 

74.  Здійснювати соціальний 
супровід сімей мобілізованих 
військовослужбовців, які беруть 
участь в антитерористичній 
операції в Донецькій та 
Луганській областях. 

департамент соціальної 
політики міської ради; 
Вінницький міський 
центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Вивчення нагальних 
проблем, надання 
допомоги у вирішенні 
соціальних питань. 

75.  Продовжити роботу з 
психологічної реабілітації, 
соціальної та професійної 
адаптації учасників АТО. 

постійно субвенція з 
державного 
бюджету; 
міський 
бюджет 

76.  Забезпечити надання та 

обслуговування пільгових 

довгострокових кредитів, 

наданих молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію)  

та придбання житла. 

виконавчий комітет 

міської ради; депар-

тамент економіки і 

інвестицій міської 

ради; «Вінницьке 

регіональне управління 

Держмолодьжитла» 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення житлових 

умов молодих сімей та 

молодих громадян. 
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77.  Забезпечити оплату вартості 
тимчасового проживання у 
готелях мешканців міста, 
відселених з будинків, 
непридатних для проживання, в 
результаті виникнення 
надзвичайних та нестандартних 
ситуацій. 

департамент фінансів 
міської ради; відділ з 
питань надзвичайних 
ситуацій, 
мобілізаційної і 
оборонної роботи та 
режиму секретності 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Тимчасове поліпшення 
житлових умов. 

78.  Здійснювати контроль за 

умовами утримання, розвитку, 

виховання та навчання дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах.  

служба у справах дітей 
міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Створення належних 
умов для розвитку та 
виховання дітей.  

79.  Сприяти влаштуванню дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання.  

служба у справах дітей 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

батьківським 

піклуванням.  

80.  Проводити заходи з 

популяризації здорового способу 

життя та профілактики 

негативних соціальних явищ у 

молодіжному середовищі. 

відділ у справах молоді 

та туризму міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Утвердження здорових 

суспільно-корисних 

ідеалів. 

81.  Проводити роботу щодо  

національно-патріотичного 

відділ у справах молоді 

та туризму міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Формування 

патріотичної свідомості 

у молоді.  
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виховання молоді та формування 

любові до країни та міста. 

82.  Проводити заходи  для дітей та 

молоді в місцях масового 

відпочинку вінничан та за 

місцем проживання. 

відділ у справах молоді 

та туризму міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Систематизація роботи 

з дітьми та молоддю. 

6.3 Охорона здоров’я 

83.  Забезпечити виконання заходів 

програми «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я  м. Вінниці на 

2016-2020 роки», передбачених 

на 2018 рік. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради  

протягом 

року 

міський 

бюджет, 

державний 

бюджет 

Удосконалення надання 

медичних послуг 

населенню.   

84.  Забезпечити виконання заходів 

Програми «Здоров’я вінничан на 

2017-2020 роки», передбачених 

на 2018 рік.  

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Забезпечення якісної і 

доступної медико-

санітарної допомоги, 

створення умов для 

формування здорового 

способу життя. 

85.  Розпочати будівництво 

регіонального центру серцево-

судинної патології в м. Вінниці.  

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

міський 

бюджет, 

залучені 

кошти 

Організація своєчасної 

допомоги хворим із 

ускладненнями від 

серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань, надання 

їм кваліфікованої 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

поетапної медичної 

допомоги. 

86.  Завершити капітальний ремонт 

приміщення 1-го корпусу 

інфекційного відділення МКЛ 

№1 на вул. Хмельницьке 

шосе,96. 

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Приведення стану 

приміщень у 

відповідність до 

санітарних вимог. 

87.  Продовжити роботи з добудови 

головного корпусу міської 

клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. 

Київська,68. 

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення якості 

первинної медичної 

допомоги,  зменшення 

рівня смертності та 

інвалідності хворих і 

травмованих. 

88.  Відкрити амбулаторію сімейної 

медицини на вул. Стрілецькій,1. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Розширення мережі 

амбулаторій ЗПСМ.  

89.  Завершити реконструкцію будів-

лі пологового будинку (термо-

модернізацію) МЛ «ЦМтаД» на 

вул. Маяковського,138. 

департаменти міської 

ради: капітального 

будівництва; охорони 

здоров’я 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Підвищення рівня 

комфорту перебування 

пацієнтів у лікарні. 

6.4.  Освіта 

90.  Ввести в експлуатацію та 

забезпечити комплектування 

необхідним обладнанням та 

інвентарем 2-х ДНЗ на вул. 

департаменти міської 

ради: освіти, економіки 

і інвестицій 

протягом  

року 

інвестиційні 

кошти, міський 

бюджет 

Збільшення кількості 

дітей охоплених 

дошкільною освітою та 

кількості груп у 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Трамвайній (на 5 груп) та на вул. 

Замостянській (на 4 групи). 

комунальних ДНЗ  до 

581.  

91.  Забезпечити 100% охоплення 

дошкільною освітою дітей 5-

річного віку.  

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Соціалізація дітей, 

підготовка їх до школи. 

92.  Оновити обладнання ігрових 

майданчиків в ДНЗ міста. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ДНЗ 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Створення належних 

умов для виховання 

дітей дошкільного віку. 

93.  Продовжити впровадження 

проектів вихідного дня. 

департамент освіти 

міської ради 

січень-

травень, 

вересень-

грудень 

міський 

бюджет 

Покращення якості 

освіти учнів. 

94.  Продовжити практику виплати 

стипендій Вінницької міської 

ради кращим учням 

загальноосвітніх шкіл та 

студентам вищих навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації.  

