
   

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 22.12.2017 № 970                    25 сесія 7 скликання   
           м.Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2017 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 23.12.2016  № 508 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 07.12.2017 

№2786, звернення головних розпорядників коштів - департаментів міської 

ради: капітального будівництва від 05.12.2017 № 22-00-012-52763,  від 

18.12.2017 №22-00-012-54847,   від 19.12.2017 №22-00-012-55181, від 

21.12.2017 №22-00-012-55714, міського господарства від 05.12.2017 №18-00-

006-52717, від 18.12.2017 №18-00-006-54779,   комунального господарства та 

благоустрою від 04.12.2017  № 19-00-006-52659, від 18.12.2017 №19-00-006-

54958, житлового господарства від 04.12.2017 №20-00-019-52638, охорони 

здоров'я від 04.12.2017 року №16-00-008-52651, від 14.12.2017 №16-00-008-

54526, освіти від 18.12.2017 №15-00-005-54924, виконавчого комітету міської 

ради від 15.12.2017 №01-01-69115, від 01.12.2017 року №01-01-66069, 

комітету по фізичній культурі і спорту від 04.12.2017 №33-00-005-52569, 

керуючись ст. 26, ч.1. ст. 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку            

м.Вінниці на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 23.12.2016  

№508, а саме:  

1.1. в додаток  3. «Програма капітального будівництва на 2017 рік (на 

замовлення міської ради)»:   
Назва об‘єктів відповідно до проектно-

кошторисної документації; тощо 
Обсяг 

капітальних 

вкладень, 

тис.грн. 

в тому числі: 

Міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

Кошти 

державного 

бюджету 

Кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Департамент капітального 

будівництва 

-17 451,751 -15 964,075 +4 012,324 -5 500,000 

Житлове будівництво -5 500,000   -5 500,000 

Будівництво житлового будинку по вул. 

Маяковського в м. Вінниця 

-5 500,000   -5 500,000 



   

 

Охорона здоров'я -71,949 -71,949   

Реконструкція (термомодернізація) 

закладів охорони здоров'я в м. Вінниця 

-71,945 -71,945   

Реконструкція будівлі МКЛ №1 для 

розміщення рентген-операційного блоку 

з ангіографом по вул. Хмельницьке 

шосе,96 в м. Вінниця 

-0,004 -0,004   

Освіта -1 494,968 -5 507,292 +4 012,324  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в 

житловому кварталі №8 району 

«Поділля» в м. Вінниці - будівництво 

-1,361 -1,361   

Реконструкція покрівлі та утеплення 

огороджуючих конструкцій будівлі 

дошкільного навчального закладу №31 

по вул. Р. Скалецького,23 в м. Вінниця 

-826,945 -826,945   

Реконструкція будівлі комунального 

закладу «Дошкільний навчальний 

заклад  №16 Вінницької міської ради» 

по вул. Миколи Зерова,12  в м. Вінниці 

-1,320 -1,320   

Реконструкція покрівлі будівлі закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№16 Вінницької міської ради» по вул. 

М.Кошки,30  в м. Вінниця 

-53,722 -53,722   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Фізико-математична гімназія 

№17 Вінницької міської ради» по вул. 

О. Соловйова,2 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи)  

-992,008 -992,008   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І 

ступеня №5 Вінницької міської ради» по 

вул. Б. Ступки,18 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

-1 782,847 -1 782,847   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний 

заклад №4 Вінницької міської ради» по 

вул. Стельмаха,37 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи) 

-391,236 -391,236   

Реконструкція спортивного ядра закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 Вінницької міської ради» по вул. 

Чумацькій,266 в м. Вінниця 

-18,346 -18,346   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 Вінницької міської ради" по вул. 

Чумацькій,266 в м. Вінниця 

-127,684 -127,684   

Реконструкція (термомодернізація) 

закладів освіти в м. Вінниця 

-1 356,253 -1 356,253   



   

 

Реконструкція будівлі по 

вул.Черняховського,179 в м. Вінниця 

під ДНЗ  

-0,570 -0,570   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№33 Вінницької міської ради» по вул. 

В.Порика,20 в м. Вінниця  

-3 600,000 -3 600,000   

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№33 Вінницької міської ради», вул. 

В.Порика,20, м. Вінниця  

+5 145,000 +3 645,000 +1 500,000  

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний 

заклад №17 Вінницької міської ради», 

вул. Чумацька,268,  м. Вінниця  

+2 512,324  +2 512,324  

Фізична культура і спорт -1 233,735 -1 233,735   

Реконструкція спортивного стадіону для 

міні - футболу по вул. С.Наливайка в 

м.Вінниця 

-169,325 -169,325   

Реконструкція приміщення спортивного 

комплексу по вул. Академіка Янгеля,48 

в м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-1 050,550 -1 050,550   

Будівництво ліній електроосвітлення 

дитячого майданчика та стадіону по вул. 

