
   
 

             

             

     

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 26.05.2017  № 735                               19 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 звернення головних розпорядників коштів – департаментів 

міської ради: міського господарства від 27.04.2017 №18-00-006-18342, від 

04.05.2017 №18-00-006-19253, від 17.05.2017 №18-00-006-21366, від 

19.05.2017 №18-00-006-21813, охорони здоров'я від 05.05.2017 №16-00-008-

19476, архітектури та містобудування   від 23.05.2017 № 05-00-010-22175, 

фінансів від 05.05.2017 №10-00-012-19331, від 05.05.2017 №10-00-012-19460, 

освіти від 24.05.2017 №15-00-005-22655, виконавчого комітету від 22.05.2017 

№ 01-01-27524, від 22.05.2017 № 01-01-27553, доповідну записку 

департаменту економіки і інвестицій від 22.05.2017 №01-01-27524, 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 Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного 

бюджету 

 

 

 

 

кошти 

підприємств, 

організацій 

та населення 

Департамент міського господарства -20 201,000 -20 201,000   
  

Комунальне господарство -20 201,000 -20 201,000     



   
 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення (в т.ч. проектні роботи) 
-20 201,000 -20 201,000   

 

Департамент охорони здоров'я +703,831 +703,831    

Охорона здоров'я +703,831 +703,831    

Реконструкція приміщень першого 

поверху пологового будинку по вул. 

Маяковського, 138 в м .Вінниці (МЛ 

ЦМтД) 

+703,831 +703,831    

Департамент освіти +390,000 +390,000     

Освіта +390,000 +390,000     

Будівництво тимчасової споруди з 

обладнанням приміщень для 

влаштування роздягалень 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) 

+390,000 +390,000    

Разом по програмі капітального 

будівництва 
-19 107,169 -19 107,169   

  

 

1.2. в Додаток 4. «Поповнення статутних капіталів 

комунальних підприємств міста на 2017 рік»: 

 
Найменування видатків Обсяг видатків, 

тис. грн.  

Департамент міського господарства +10 950,000 

Комунальне господарство +10 950,000 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +10 950,000 

Виконавчий комітет міської ради +3 000,000 

Інші +3 000,000 

Створення статутного капіталу КП  «Вінницький муніципальний центр 

інновацій»     
+3 000,000 

Департамент архітектури та містобудування +200,000 

Інші +200,000 

Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький муніципальний центр 

містобудування і архітектури"  
+200,000 

Всього +14 150,000 

 

1.3.  в додаток 5. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2017 рік»: 

1.3.1. підрозділ 3.3. «Підприємництво» розділу 3. «Забезпечення 

економічного розвитку» доповнити  пунктом 21а в наступній редакції: 

 
№ 

п/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

викона

ння 

Джерела 

фінансув

ання 

Очікувані 

результати 

21а 
Забезпечити надання  

фінансової підтримки 

(дотації): 

Департаменти 

міської ради: 

фінансів; 

протягом 

року 

міський 

бюджет 

Створення та 

забезпечення   

діяльності 

індустріально



   
 

-  на покриття збитків  від 

основної статутної діяльності  

КП « Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій»,  визначеної 

підпунктами   3.2.1.; 3.2.2.; 

3.2.3.  пункту 3.2. розділу  3. 

Статуту Підприємства; 

- придбання основних засобів. 

економіки і 

інвестицій 

го парку,  

Бізнес – 

сервіс центру 

для малого та 

середнього 

підприємницт

ва 

  

 

1.3.2. назву розділу 4. викласти в новій редакції: «4.Житлово-комунальне 

та дорожнє господарство»; 

- підрозділ 4.3 «Транспортна інфраструктура» доповнити пунктом 63а в 

наступній редакції: 

 
№ 

п/п 

Зміст заходу Відповідальн

і виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані 

результати 

63а Проведення поточного середнього  

ремонту автомобільних доріг 

державного значення за рахунок 

коштів міського бюджету в обсязі не 

менш як 10 відсотків від обсягів, 

зазначених в додатку 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 

29.03.2017р. № 303, в тому числі : 

- М-12 Стрий - Тернопіль – 

Кіровоград - Знам’янка (через м. 

Вінницю) (вибірково); 
 

- Т-02-04 Південний обхід м. 

Вінниці на ділянці км16 +000 – км 

19 + 300 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

фінансів 

Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

Забезпечення 

належних 

умов проїзду  

транспортних 

засобів та 

пересування 

пішоходів 

 

1.3.3.в підрозділі 7.1. «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7. 

«Муніципальне управління» Захід «Здійснювати виконання та фінансування, 

за рахунок коштів міського бюджету на 2017 рік, заходів, передбачених 

Програмами, затвердженими міською радою» доповнити абзацами наступного 

змісту: 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термі

н 

викон

ання 

Джере 

ла 

фінансу

вання 

Очікувані 

результати 



   
 

 

- видалити пункт 136 «Передати в 2017 році субвенцію з міського бюджету 

міста Вінниці обласному бюджету Віннницької області в сумі 9000,0 тис. грн. 

на поповнення статутного капіталу КП «Вінницяоблводоканал»; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - «Програмою 

поліпшення 

техногенної та 

пожежної безпеки у 

місті Вінниці, 

матеріаль но - 

технічного забезпе 

чення підрозділів 

Вінницького міського 

управління Головного 

управління ДСНС 

України у Вінницькій 

області на 2016-2020 

роки»; 

Вінницьке міське управління 

Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області,  

Головне управління ДСНС України 

у Вінницькій області,  виконавчий 

комітет міської ради, департамент 

фінансів міської ради, відділ з 

питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи 

та режиму секретності міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

протя 

гом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протяг

ом 

року 
 

 

 

 

міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міський 

бюджет 

 

 

 

Виконання 

заходів, 

визначених 

Програмою 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

заходів, 

визначених 

Програмою 

міської ради 

 

-  Програмою "Військово-

патріотичне виховання 

молоді та організація 

підготовки громадян до 

призову і служби в 

Збройних Силах України в 

м.Вінниці  на  2013-

2017р.р." 

Вінницький об'єднаний міський 

військовий комісаріат,   

Вінницький обласний військовий 

комісаріат,  Квартирно-

експлуатаційний відділ м.Вінниця, 

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради, 

відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і 

оборонної роботи та режиму 

секретності міської ради 



   
 

Департамент економіки і інвестицій  

Атаманенко Алла Сергіївна 

головний спеціаліст відділу  

планування та звітності 

 

 
 

 