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 

95.  Забезпечити виплату премій 

переможцям та призерам 

олімпіад, конкурсів, змагань, 

фестивалів тощо. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 

96.  Забезпечити участь вихованців 

Центру з питань  інтеграції до 

європейського та світового 

департамент освіти 

міської ради, Центр з 

питань  інтеграції до 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Інтелектуальний 

розвиток дитини, 

формування її ціннісних 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

освітнього простору у 

Міжнародних математичних 

чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, салонах, літніх 

математичних школах і таборах. 

європейського та 

світового освітнього 

простору 

орієнтацій. Можливість 

дітей міста долучитися 

до європейських та 

світових  освітніх 

програм. 

97.  Забезпечити організацію роботи 

пришкільних оздоровчих таборів 

з денним перебуванням на базі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  міста та Вінницькому 

міському палаці дітей та юнацтва 

імені Лялі Ратушної. 

департамент освіти 

міської ради 

червень  міський 

бюджет 

Оздоровлення  учнів. 

98.  Забезпечити повноцінний 

відпочинок та оздоровлення дітей 

пільгових категорій, призерів та 

переможців олімпіад різних 

рівнів, спортивних змагань, 

оглядів та конкурсів художньої 

самодіяльності.   

департамент освіти 

міської ради  

червень-

серпень 

міський 

бюджет 

Оздоровлення учнів. 

99.  Забезпечити підвезення учнів до 

місця навчання і в зворотному 

напрямку з мікрорайонів Сабарів, 

Хутір Шевченка. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Соціальний захист учнів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

100.  Звільнити КП «Школяр» та 

«Меридіан» від оплати за послуги 

з опалення, гарячого 

водопостачання, водопостачання 

та водовідведення, спожиту 

електроенергію, експлуатаційні 

витрати, від оренди харчоблоків 

та обладнання з метою 

здешевлення харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл міста. 

Зазначені витрати здійснювати за 

рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених на 

утримання закладів освіти. 

департаменти міської 

ради: освіти; фінансів  

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Здешевлення харчування 

учнів загальноосвітніх 

шкіл міста. 

101.  Здійснювати формування 

оптимальної мережі ЗНЗ, з 

врахуванням потреб 

територіальної громади. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ЗНЗ 

квітень-

вересень 

міський 

бюджет 

Створення оптимальних 

умов для навчання та 

виховання учнів, 

раціонального 

використання 

приміщень 

комунальних закладів, 

удосконалення та 

розвиток мережі. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

102.  Забезпечити заклади освіти 

сучасними засобами навчання.  

 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

навчальних закладів 

протягом  

року 

міський 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

залучені кошти 

Підвищення рівня 

організації  та 

оснащення навчально-

виховного процесу, 

ефективне засвоєння 

знань.  

103.  Здійснювати термомодернізацію 

будівель закладів освіти. 

департаменти міської 

ради: освіти, 

капітального 

будівництва 

протягом  

року 

міський 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

інвестиції 

Здійснення заходів з 

енергозбереження, 

створення належних 

умов для навчання та 

виховання дітей 

дошкільного та 

шкільного віку. 

104.  Здійснювати будівництво 

спортивних та ігрових 

майданчиків в ЗНЗ. 

департаменти міської 

ради: освіти, 

капітального 

будівництва, міського 

господарства 

протягом  

року 

міський 

бюджет, 

державний 

бюджет, 

інвестиції 

Створення належної 

спортивної бази в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах для 

занять з фізичної 

культури та пропаганди 

здорового способу 

життя. 

6.5.  Культура, туризм 

105.  Проводити культурно-мистецькі 
заходи з нагоди відзначення 
загальнодержавних, 

департамент культури 
міської ради; 

протягом 
року 
 

міський  
бюджет, 

Організація цікавого, 
змістовного дозвілля 
вінничан, задоволення 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

загальноміських свят, пам’ятних 
та  ювілейних дат тощо.  

підпорядковані заклади 
культури 

залучені 
кошти 

культурних потреб 
населення. 

106.  Реалізувати мистецькі проекти:  
«Contemporary music days in 

Vinnytsia»; «Ревізія»; 

«Культурно-мистецька 

резиденція»; Міжнародний 

 фестиваль для дітей та молоді з 

обмеженими фізичними 

можливостями «Золотий птах»; 
«ВІННИЦіЯнський фестиваль 
комедійного і пародійного кіно»;  
Резиденція мурал-арту «VIN-
ART-CITY»; «Резиденція 
Діда Мороза». 

департамент культури 
міської ради; 
підпорядковані заклади 
культури 

протягом 
року 
 

міський  
бюджет, 
залучені 
кошти 

Пропагування творчості 
професійних майстрів 
та аматорів. 
 
 
 

 

107.  Провести капітальний ремонт (ІІ 
етап): 
− бібліотеки-філії №13 (ремонт 

даху, підлоги, заміна вікон та 
дверей, каналізаційної 
системи і електромережі); 

− фойє та системи пожежної 

сигналізації кінотеатру 

«Родина». 

департамент культури 
міської ради; 
Вінницька міська 
централізована 
бібліотечна система; 
МКП «Кінотеатр 
«Родина» 
 

протягом 
року 

міський  
бюджет 

Поліпшення 
матеріально-технічного 
стану  закладів галузі, 
забезпечення 
комфортних умов для 
відвідувачів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

108.  Опрацювати питання виділення 
нового (додаткового) 
приміщення для ефективного 
функціонування Вінницької 
дитячої музичної школи №1. 

департамент культури 
міської ради; 
Вінницька дитяча 
музична школа №1  

протягом 
року 
 

не потребує 
фінансування 

Створення комфортних 
умов для забезпечення 
якісного навчального 
процесу та розширення 
послуг для населення. 

109.  Забезпечити організацію заходів 

до Всесвітнього дня туризму. 

