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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від _____________ № _________ 

м. Вінниця 
 
Про проект рішення міської ради  
«Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік та 
затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2023 рік» 

 
 
Керуючись пунктом 1 частини 2 ст. 52, частиною 6 ст. 59  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вінницької 
міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної 
громади на 2022 рік та затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», згідно з 
додатком.  

2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської 
ради для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської 
ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови А. Очеретного. 

 
 

 
Міський голова          С. Моргунов  
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Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від ___________ № _____ 

 
 

Проект рішення міської ради 
 
Про виконання Програми економічного 
і соціального розвитку Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік  
та затвердження Програми економічного  
і соціального розвитку Вінницької  міської  
територіальної громади на 2023 рік  

 
В 2022 році реалізація повноважень Вінницької міської ради та її 

виконавчих органів відбувалась в складних умовах, пов’язаних з війною та її 
впливом на життєдіяльність громади, з врахуванням внутрішніх обмежень та 
можливих ризиків зовнішнього характеру. 

В умовах воєнного стану в Україні перелік пріоритетних бюджетних 
видатків визначається постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 
№590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі 
змінами), відповідно до якої в першу чергу проводять видатки оборони, в другу– 
нагальні видатки (захищені статті та найбільш необхідні видатки); в третю – інші 
видатки, які включають інші поточні видатки та більшість капітальних видатків. 

Враховуючи встановлені обмеження, заходи та роботи, заплановані 
Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік, фінансувались відповідно до вимог 
постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). 

На будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального 
господарства, соціальної та інженерної інфраструктури Вінницької МТГ станом 
на 01.11.2022 року спрямовано 83,1 млн грн (що складає 26,3%  до запланованих 
видатків на 2022 рік – 316,5 млн грн), з яких 45,1 млн грн – за рахунок коштів 
бюджету Вінницької міської територіальної громади; 34,0 млн грн за 
рахунок  державного бюджету; 1,8 млн грн – кредитні кошти, 2,2 млн грн – 
кошти з інших джерел фінансування. 

За рахунок бюджетних коштів виконано роботи з реконструкції: 2-го 
поверху адмінбудівлі на вул. Замотянська,7 під центр надання адміністративних 
послуг  та нежитлової будівлі на вул. Соборна,89  під розміщення Туристичного 
хабу.  

Продовжені роботи за рахунок субвенції з державного бюджету з 
будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного 
центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці, що 
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здійснюється в рамках реалізації спільного зі Світовим банком проєкту 
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (34,0 млн грн). 

В межах запланованих видатків продовжено виконання, розпочатої в 2021 
році, роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення, а саме: встановлені та 
замінені 202 світлодіодних світильника в житловому масиві «Сонячний» 
мікрорайону «Тяжилів» в м. Вінниці, вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької МТГ, 
а також на вул. Князів Коріатовичів, вул. Якова Шепеля в м. Вінниці та ін.  

Проведено процедуру закупівлі, за результатами якої укладено договір на  
виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт: «Нове будівництво 
мережі зовнішнього освітлення в с. Малі Крушлинці Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької області». 

В межах запланованого обсягу робіт збудовано 0,270 км мереж каналізації 
в рамках реалізації проєкту «Будівництво мережі каналізації на території 
приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе 
місто" в м. Вінниця». Виконання решти запланованих робіт, в зв’язку з 
введенням воєнного стану в Україні призупинено. 

За рахунок коштів, передбачених на реалізацію проєкту «Нове будівництво 
мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. 
Волошкової в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)» здійснено закупівлю  
каналізаційного насосного обладнання  «Wilo-EMU FA30.78D (FKT63.1-6/66G-
E3) з електричним двигуном 330 кВт».  

Проведено обстеження технічного стану будівель комунальних закладів: 
дошкільної освіти №№13,59 та КЗ «Вінницький ліцей №12». 

Виконані ремонтні роботі, спрямовані на енергозбереження в 102 
житлових будинках м. Вінниці. В 21 житловому будинку, в яких створені ОСББ 
проведено капітальний ремонт одного з конструктивних елементів, в переважній 
більшості – це ремонт покрівель та ліфтів. 

В 30 житлових будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетного 
удару в м. Вінниці 14 липня 2022 року, замінені вікна та двері на сходових 
прогонах, в 4 будинках відновлені покрівлі.  

