Вінницька міська рада

Сильна громада – 2017
 Фонд надання грантів ГО збільшено до 800 тис грн
 Завершено реконструкцію приміщення для Центру підтримки
інституцій громадянського суспільства м. Вінниці (Пушкіна, 11)
 За
муніципальною
програмою
застраховано
76
військовослужбовців за контрактом
 Передано у власність учасникам АТО, сім'ям загиблих та
пільговим категоріям громадян 228 земельних ділянок
 В Прозорому офісі (територіальне відділення Замостя)
запроваджено пілотний проект:
- оформлення та видача паспорта громадянина України у
формі ID-картки
- видача закордонних паспортів
 Виділено 5 млн грн громаді Калинівки на ліквідацію наслідків
пожежі на військовому арсеналі, надано допомогу селам
Медвідка та Павлівка
 Затверджено Кодекс етики депутатів ВМР
 Схвалені: «Положення про громадську експертизу в місті
Вінниці», «Положення про місцеві ініціативи»
 Створено новий сайт Ресурсного центру підтримки ОСББ м.
Вінниці
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Сильна громада – 2018
 Продовжити реалізацію «Бюджету громадських
ініціатив» (проведено конкурс на 2018 р. – 13 проектівпереможців, передбачено 7 млн грн)
 Розробка стратегії NGO-Хабу та веб-сайту (у співпраці із
ПРОМІС)
 Поширення послуг з оформлення та видачі паспорта
громадянина України у формі ID-картки і видачі
закордонних паспортів на відділення Прозорих офісів
«Вишенька» та «Старе місто»
 Запровадження у Прозорих офісах нового електронного
сервісу для людей з вадами слуху
 Продовження програми страхування учасників АТО
(передбачено 1,2 млн грн)
 Надання земельних ділянок учасникам АТО, пільговим
категоріям громадян
 Початок практичної реалізації проекту «Муніципальна
картка вінничанина» (за підтримки ЄБРР у 2017
проведено 1 етап тендеру, триває 2-й)
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Економіка – 2017













Проведено конкурс з відбору керуючої компанії Вінницького індустріального парку
(КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»)
Створено та внесено в Держреєстр малий індустріальний парк «Вінницький кластер
холодильного машинобудування»
Завершується будівництво І черги заводу «UBC GROUP» (триває поставка обладнання)
Створено нове виробництво на базі 45-го заводу ДП «Електричні Системи» у співпраці
з «Delphi»
На завершальній стадії запуск нового виробництва ТОВ «Барлінек Інвест»
Завдяки фінансовій децентралізації у м. Вінниці при будівництві, реконструкції та
капремонтах об'єктів (загальна сума 713 млн грн) на підрядних організаціях було
створено 500 додаткових робочих місць (а з урахуванням економічного
мультиплікатора – 4000 робочих місць в різних галузях економіки)
Пасажиропотік з аеропорту «Вінниця» за 11 місяців 2017 склав 49,8 тис. пасажирів (що
на 55% більше, ніж за весь 2016 рік)
Підготовлено маркетингову стратегію міста (спільно з «ПРОМІС»)
Ухвалено «Програму посилення конкурентоспроможності МСП м. Вінниці» та
«Програму по залученню інвестицій на 2018 – 2020 роки»
Проведено 2 бізнес-форуми, підписано угоди про співпрацю з 2 державними банками
щодо стимулювання розвитку бізнесу, створюється інтернет-ресурс для підприємців
City4Business
Обсяг реалізованої продукції за 2017 р. очікується в сумі 27 млрд грн
Середньомісячна з/п по місту (9 місяців 2017) – 6852 грн
Середньооблікова кількість штатних працівників по місту (без малого
бізнесу) - 93,8 тис. осіб

IBI-Rating підвищило рейтинг
Вінниці до рівня invА+: висока
інвестиційна привабливість
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Економіка – 2018
 Розробка плану детального зонування ВІП-парку, початок будівельних
робіт з підведення інженерних мереж
 Відкриття І черги заводу «UBC GROUP» (500 робочих місць)
 Запуск І та ІІ черги ДП «Електричні системи» на базі 45 заводу (700
робочих місць)
 Початок реалізації Меморандуму про співпрацю з японською
компанією «Sumitomo Corp» (за 3 роки – 1600 робочих місць)
 Запуск інтернет-сайту та мобільного додатку City4Business
 Реалізація спільних проектів з АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк»,
Офісом ефективного регулювання та Спілкою українських
підприємців в рамках укладених угод
 Проведення Export Day Vinnytsia (у співпраці з Офісом з просування
експорту)
 Завершення проектування злітно-посадкової смуги аеродрому КП
«Аеропорт Вінниця» відповідно до Меморандуму із Міноборони та
Вінницькою ОДА
 Затвердження маркетингової стратегії міста, завершення розробки
бренду Вінниці (спільно з ПРОМІС)