відділ у справах молоді 

та туризму міської ради 

ІІ півріччя міський 

бюджет 

Популяризація туризму 

в місті. 

110.  Здійснювати моніторинг 
діяльності об’єктів туристичної 
інфраструктури  та суб’єктів 
підприємницької діяльності у 
сфері надання послуг, пов’язаних 
з організацією відпочинку та 
подорожей громадян. 

відділ у справах молоді 
та туризму міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення якості 
надання послуг у сфері 
туризму 

111.  Створювати інформаційні 
друковані та електронні 
матеріали для представлення 
туристичного потенціалу міста. 

відділ у справах молоді 
та туризму міської ради 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Розвиток туристичного 
потенціалу міста, 
підвищення 
туристичної 
привабливості міста. 112.  Розробити нові туристичні 

маршрути та екскурсійні 

програми. 

 

 

 

 

відділ у справах молоді 
та туризму міської ради 

протягом 

року 

позабюджетні 

кошти 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

6.6.  Фізкультура і спорт 

113.  Забезпечити  організацію та 

проведення загальноміських 

фізкультурно-спортивних 

заходів.   

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

міський 

бюджет 

 

Розвиток та 

популяризація фізичної 

культури та спорту. 

Планується провести 

520 заходів, залучити до 

участі в них 85,0 

тис.осіб.  

114.  Забезпечити реалізацію проектів 

«Спорт розвиває людину - ми 

віримо в спорт!», «Здоровий 

духом» - проведення спартакіад 

серед спортсменів з 

інвалідністю. 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради; 

Вінницький 

регіональний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт»; 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Гармонія» 

протягом 

року 

 

міський 

бюджет 

 

Інтеграція  людей з 

інвалідністю  у 

спортивний простір 

міста. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

115.  Проводити спортивно-оздоровчі 

заходи з популяризації 

здорового способу життя. 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

міський 

бюджет 

 

Популяризація фізичної 

культури і спорту. 

Проведення 48-ми 

заходів. 

116.  Провести реконструкцію (ІІ-й 

етап) приміщення  МК ДЮСШ 

«Вінниця» по вул.Келецька 94а. 

департамент капіталь-

ного будівництва 

міської ради 

протягом 

року 

 

міський 

бюджет 

 

Покращення стану 

спортивних споруд 

міста. 

7. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

7.1. Бюджетно-фінансова сфера 

117.  Забезпечувати своєчасне і повне 

надходження податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів. 

Здійснювати детальний аналіз 

надходжень до бюджету міста за 

доходами. Надавати пропозиції 

виконавчому комітету міської 

ради щодо залучення наявних 

резервів наповнення бюджету. 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

щоквартал

ьно 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 

118.  Проводити роботу, спрямовану 

на: 

 попередження фактів 

нелегального використання 

робочої сили, зокрема 

виявлення працюючих осіб 

без оформлення належним 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; ГУ ДФС у 

Вінницькій області 

 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

чином трудових відносин та 

проведення відповідних дій 

для легалізації заробітної 

плати; 

 недопущення виплати 

заробітної плати менше 

законодавчо встановленого 

рівня та без сплати податку на 

доходи фізичних осіб; 

 здійснення моніторингу з 

погашення суб’єктами 

господарювання 

заборгованості з виплати 

заробітної плати. 

119.  Вжити вичерпних заходів, 

направлених на зменшення 

недоїмки по податках і зборах до 

бюджетів усіх рівнів, зокрема по 

податку на доходи фізичних 

осіб, платі за землю, акцизному 

податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів. 

ГУ ДФС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 

120.  Здійснювати облік надходжень 

до цільових фондів міської ради 

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

постійно не потребує 

фінансування 

Забезпечення обліку 

надходжень. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

в розрізі фондів та джерел їх 

наповнення. 

економіки і інвестицій; 

міського господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

комунального майна; 

житлового 

господарства;  

МКП «Архітектурно-

будівельний сервіс»; 

КП «Вінницьке міське 

бюро технічної 

інвентаризації» 

121.  Забезпечити передачу  субвенцій 

з міського бюджету згідно 

укладених Угод селищним та 

сільським бюджетам Вінниць-

кого району на соціально-

економічний розвиток 

територіальних громад.  

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Зміцнення співпраці 

між територіальними 

громадами. 

122.  Забезпечити передачу  субвенцій 

з міського бюджету згідно 

укладених Угод на виконання 

програм в рамках власних 

повноважень селищному та 

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Виконання договірних 

зобов’язань. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

сільським бюджетам 

Вінницького району, землі яких 

увійшли до меж м.Вінниці 

відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 

13.05.2015 року №401-VIII. 

123.  Здійснювати заходи з відбору та 

фінансування кращих проектів 

розвитку міста за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив 

м. Вінниці. 

департаменти міської 

ради: правової 

політики та якості; 

фінансів; інформацій-

них технологій; у 

справах ЗМІ та зв’язків 

з громадськістю; 

виконавчі органи 

міської ради  

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Фінансування з 

міського бюджету 

кращих проектів, 

запропонованих  

мешканцями міста, які 

отримають найбільшу 

підтримку за підсумка-

ми голосування. 

124.  Забезпечити оновлення 

кредитного рейтингу 

м.Вінниці,  рівня інвестиційної 

привабливості м.Вінниці та 

інвестиційного паспорту 

м.Вінниці. 

виконавчий комітет та 

департаменти міської 

ради: фінансів;  

економіки і інвестицій; 

комунального майна; 

земельних ресурсів; 

міського господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Створення 

інформаційного поля 

для залучення 

інвесторів. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

житлового госпо-

дарства; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

капітального 

будівництва; правової 

політики та якості; ГУ 

ДФС у Вінницькій 

області; підприємства 

комунальної власності. 