В результаті проведеного поточного ремонту заасфальтовані ділянки 
площею 7,9 тис. м2 на 86 прибудинкових територіях, проведено капітальний 
ремонт на 9 прибудинкових територіях, площею 9,6 тис.м2.  Висаджено 1 тис. 
саджанців дерев. 

Простішим способом модернізації будинку за рахунок місцевих і 
державних програм підтримки залишається створення ОСББ. З початку року 
зареєстровано 28 нових ОСББ в 34 житлових будинках. Загалом в місті створено 
817 ОСББ в 895 багатоквартирних житлових будинках. 

Незважаючи, що плани капітальних та поточних ремонтів довелось дещо 
відтермінувати, ремонтні роботи дорожньої-транспортної мережі продовжені. 
Так, в межах поточного ремонту відремонтовано дорожнє покриття на 160 
вулицях Вінницької МТГ, загальною протяжністю 34,7 тис. м2. 

Завершено капітальний ремонт магістральних вулиць міста, зокрема, вул. 
Я. Шепеля (від вул. Я. Гальчевського до вул. Д. Нечая); ділянки дороги, що 
сполучає вул. С.Зулінського та вул. Житомирське шосе; вул. Кооперативна до 
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«ДНЗ №17 ВМР». Реконструйовано перехрестя вул. Князів Коріатовичів та вул. 
М. Оводова в м. Вінниці. 

Продовжено ремонт доріг районів приватної забудови. На умовах 
співфінансування з мешканцями виконано капітальний ремонт ділянок доріг на 
21 вулиці.  

Всього капітально відремонтовано, збудовано та реконструйовано 15,9 
тис. м2 дорожнього покриття,  5,3 тис. м2 покриття тротуарів та велодоріжок, 
дорожнього покриття вулиць приватного сектору – 18,9 тис. м2.   

Крім того, виконано капітальний ремонт елементів благоустрою на 7 
зупинках громадського транспорту, влаштовано 98 м2 тактильних елементів. На 
пішохідних переходах та інших об’єктах благоустрою влаштований 171 пандус. 

Проведено капітальний ремонт елементів благоустрою: спортивного 
майданчика біля житлового будинку на вул. Князів Коріатовичів, 185А; дитячо-
спортивного майданчика біля житлових будинків на вул. Чехова,9Б, 9В;  
спортивного майданчика на вул. Гагаріна, б/н в смт Десна; дитячо-спортивного 
майданчика біля КЗ «ДНЗ №4 ВМР» на вул. Стельмаха. Крім того, виконано 
капітальний ремонт елементів благоустрою на вул. Карбишева, б/н, напроти 
будинку №30А в рамках громадського проєкту «Сабарів. Дитячий світ». 

Крім того, виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний 
ремонт елементів та об’єктів благоустрою для реалізації п’яти громадських 
проєктів-переможців 2021 року. 

Тривали роботи з очищення річки Південний Буг. Цього року очищено 12,9 
тис. м3 намулу. Крім того, відремонтовано та очищено 157 колодязів питної води. 
Виконано обрізку та знесення понад 1,9 тис. сухих та аварійних дерев. 

За рахунок власних коштів КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано 
реконструкцію теплових мереж із застосуванням ізольованих труб протяжністю 
4,4 км, в тому числі на вул. Магістрацькій, Келецька, Івана Богуна, Політехнічна, 
Визволення, Хмельницьке шосе, Героїв Нацгвардії та ін. 

В умовах воєнного стану забезпечено безперебійну роботу муніципального 
громадського транспорту. Для підвищення комфорту та безпеки перевезення 
пасажирів фахівцями КП «Вінницька транспортна компанія» виконано 
капітально-відновлювальний ремонт автобуса, капітальний і середній ремонт 33 
тролейбусів та 23 трамвайних вагонів. Виконано зборку низькополого 
тролейбусу з автономним ходом. Збірка чотирьох подібних тролейбусів триває.  

Тривала робота з удосконалення інструментів інформування громадян. На 
сайті міської ради створені сервіси для громадян, евакуйованих з територій 
активних бойових дій та для потреб виконавчих органів міської ради. Всього в 
2022 році створено 16 нових інформаційних сервісів, сторінки комунальних 
підприємств, впроваджено англомовну версію сайту міської ради. Відновлено 
доступ до Єдиних та Державних реєстрів, які знаходяться у підпорядкуванні 
Міністерства юстиції України.  