Обсяг реалізації промислової продукції в 2018 році
прогнозується в сумі до 30 млрд грн
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Інфраструктура – 2017
 Проведено реконструкцію та капремонт доріг 18 вулиць, 22 тротуарів, 4
перехресть; створено 8 нових паркувальних зон (264 паркомісця)
 Реконструкція мосту по вул. Чорновола – упродовж 9 місяців виконано 60% від
загального обсягу робіт
 Облаштовано 19,02 км велодоріжок (з них новозбудованих – 14 км)
 Встановлено 1302 світлодіодних світильники (в роботі – 498)
 Виконано роботи з реконструкції та будівництва мереж зливової каналізації по
13 об’єктах (загальна протяжність – 2,1 км)
 Проведено реконструкцію трамвайних колій на перехрестях вул. Келецької із
просп. Юності, Космонавтів, вул. 600-річчя
 Модернізовано 4 трамваї «VinWay» з влаштуванням низькополої вставки
 Придбано 4 автобуси для муніципального автобусного парку для відкриття 2
нових маршрутів; виконано КВР 5 автобусів
 Облаштовано 24 зупинки громадського транспорту з тактильною плиткою
 За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектору
виконано асфальтування 36 вулиць, збудовано 8,5 км мереж
водовідведення та водопостачання
 За програмами підтримки ОСББ та капремонтів багатоповерхівок на умовах
співфінансування з мешканцями проведено капремонт конструктивних
елементів 37 ОСББ, 228 житлових будинків
 Проведено капремонт прибудинкових територій 66 багатоповерхівок
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Інфраструктура – 2018
 Реалізація 3 етапу швейцарського проекту з енергоефективності (м-н
Зулінського): реконструкція газової та будівництво твердопаливної котелень –
тендер проведено, триває поставка обладнання
 Реконструкція системи гарячого водопостачання мікрорайонів «Вишенька» та
«Слов’янка» - влаштування 142 ІТП
 Завершення реконструкції мостової споруди по вул. Чорновола
 Продовження реконструкції та капремонту доріг, тротуарів, перехресть,
будівництва велодоріжок
 Подальше виконання програми співфінансування з мешканцями приватного
сектору: асфальтування вулиць (не менше 35 вулиць), будівництво мереж
водовідведення та водопостачання (не менше 3,5 км)
 Будівництво 3 КНС в мікрорайонах «Старе місто», «Тяжилів», «Малі Хутори»
 Провести КВР 4 автобусів «ВТК», додатково придбати 4 автобуси
 Випуск на лінії ще 2 низькополих трамваїв «VinWay»
 Проведення енергоаудиту КП «ВТК»
 Встановлення не менше 700 світлодіодних світильників
 Продовження програм підтримки ОСББ та капремонтів багатоповерхівок на
умовах співфінансування з мешканцями (відповідно до поданих заявок від
мешканців)
 Капремонт прибудинкових територій 35 будинків житлового фонду

Вінницька міська рада

Соціальне життя – 2017
 Відкрито ДНЗ № 15 (м-н Академічний) на 7 груп, завершено будівництво ДНЗ по
вул. М. Шимка/О.Антонова (12 груп)
 Придбано пароконвектомати для харчоблоків 13 ДНЗ та 4 шкіл
 Проведено: термомодернізацію ЗШ №15; утеплення приміщень ЗШ №№20,35,
завершені роботи у ДНЗ №№31, 73; реконструкцію з утепленням покрівель ЗШ
№№16,33, ДНЗ №№4,17
 Збудовано спортивні та дитячий майданчики для ЗШ №3,4,5; за кошти інвесторів
спортядра – в ЗШ №№ 30, 31
 Виготовлено ПКД на будівництво футбольного поля біля Палацу дітей та юнацтва,
триває тендер
 Завершено ПКД та оголошено тендер на будівництво регіонального центру
серцево-судинної патології (у співпраці зі Світовим банком)
 Відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії МКЛ №1
 Розпочато будівництво відділення екстреної медичної допомоги МКЛ ШМД
 Проведено капремонт: даху та 1-го поверху акушерського корпусу, 3-го поверху
педіатричного корпусу ЦМтаД; даху інфекційного відділення та пральні МКЛ №1
 Придбано соціальне житло для 5 осіб з числа сиріт (державна субвенція)
 Виконано І етап реконструкції приміщення по вул. Келецькій, 94а під спортивний
зал (завершення – 2018)
 Проведено капремонт глядацької зали кінотеатру «Родина», придбано новий
екран та звукову апаратуру
 Збудовано Шахово-шашковий клуб у Центральному парку
 Проведено капремонт із термореновацією будівель бібліотек-філій №1 та №14