125.  Забезпечити оплату послуг 

депозитарної установи щодо 

зарахування, зберігання цінних 

паперів (акцій),  обслуговування 

їх обігу та інших послуг, 

пов’язаних з придбанням акцій, 

відповідно до укладених 

договорів. 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Зберігання та 

обслуговування обігу 

цінних паперів. 

126.  Здійснення запозичення до 

міського бюджету на реалізацію 

проекту «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури 

України» за субпроектом 

«Енергоефективність  будівель», 

який фінансується 

Європейським інвестиційним 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій; фінансів;  

освіти; охорони 

здоров’я; капітального 

будівництва 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Залучення додаткових 

фінансових ресурсів до 

міського бюджету для 

здійснення реконструк-

ції будівель 14-ти  

загальноосвітніх шкіл,  

26-ти дошкільних 

навчальних закладів та 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

банком згідно з Фінансовою 

угодою, укладеною між 

Україною та Європейським 

інвестиційним банком, що 

ратифіковано Законом України 

від 03.02.2016 №975-VIII. 

Забезпечення обслуговування 

боргових зобов’язань Вінницької 

міської ради за  цим 

запозиченням. 

6-ти закладів охорони 

здоров’я  із застосуван-

ням енергозберігаючих 

заходів. 

127.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №596 «Про 

схвалення проекту соціально-

економічного розвитку «По 

оновленню рухомого складу 

автобусного і тролейбусного 

парків» та затвердження умов 

надання в 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов’язань 

департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради за 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради  

 

протягом 

року  

міський  

бюджет  

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

запозиченням, що залучається 

для його реалізації» забезпечити:  

 повернення та обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту в розмірі 50 

відсотків сум згідно з 

графіком платежів за 

кредитним договором;  

 внесення до державного 

бюджету плати за надання 

державної гарантії в розмірі 

0,005 відсотка річних залишку 

суми гарантійних зобов’язань;  

 проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням 

запозичення;  

 страхування транспортних 

засобів (автобусів, 

тролейбусів), придбаних за 

рахунок запозичення, 

залученого під державну 

гарантію, які є майновим 

забезпеченням за надання 

державної гарантії.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

128.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №733  «Про 

схвалення проекту соціально-

економічного розвитку 

«Будівництво вул. Келецької та 

трамвайної лінії від вул. Квятека 

до автовокзалу «Західний» в м. 

Вінниці» та затвердження умов 

надання у 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов'язань 

Департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської 

ради за запозиченням, що 

залучається для його реалізації» 

забезпечити: 

 повернення та обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту в розмірі 50 

відсотків сум згідно з графі-

ком платежів за кредитним 

договором;  

 внесення до державного 

бюджету плати за надання 

виконавчий комітет та 

департамент 

капітального 

будівництва міської 

ради 

 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

державної гарантії в розмірі 

0,01 відсотка річних залишку 

суми гарантійних зобов’язань; 

 проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням 

запозичення; 

 страхування майна 

територіальної  громади міста, 

що є  майновим 

забезпеченням за надання 

державної гарантії.  

129.  Здійснювати сплату земельного 

податку за земельну ділянку, яка 

знаходиться в користуванні  

департаменту комунального 

господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради для 

організації будівництва 

комплексу по знешкодженню 

побутових відходів на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов'язань щодо 

сплати земельного 

податку. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

130.  Здійснювати сплату членських 

внесків до Асоціацій, членами 

яких є Вінницька міська рада за 

рахунок коштів міського 

бюджету. 

виконавчий комітет 

міської ради; 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Сприяння становленню 

та розвитку місцевого 

самоврядування. 

7.2.  Управління об’єктами комунальної власності  

131.  Впровадження нових типів 

об'єктів у системі відповідно до 

затвердженного «Порядку 

побудови автоматизованої 

системи обліку та моніторингу 

об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Вінниці». 

департамент 

комунального майна, 

виконавчі органи 

міської ради 

І півріччя  міський 

бюджет 

Інтеграція та 

відображення об`єктів з 

існуючою геолокацією.  

Доповнення системи 

для обліку нових типів 

об'єктів: земельні 

ділянки, електричні 

мережі, мережі 

телекомунікацій, 

мережі тепло-, газо-, 

водопостачання, 

дорожньо-транспортна 

інфраструктура тощо. 

132.  Розробка та впровадження 

програмного забезпечення з 

формування єдиного переліку 

об’єктів нерухомого майна та 

об`єктів інженерно-траспортної 

інфраструктури з затвердженими 

департамент 

комунального майна, 

виконавчі органи 

міської ради; 

комунальні 

підприємства 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Створення дієвого 

інструменту для 

прийняття якісних та 

оперативних 

управлінських рішень, 

публічний доступ до 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

характеристиками, а також 

розроблених і запроваджених 

критеріїв та інструментів для 

ефективного управління майном 

комунальної власності. 

інформації в режимі он-

лайн. 

133.  Продовжити проведення  
інвентаризації земель, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого 
майна комунальної власності 
міста.  

департамент міської 

ради: комунального 

майна;  земельних 

ресурсів  

протягом 

року 

міський  

бюджет 

Впорядкування 

справляння плати за 

користування землею. 

134.  Посилити контроль за своєчас-

ним надходженням орендної 

плати за договорами оренди 

приміщень (будівель, споруд) та 

цілісних майнових комплексів, 

що перебувають в комунальній 

власності. Забезпечити вжиття 

невідкладних заходів для 

погашення заборгованості за  

договорами оренди приміщень 

(будівель, споруд) та цілісних 

майнових комплексів, що 

перебувають в комунальній 

власності, враховуючи вимоги 

чинного законодавства. 