С. Наливайка в м. Вінниця 

-13,860 -13,860   

Транспорт +0,002 +0,002   

Реконструкція трамвайних колій по вул. 

Келецькій в м. Вінниця (на перехресті 

вул. Келецька -вул. 600-річчя та на 

перехресті вул. Келецька - 

просп.Юності) 

+0,002 +0,002 

  

Комунальне господарство -9 151,101 -9 151,101   

Будівництво автодорожнього 

шляхопроводу через залізничні колії 

(створ вул. А. Янгеля та вул. Ватутіна) в 

м. Вінниця 

-19,260 -19,260   

Просп. Космонавтів (від вул. В. Порика 

до вул. Келецької) у м. Вінниці (друга 

черга) – реконструкція 

-362,767 -362,767   

Реконструкція Площі по просп. 

Космонавтів (Костянтина Могилка) в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

+118,904 +118,904   

Реконструкція головного входу  ЦПКіВ 

ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м. 

Вінниця 

-76,899 -76,899   

Реконструкція головного входу  парку 

"Дружби народів" по вул. Андрія 

Первозванного в м. Вінниця 

-150,000 -150,000   

Мостова споруда через р. Південний Буг 

по вул. Чорновола, м. Вінниця — 

реконструкція 

-6 852,116 -6 852,116   



   

 

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької 

до вул. А. Первозванного) у м. Вінниці 

(третя черга) - реконструкція 

-1 808,963 -1 808,963   

Департамент міського господарства -5 594,677 -5 594,677   

Житлове будівництво -1 911,142 -1 911,142   

Реконструкція житлових будинків з 

оснащенням підсвіткою, в т.ч. проектні 

роботи 

-1 634,446 -1 634,446   

Модернізація (реконструкція) ліфтів 

житлового фонду (в т.ч. проектні 

роботи) 

-276,696 -276,696   

Освіта -3,990 -3,990   

Будівництво футбольного поля для гри  

в міні футбол по вул. Некрасова,40 (на 

території  комунального закладу 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів 

№32 Вінницької міської ради"), в т. ч. 

проектні роботи -  на реалізацію проекту 

"Здорова дитин – майбутнє країни" – 

переможця конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив м. 

Вінниці» 

-3,990 -3,990 

  

Комунальне господарство -3 679,545 -3 679,545   

Будівництво мереж водопроводу та 

каналізації в приватному секторі (в т.ч. 

проектні роботи) 

-0,339 -0,339   

Реконструкція трансформаторної 

підстанції № 231 по вул.С.Зулінського ( 

в т.ч. проектні роботи) 

-13,982 -13,982   

Реконструкція трансформаторної 

підстанції № 633 по вул.Д.Нечая ( в т.ч. 

проектні роботи) 

-1,012 -1,012   

Реконструкція мереж зливової 

каналізації (в т.ч. проектні роботи) 

-340,485 -340,485   

Реконструкція мереж зовнішнього 

освітлення міста,в т.ч. оснащення під 

світкою споруд та проектні роботи 

-137,965 -137,965   

Будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків  (в т.ч. проектні роботи) 

-1 250,718 -1 250,718   

Будівництво спортивного майданчика 

для ігрових видів спорту на розі вул. 

Волошкова - Сергєєва-Ценського в м. 

Вінниця (в т.ч. проектні роботи) -  на 

реалізацію проекту "За здоров’ям - на 

сучасний спортивний майданчик" – 

переможця конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив м. 

Вінниці» 

-13,741 -13,741   

Реконструкція теплових мереж, 

котелень, систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та інших 

інженерних мереж (в т. ч. проектні 

роботи), з них: 

-1 909,244 -1 909,244   

- на виконання Меморандуму із Швейцарією -1 909,244 -1 909,244   



   

 

Реконструкція мережі каналізації по 

пров.Гонти,14 ( в т.ч. проектні роботи) 

-8,811 -8,811   

Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул.Барське шосе ( в т.ч. 