Станом на 01.12.2017
Надано субсидій – 671,6 млн грн
(68,2 тис. сімей, отримувачі субсидій
– 51,7 % домогосподарств, середній
розмір субсидії 1466 грн);
Соціальна допомога – 367,8 млн грн
(26,2 тис. сімей);
Матеріальна допомога (з міського
бюджету) – 9,9 млн грн (4153 чол.)
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Соціальне життя – 2018
 Завершити будівництво нового ДНЗ по вул. Замостянській
 Завершити термомодернізацію будівель ЗШ №№33,5, ФМГ №17,
ДНЗ №№4,17
 Провести реконструкцію покрівель з утепленням ЗШ №8 і ДНЗ №30
 Придбати пароконвектомати для 10 ДНЗ
 Продовжити будівництво школи в м-ні Поділля (за підтримки
Держфонду регіонального розвитку)
 Виконати будівництво футбольного поля біля Палацу дітей та
юнацтва (за підтримки Міністерства молоді та спорту)
 Завершити термореновацію акушерського корпусу ЦМтаД
 Завершити реконструкцію із прибудовою відділення екстреної
медичної допомоги МКЛ ШМД (за підтримки Держфонду
регіонального розвитку)
 Виконати реконструкцію приміщень МКЛ №1 для розміщення
рентген-операційної з ангіографом
 Завершити розробку ПКД на реконструкцію СК по вул. Янгеля
 Розпочати будівництво багатофункціонального Палацу спорту по
вул. Чехова (за підтримки Міністерства молоді та спорту)
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Пріоритет 5. Просторовий розвиток
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Просторовий розвиток – 2017
 Завершено збір вихідних даних та статистичних матеріалів за 11
напрямками для формування Концепції інтегрованого розвитку
міста до 2030 р. (у співпраці з GIZ)
 Завершується ІІ етап виготовлення детальних планів територій,
приєднаних до м. Вінниці, згідно з Програмою розробки
містобудівної документації
 Створено Агенцію просторового розвитку м. Вінниці
 Тривала реконструкція: площі Костянтина Могилка, проспекту
Космонавтів (IIІ черга)
 Проведено реконструкцію площі «Ліверпуль»; створено зони
відпочинку біля Тяжилівського озера та у Лісопарку (ІІ черга),
проведено реконструкцію алеї парку Дружби народів
 Нові локації у Центральному парку: «Міні-Вінниця», панно біля
арки
 Завершено будівництво І-й пускового комплексу об’єкта
програми «Муніципальне житло м. Вінниці» по вул. Запорожця
 Завершені археологічні розкопки на Замковій горі, розроблено
передпроектну пропозицію реконструкції території Замкової гори
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Просторовий розвиток – 2018
 Завершити формування Концепції інтегрованого розвитку міста до
2030 р. (у співпраці з GIZ)
 Провести реконструкцію вхідної групи Центрального парку
 Розпочати комплексну реконструкцію вул. Замостянської із
створенням зони відпочинку (сквер Замостянський) - за підтримки
Держфонду регіонального розвитку
 Розробити ПКД історико-туристичного центру на Замковій горі
 Впровадити пілотний проект «Системи управління проектами в м.
Вінниця» (на базі департаментів архітектури та містобудування,
капітального будівництва та КП «Вінницький муніципальний центр
містобудування і архітектури»)
 Ввести в експлуатацію 2-й пусковий комплекс об’єкта програми
«Муніципальне житло м. Вінниці» по вул. Запорожця, розпочати
роботи з будівництва наступного об'єкту по вул. Маяковського
 Завершити ремонтно-реставраційні роботи фасаду будівлі по
Соборній, 101; виконати по вул. Соловйова,3
 Влаштування флористичних композицій в районі вулиці Пирогова та
проспекту Юності
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Рейтинг українських міст за якістю життя – 2017
За результатами ІII-го
всеукраїнського муніципального
опитування (проводилось
Соціологічною групою «Рейтинг»
на замовлення міжнародного
республіканського інституту
(IRI) та профінансовано Урядом
Канади) – Вінниця втретє
очолила рейтинг обласних
центрів України по
задоволеністю мешканців
якістю сфер і послуг та по
взаємодії з місцевою владою