департаменти міської 

ради: комунального 

майна; самоврядного 

контролю 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

135.  Забезпечити облік укладених 

договорів оренди (сервітутів) 

земельних ділянок та надання 

реєстрів зазначених договорів до 

ГУ ДФС у Вінницький області. 

Забезпечити своєчасне укладан-

ня додаткових угод до діючих 

договорів оренди (земельного 

сервітуту) при зміні розмірів 

орендних ставок. 

департамент земельних 

ресурсів міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету. 

136.  Здійснювати моніторинг 

договорів оренди (сервітутів) 

земельних ділянок на предмет 

відповідності ставок орендної 

плати вимогам Податкового 

кодексу України та, в разі невід-

повідності, забезпечити укладан-

ня додаткових угод до них. 

департамент земельних 

ресурсів міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету. 

137.  Продовжити роботу комісії з 

питань визначення та відшкоду-

вання збитків, заподіяних 

тимчасовим зайняттям земель-

них ділянок міста без право-

встановлюючих документів, в 

рамках роботи якої розглядати 

департаменти міської 

ради: 

самоврядного 

контролю; земельних 

ресурсів 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

справи з визначення розміру 

збитків, заподіяних територіаль-

ній громаді міста використанням 

земельних ділянок без право-

встановлюючих документів. 

138.  Проводити заходи із 
землеустрою, в тому числі щодо 
інвентаризації земель м. Вінниці. 

департамент земельних 
ресурсів міської ради 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Удосконалення системи 

управління земельними 

ресурсами. 

139.  Забезпечити підготовку земель-
них ділянок несільськогосподар-
ського призначення  або прав на 
них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів. 

департаменти міської 
ради: земельних 
ресурсів; фінансів 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Підвищення ефектив-

ності використання 

земель міста. 

140.  Проводити експертну грошову 
оцінку земельних ділянок чи 
права на них. 

департаменти міської 
ради: земельних 
ресурсів, фінансів 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Оптимізація надход-

жень до бюджету міста. 

141.  Забезпечити підготовку угод про 
внесення змін до договорів 
оренди (земельного сервітуту) на 
земельні ділянки, що увійшли до 
меж міста. Внести інформацію 
про укладені договори до бази 
даних «Договори оренди» та 
«Земельний податок». 

департамент земельних 
ресурсів міської ради 

протягом 
року 

не потребує  
фінансування 

Впорядкування 

справляння плати за 

користування землею. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

142.  Продовжити роботу з виділення 

земельних ділянок для будівниц-

тва житла учасникам бойових 

дій, які проходили службу в зоні 

АТО та багатодітним сім’ям. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; соціальної 

політики 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Забезпечення 

першочергового 

виділення  земельних 

ділянок під забудову. 

143.  Проводити роботу щодо 
актуалізації баз даних у сфері 
використання комунальної 
власності та земельних ділянок 
для забезпечення збільшення 
надходжень до бюджету. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 
 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету міста. 
 

144.  Проводити перевірки стану 
використання земель міста. 

145.  Передавати інформацію та 

матеріали, що свідчать про 

порушення вимог законодавства, 

до державних контролюючих та 

правоохоронних органів для 

вжиття заходів впливу, 

відповідно до компетенції, при 

виявленні за наслідками 

проведених перевірок  порушень 

вимог чинного законодавства в 

сфері орендних відносин та 

департамент 

самоврядного 

контролю міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

відносин права комунальної 

власності. 

146.  Проводити претензійно-позовну 
роботу з особами, які нанесли 
збитки територіальній громаді 
міста, в вигляді ненадходження 
плати за землю, шляхом 
використання земельних ділянок 
без оформлення правовстанов-
люючих документів. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету міста. 
 

147.  Проводити моніторинг стану 
погашення заборгованості за 
договорами купівлі-продажу 
земельних ділянок з 
розстроченням платежу. 

департамент 
самоврядного 
контролю міської ради 

протягом 
року 
 

не потребує  
фінансування 
 

Збільшення надходжень 
до бюджету міста. 
 

148.  Забезпечити проведення 
виконавчих дій та спрямувати 
кошти з міського бюджету на 
авансування робіт по виконанню 
рішень судів про знесення 
самочинно збудованих 
капітальних споруд відділами 
Державної виконавчої служби 
Вінницького міського 
управління юстиції. 

виконавчий комітет 
міської ради; 
департаменти міської 
ради: правової 
політики та якості; 
фінансів 

протягом 
року 

міський  
бюджет 

Приведення у 
відповідність до вимог 
чинного законодавства. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

7.3. Фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств  

149.  Забезпечити реалізацію заходів 

Програми підвищення 

ефективності роботи комунальних 

підприємств м. Вінниці на 2016-

2020 роки, передбачених на 2018 

рік. 

департаменти міської 

ради, яким 

підпорядковані 

комунальні 

підприємства; 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій; фінансів  

протягом 

року 

міський 

бюджет;  

власні кошти 

комунальних 

підприємств 

міста; кошти 

інвесторів 

Підвищення 

ефективності роботи 

підприємств комунальної 

власності 

150.  Провести аналіз  роботи 

комунальних підприємств за 2017 

рік. 

І півріччя не потребує 

фінансування 

Забезпечення виконання 

планових показників. 

151.  Проводити моніторинг стану 

виконання показників фінансових 

планів комунальних підприємств. 

щоквар-

тально 

152.  Розробити та затвердити фінансові 

плани на 2019 рік. 

ІV квартал 

153.  Продовжити розробку стандартів 

корпоративного управління в 

частині єдиного бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності для 

комунальних підприємств міста.   

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради; комунальні 

підприємства 

протягом 

року 

міський 

бюджет,  

власні кошти 

комунальних 

підприємств  

Підвищення 

ефективності роботи 

комунальних 

підприємств та якості 

послуг, що надаються. 