проектні роботи) 

-3,248 -3,248   

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 

-9 208,932 -9 208,932   

Комунальне господарство -9 208,932 -9 208,932   

Будівництво дороги по вул.А.Бортняка +7,784 +7,784   

Будівництво кладовища по 

вул.Сабарівське шосе 

-7 878,281 -7 878,281   

Будівництво дороги по вул.Верхарній -8,273 -8,273   

Будівництво дороги по 

вул.Тимофіївській (від ПК0 до ПК7) 

-173,271 -173,271   

Будівництво огорожі навколо ЦПКіВ 

ім.Горького 

-0,031 -0,031   

Будівництво комплексу по 

знешкодженню побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької 

області) 

-10,214 -10,214   

Реконструкція вул.Стрілецька (від 

вул.Замостянська до вул.Тімірязєва)  

-200,637 -200,637   

Будівництво громадської вбиральні з 

підведенням мереж в районі Лісопарку 

-946,009 -946,009 
  

Департамент охорони здоров’я  -129,842 -129,842   

Охорона здоров’я  -129,842 -129,842   

Реконструкція пральні МКЛ №3 по 

вул.Маяковського,138 в м.Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

-33,918 -33,918   

Реконструкція (модернізація) 

лікарняного ліфта пологового будинку 

№2 по вул.Коцюбинського, 50 

-0,700 -0,700   

Будівництво колясочної та пандусу біля 

амбулаторії №3 КЗ ЦПМСД №1 по вул. 

Антонова, 44 (в т.ч. проектні роботи) 

-72,176 -72,176   

Будівництво колясочної та пандусу біля 

філії амбулаторії №2 КЗ ЦПМСД №1 по 

вул. Гладкова,3 (в т.ч. проектні роботи) 

-23,048 -23,048   

Департамент освіти -373,005 -373,005   

Освіта -373,005 -373,005   

Будівництво тимчасової споруди з 

обладнанням господарських приміщень 

та санвузлів біля стадіону комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №35 Вінницької  міської ради" 

по вул. Миколи Ващука, 10 в м. Вінниця 

(в т.ч. проектні роботи) 

-373,005 -373,005   

Виконавчий комітет міської ради -393,995 -393,995   

Інші -393,995 -393,995   

Будівництво територіальної 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення населення 

м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-393,995 -393,995 

  



   

 

 Комітет по фізичній культурі і спорту -193,596 -193,596   

Фізична культура і спорт -193,596 -193,596   

Реконструкція приміщення  МК ДЮСШ 

"Вінниця" по вул. Келецька, 94а в 

м.Вінниці 

-193,596 -193,596 

  

Разом по програмі капітального 

будівництва 

-33 345,798 -31 858,122 +4 012,324 -5 500,000 

 

1.2. в додаток 4. «Поповнення статутних капіталів комунальних 

підприємств міста на 2017 рік»: 
Найменування видатків Обсяг видатків,    

тис. грн.  

Департамент міського господарства  -21,196 

Комунальне господарство -21,196 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна поліція" -21,196 

Департамент житлового господарства  -230,000 

Комунальне господарство -230,000 

Поповнення статутного капіталу МКП "Аварійно - диспетчерська  

служба" 

-230,000 

Департамент комунального господарства та благоустрою +1 060,994 

Комунальне господарство +1 060,994 

Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»  +1 060,994 

Виконавчий комітет міської ради 

 
-1 322,494 

Інші 

 
-1 322,494 

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке міське бюро 

технічної  інвентаризації»                          

-429,345 

Створення статутного капіталу КП  «Вінницький муніципальний 

центр інновацій»     

-893,149 

Всього -512,696 

 

  1.3. в підрозділ 7.1. «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7. 

«Муніципальне управління» додатку 5. «Заходи щодо забезпечення 

виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2017 рік», доповнивши його підпунктом 142а в наступній редакції: 
 Зміст заходу Відповідаль

ні виконавці 

Термін   

виконан

ня 

Джерела 

фінансув

ання 

Очікувані 

результати 

142а Забезпечити в 2017 році придбання 

соціального житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на 

виконання Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.11.2017р. 

№877 за рахунок субвенції з 

державного бюджету та коштів 

міського бюджету 

департа 

менти 

міської 

ради: 

комунальни

ого майна, 

фінансів 

 

 

 

IV 

квартал 

2017 

року 

міський 

бюджет 

Поліпшення 

житлових 

умов дітей –

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

осіб з їх числа  

Поповнення 

фонду 

соціального 

житла міської 

ради  

 



   

 

1.4. в додаток 1. «Основні показники економічного і соціального розвитку 

м. Вінниці на 2017 рік», виклавши третій рядок підрозділу «Система 

управління об’єктами комунальної власності» в новій редакції: 

 
Показники  Одиниця 

виміру 

2015 рік 

звіт 

2016 рік 

очікувано 

2017 рік 

прогноз 

2017 рік прогноз у % 

до очік. вик. 2016 року 

Продаж земельних ділянок  тис. грн. 64458,1 33503,4 40238,0  в 1,2 рази 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської 

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

розвитку (В.Б.Кривіцький). 

 

 

 

 

Міський голова                        С. Моргунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Департамент економіки і інвестицій  

Атаманенко Алла Сергіївна 

Начальник відділу планування та звітності 

 

 
 

 

 