154.  Забезпечити підготовку зведеного 

річного звіту про результати 

діяльності виконавчих органів 

Вінницької міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, кому-

нальні підприємства, 

бюджетні установи, 

ІІ півріччя міський 

бюджет 

Оприлюднення 

результатів діяльності 

виконавчих органів 

Вінницької міської ради, 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

підприємств, установ, організацій 

та закладів комунальної власності 

територіальної громади міста 

Вінниці за 2017 рік. 

організації та заклади 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Вінниці 

підприємств, установ, 

організацій та закладів 

комунальної власності 

територіальної громади 

м.Вінниці, з метою 

ознайомлення з ними 

мешканців міста Вінниці, 

інвесторів, представників 

бізнес-середовища, 

громадських організацій, 

міжнародних фінансових 

інститутів та донорів. 

7.4. Тарифна політика 

155.  Розробити Процедуру 

встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та 

послуги з централізованого 

опалення та централізованого 

постачання гарячої води. 

департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Оптимізація процесу 

планування та 

прогнозування. 

156.  Переглядати діючі тарифи 

комунальних підприємств для 

можливості приведення їх до 

економічно обґрунтованих. 

Департаменти міської 
ради: економіки і 
інвестицій; комунально-
го господарства та 
благоустрою;  

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення фінансово- 

економічного стану 

підприємств,  збільшення 

надходжень до бюджету. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

енергетики, транспорту 
та зв’язку; житлового 
господарства;  охорони 
здоров’я; КУП «Еко-
Він»; КП ВМР «Ком-
бінат комунальних 
підприємств»; КП 
«Вінницька транспортна 
компанія»; ЖЕКи; МКП 
«Медичний стоматоло-
гічний центр»; КП 
«Міський лікувально-
діагностичний центр» 
тощо 

  7.5. Підвищення ефективності роботи виконавчих органів,  розвиток інформаційного простору 

157.  Проводити підвищення 
кваліфікації фахівців органів  
міської ради за професійними 
програмами різного спрямування 
та  на постійно діючих та 
короткотермінових семінарах. 

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення 
кваліфікації  посадових 
осіб міської ради. 

158.  Продовжити виконання 
Програми «Муніципальний 
університет перепідготовки та 
підвищення кваліфікації  
посадових осіб місцевого 

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення 
кваліфікації посадових 
осіб міської ради, 
ознайомлення зі 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

самоврядування Вінницької 
міської ради». 

змінами у чинному 
законодавстві.  

159.  Посилити вимогливість до 
кандидатур при формуванні 
кадрового резерву виконавчих 
органів міської ради.  

департамент кадрової 
політики міської ради 

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Забезпечення стабільної 
роботи виконавчих 
органів. 

160.  Забезпечити реалізацію пілотних 

проектів «Впровадження 

системи управління проектами».  

департаменти міської 

ради: архітектури та 

містобудування, 

капітального 

будівництва, економіки 

і інвестицій, 

МКП «Вінницький 

муніципальний центр 

містобудування і 

архітектури»   

протягом 
року 

не потребує 
фінансування 

Підвищення ефектив-

ності планування та 

реалізації проектів 

міської ради. 

161.  Впроваджувати нові елементи та 
сервіси електронного 
урядування для громадян.  

департамент 
інформаційних 
технологій міської ради 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Забезпечення 
відкритості діяльності 
органів влади, 
залучення мешканців до 
розвитку міста, 
доступність та 
покращення надання 
послуг мешканцям. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

162.  Продовжити роботи з реалізації 

проекту «Впровадження 

автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському 

транспорті в м. Вінниця». 

департаменти міської 
ради: інформаційних 
технологій; енергетики, 
транспорту та зв’язку; 
освіти; правової 
політики та якості; 
соціальної політики; 
економіки і інвестицій; 
адміністративних 
послуг; архітектури та 
містобудування; у 
справах ЗМІ та зв’язків 
з громадськістю; відділ 
молоді та туризму; 
комунальні 
підприємства:  
«Вінницякартсервіс»;  
«Вінницький 
інформаційний центр»;  
«Інститут розвитку 
міст»; «Вінницька 
транспортна компанія»; 
МКП «Фонд 
муніципальних 
інвестицій»; КП ВМР 
«Вінниця-

протягом 
2017 року 

кредитні 
ресурси 
Європейсь-
кого банку 
реконструкції і 
розвитку, 
міський 
бюджет  

Налагодження 
автоматизованої 
системи оплати проїзду 
в громадському 
транспорті міста. 
Спрощення доступу 
громадян до 
муніципальних послуг.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

міськтеплоенерго»; 
ТОВ «Центр 
муніципальних систем 
управління»; ТОВ 
«Муніципаль-ний 
консалтинговий центр» 

163.  Забезпечити підключення 

підпорядкованих виконавчим 

органам міської ради 

комунальних підприємств та 

закладів, інших організацій до 

інформаційної мережі міської 

ради.  

департамент 
інформаційних 
технологій міської 
ради; КП «Вінницький 
інформаційний центр»;  
виконавчі органи 
міської ради; 
комунальні 
підприємства та 
заклади; інші 
організації 

протягом 
року  

міський 
бюджет 

Реалізація задач в 
рамках розвитку 
системи «Безпечного 
міста» та інших потреб 
зв’язку  з організаціями. 
Підвищення 
ефективності роботи, 
посилення контролю за 
виконавською 
дисципліною. 

164.  Продовжити роботи з 

впровадження в міських 

закладах охорони здоров’я 

проекту «Електронна картка 

пацієнта». 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; охорони 

здоров’я; фінансів; 

КП «Вінницький 

інформаційний центр» 

протягом 

року  

міський 

бюджет 

Контроль за повнотою 
та правильністю 
ведення документації і 
процесів лікування, 
надання якісних послуг 
пацієнтам. 
Вдосконалення роботи 
працівників міських 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

закладів охорони 
здоров’я. 

165.  Розробляти та впроваджувати 

бази даних та систем для 

автоматизації процесів роботи 

виконавчих органів міської ради. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

протягом 

року  

не потребує 

фінансування 

Оптимізація роботи 
виконавчих органів 
міської ради. 
Здійснення якісного 
контролю робочих 
процесів. 

166.  Вдосконалювати інформаційну 

систему Центру надання 

адміністративних послуг. 

департаменти міської 

ради:  інформаційних 

технологій;  

адміністративних 

послуг 

протягом  

року  

міський 

бюджет 

Підвищення рівня 

якості надання адміні-

стративних послуг, 

розширення переліку 

послуг, які можуть 

надаватись в on-line 

режимі. 

167.  Виготовлення проектно-

кошторисної документації  для 

будівництва регіонального 

Датацентру. 

департамент інформа-
ційних технологій 
міської ради; КП  
«Вінницякартсервіс»;  
КП «Вінницький 
інформаційний центр» 

протягом  

року  

міський 

бюджет 

Підвищення оператив-
ності обробки і безпеки 
даних муніципалітету, 
комунальних 
підприємств, інших 
організацій  

168.  Розвиток системи «Безпечне 

місто». 

департаменти міської 
ради: інформаційних 
технологій; фінансів; 

протягом 
року 

міський 
бюджет 

Реалізація заходів 
Програми «Безпечне 
місто». Посилення 
безпеки громадян та 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

КП «Вінницький 
інформаційний центр»; 
КП ВМР «Муніципаль-
на поліція»; право-
охоронні органи;  
Громадські 
формування 

захисту важливих 
об’єктів міста. 

169.  Підтримка ініціатив, розвиток та 

поширення інформаційних 

технологій у м.Вінниці. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради; Центр iHUB 

Вінниця 

протягом  

року 

міський 

бюджет 

Підвищення рівня 

інформаційної та 

економічної безпеки 

міста. 
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Додаток 6. Перелік діючих цільових програм м. Вінниці 

№ 

з/п 
Назва програми 

Дата та номер 

документу, яким 

затверджено 

1.  Програма «Муніципальний університет 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування 

Вінницької міської ради» 

рішення міської ради 

від 28.08.2007р. 

№2042 

2.  Програма «Проходження практики у 

виконавчому комітеті Вінницької міської 

ради та комунальних підприємствах м. 

Вінниці» 

розпорядження 

міського голови від 

18.05.2010р. №105-р 

3.  Програма реформування, розвитку та 

утримання житлово-комунального 

господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр.    

рішення міської ради  

від 25.11.2011р. 

№523 (зі змінами) 

4.  Програма передачі гуртожитків у 

комунальну  власність територіальної 

громади м. Вінниці на  2012-2015 роки  

рішення міської ради 

від 30.11.2012р. 

№1034 (чинне) 

5.  Програма надання фінансової підтримки 

інститутам громадянського суспільства на 

реалізацію соціально-культурних проектів у 

м. Вінниці   

рішення міської ради 

від 27.12.2011р. 

№566 (зі змінами) 

6.  Програма «Питна вода м. Вінниці на 2012-

2020рр.»   

рішення міської ради 

від 11.05.2012р. 

№761 (зі змінами) 

7.  Програма енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 2012-

2020рр.  

рішення міської ради 

від 11.05.2012р. 

№762 (зі змінами) 

8.  Програма розвитку освіти м. Вінниці на 

2013-2020 роки   

рішення міської ради 

від 26.12.2012р. 

№1089 (зі змінами) 

9.  Програма поводження з побутовими 

відходами у м. Вінниці на період 2013-

2020рр.  

рішення міської ради 

від 26.12.2012р. 

№1092 (зі змінами) 

10.  Програма забезпечення охорони та 

рятування життя людей на водних об'єктах 

м. Вінниці на період 2013-2020 роки 

рішення міської ради 

від  26.12.2012р. 

№1118 

11.  Студентська програма тематичних 

стажувань  в структурних підрозділах 

міської ради «StartUp» 

рішення виконавчого 

комітету міської 

ради від 25.04.2013р. 

№924 
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12.  Програма розвитку велосипедного руху у 

м.Вінниці на 2013-2020 роки  

рішення міської ради 

від 31.05.2013р.  

№1290 (зі змінами) 

13.  Програма «На варті міського порядку» на 

2013-2018рр.   

рішення міської ради 

від 23.08.2013р. 

№1376 (зі змінами) 

14.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності виконавчих органів Вінницької 

міської ради на 2014-2020рр. 

рішення міської ради 

від 27.01.2014р. 

№1575 

15.  Комплексна програма заходів із 

забезпечення  діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку  

у місті Вінниці на 2014-2019 роки  

рішення міської ради 

від 30.05.2014р. 

№1747 (зі змінами) 

16.  Програма заходів забезпечення 

обороноздатності військових частин та 

інших військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки у місті Вінниці на 

2014-2019 роки   

рішення міської ради 

від 27.06.2014р. 

№1778  (зі змінами) 

17.  Програма «Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та 

підтримка розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Вінниці на 

2014-2018 роки»  

рішення міської ради 

від 26.09.2014р. 

№1825  (зі змінами) 

18.  Комплексна програма Вінницької міської 

ради, Вінницької ОДПІ  ГУ ДФС 

Міндоходів  у Вінницькій області, 

виконкому, департаментів і відділів міської 

ради по контролю за дотриманням  

зобов'язань щодо платежів до місцевого 

бюджету підприємств, установ, організацій, 

СГД, фізичних осіб на 2014-2020 роки   

рішення міської ради 

від 31.10.2014р. 

№1887  (зі змінами) 

19.  Комплексна програма «Основні напрямки 

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-

2020 роки»   

рішення міської ради 

від 26.12.2014р. 

№1944 (зі змінами) 

20.  Програма «Вінниця – місто, дружнє до 

дітей» на період 2015-2020 роки  

рішення міської ради 

від 26.12.2014р. 

№1949 

21.  Програма розвитку електронного 
урядування на 2015-2018 роки 

рішення міської ради 

від 23.01.2015р. 

№1089 (зі змінами) 

22.  Комплексна правоохоронна програма на 

2015-2018 роки в м. Вінниці   

рішення міської ради 

від 27.02.2015р. 

№2018 (зі змінами) 
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23.  Програма  «Профілактика та лікування 
артеріальної гіпертензії в місті Вінниці на 
2015-2018 роки» 

рішення міської ради 

від 29.05.2015р. 

№2148 (зі змінами) 

24.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 

роки 

рішення міської ради 

від 25.09.2015р. 

№2306  

25.  Програма «Місто молодих» на 2016 - 2020 

роки   

рішення міської ради 

від 30.10.2015р. 

№2319 (зі змінами) 

26.  Програма розвитку туризму в м. Вінниці на 

2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 30.10.2015р. 

№2320 (зі змінами) 

27.  Міська програма «Інформатизація галузі 

охорони здоров'я м. Вінниці на 2016-2020 

роки»   

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №38 

(зі змінами) 

28.  Програма «Безпечне місто» на 2016-2018 

роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №48 

29.  Програма підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств м. Вінниці на 

2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №12 

30.  Програма поліпшення стану безпеки,  

гігієни праці та виробничого середовища  у 

м. Вінниці на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №34 

31.  Програма розвитку  культури  і мистецтва 

м. Вінниці на 2016-2020 роки   

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №47 

(зі змінами) 

32.  Програма розроблення містобудівної, 

землевпорядної та іншої документації 

загальноміського перспективного значення 

на 2016-2018 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015р. №57 

33.  Програма поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у місті Вінниці, 

матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів Вінницького міського 

управління Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на 2016-2020 

роки 

рішення міської ради  

від 26.02.2016р. 

№143 

 

34.  Комплексна програма співпраці Вінницької 

міської ради, Управління  Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування міського 

бюджету м. Вінниці на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.03.2016р. 

№174 
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35.  Програма використання соціальної реклами 

для інформування громадськості та 

профілактики негативних явищ у 

суспільстві на 2017-2020 роки  

рішення міської ради 

від 27.05.2016р. 

№271 

36.  Програма  регулювання чисельності тварин 

гуманними методами в м. Вінниці на 2016-

2020рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016р. 

№310 

37.  Програма висвітлення діяльності 

Вінницької міської ради, її виконавчих 

органів, фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам засобів 

масової інформації у 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016р. 

№306 

38.  Програма «Муніципальне житло м. 

Вінниця»   

рішення міської ради  

від 30.09.2016р. 

№390 (зі змінами) 

39.  Програма охорони навколишнього 

природного середовища  м. Вінниці на 

2017-2020 роки  

рішення міської ради 

від 28.10.2016р. 

№435 

40.  Програма «Стоп грип у Вінниці на 2016-

2018 рр.»  

рішення міської ради 

від 28.10.2016р. 

№442 (зі змінами) 

41.  Програма соціального захисту сімей з 

дітьми, які опинились у складних життєвих 

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у м. 

Вінниці на 2017-2020 роки   

рішення міської ради 

від 28.10.2016р. 

№460 

42.  Програма «Нагородження відзнаками 
міського рівня, організація і проведення 
урочистих та інших заходів у м.Вінниці на 
2017-2020 роки 

рішення міської ради 

від 18.11.2016р. 

№489  

43.  Програма інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 18.11.2016р. 

№505 

44.  Програма розвитку органів самоорганізації 

населення м. Вінниці на 2017-2021 роки  

рішення міської ради 

від 18.11.2016р. 

№494 

45.  Міська програма «Здоров’я вінничан на 

2017-2020 роки  

рішення міської ради  

від 23.12.2016р. 

№533 (зі змінами) 

46.  Програма розроблення містобудівної та 

іншої документації загальноміського 

перспективного значення на 2017-2019 роки 

рішення міської ради  

від 23.12.2016р. 

№550 

47.  Програма сприяння соціалізації, реабілітації 

та працевлаштуванню учасників 

рішення міської ради  
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антитерористичної операції у м. Вінниці на 

2017 – 2020 роки  

від 24.02.2017р. 

№614 (зі змінами) 

48.  Програма для забезпечення виконання 

рішень суду на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 24.03.2017р. 

№663 (зі змінами) 

49.  Програма посилення конкурентоспромож-

ності малого та середнього підприємництва 

м. Вінниці на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 28.04.2017р. 

№690 

50.  Програма сприяння залученню інвестицій у 

місто Вінницю на 2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017р. 

№930 

51.  Програма розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Вінниці на 2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017р. 

№950 

52.  Програма реставрації об'єктів культурної 
спадщини на території м. Вінниці на 2018-
2020 роки  

рішення міської ради  

від 22.12.2017р. 

№_________ 

53.  Комплексна програма розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 

роки    

рішення міської ради 

від 22.12.2017р. 

№_____ 

 

 

 

Міський голова                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Департамент економіки і інвестицій міської ради 

Даровська Валентина Миколаївна 

Заступник начальника відділу стратегічного планування та моніторингу 

управління стратегічного розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 