Кількість адміністративних послуг, які можна замовити в режимі онлайн 
збільшено до 50, за рахунок 4 видів послуг у сфері житлового господарства.  

В рамках реалізації Програми «Муніципальне житло Вінницької міської 
територіальної громади» введено в експлуатацію 105-квартирний житловий 
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будинок на вул. А. Бортняка на дві секції з вбудованими нежитловими 
приміщеннями та підземним паркінгом (VIІ об’єкт Програми).  

Ведуться підготовчі роботи для будівництва VIII об’єкту Програми – 
багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими 
нежитловими  приміщеннями та паркінгом на вул. Привокзальна, 30 в м. Вінниці. 

Розпочато будівництво IX об’єкту Програми – 128-квартирного  житлового 
будинку з підземним паркінгом на вул. 600-річчя, б/н.  

Також розпочато будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 
груп в житловому районі "Академічний" на вул. Олександрівська (за рахунок 
коштів інвестора).  

Проте, в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та відповідно до  
вимог Постанови Кабінету Міністрів  України від 09.06.2021 №590  «Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державою казначейською 
службою в особливому режимі воєнного стану» виконання робіт на окремих 
об’єктах припинено, в тому числі робіт, розпочатих та незавершених в минулому 
році. 

В рамках реконструкції  вул. Батозької, яка виконує функцію однієї з 
основних транспортних артерій міста, цього року виконані та профінансовані за 
рахунок бюджету Вінницької МТГ роботи з монтажу 12 сталевих оцинкованих 
опор для влаштування освітлення та контактної мережі. Інші виконані роботи 
(демонтаж тротуарів, влаштування щебеневої основи дорожнього покриття, 
прокладання інженерних комунікацій, монтаж частини залізобетонних плит для 
влаштування трамвайних рейок) не фінансувались. Решта запланованих робіт з 
реконструкції зупинена.  

Для продовження робіт з реалізації проєкту  «Будівля для розміщення 
Вінницького інноваційно-технологічного парку на вул. 600-річчя,21а, у м. 
Вінниці (літера «Б») на початку року забезпечено встановлення декоративної 
стіни, монтаж фасадних склопакетів на раніше змонтований алюмінієвий каркас. 
Інші заплановані роботи припинені. 

Для реалізації проєкту з реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт 
Вінниця» в 2022 році була відкрита кредитна лінія на суму 180,0 млн грн, з якої 
профінансовано та освоєно 1,8 млн грн, зокрема, на виконання підготовчих робіт 
з демонтажу частини внутрішніх конструктивних елементів аеровокзалу. Роботи 
призупинені. 

Також були припинені роботи з реконструкції мереж теплозабезпечення, 
водопроводу та каналізації, в тому числі в районах приватної забудови.  

Через воєнні дії на території України відтерміновано повноцінну 
реалізацію інвестиційних проектів в межах створених на території Вінницької 
МТГ індустріальних (промислових) парків.   

Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2023 рік передбачено реалізацію комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення економічної стабільності громади,  утримання  
об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, транспорту, що перебувають у комунальній власності в 
задовільному технічному стані з урахуванням умов воєнного стану.  
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Для поліпшення умов щодо забезпечення безпеки населення громади в 
наступному році заплановано проведення реконструкції (модернізація) системи 
оповіщення. 

Важливим завданням року є відновлення критично важливих для громади 
об’єктів. З цією метою в наступному році заплановані роботи з реконструкції 
будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" (за рахунок залучення кредитних 
коштів) та інженерних мереж та споруд  КП «Аеропорт Вінниця». 

Заходи, пов’язані з розбудовою об’єктів соціальної, транспортної, 
комунальної інфраструктури, модернізація та розвиток інноваційних об’єктів – 
залишаються в пріоритеті розвитку громади.  

Для розбудови зон економічної активності заплановано відновлення робіт 
для завершення реконструкції будівлі за адресою: вул. 600-річчя,21А в м. 
Вінниці (Літера Б) для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного 
парку.  Також планується розпочати роботи з будівництва електричної 
розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС «Промислова» до 
трансформаторної підстанції за адресою: вул. 600-річчя, 21А.    

Передбачається реалізація ряду інвестиційних проєктів (в тому числі 
інноваційних) що сприятимуть економічному та соціальному розвитку громади, 
зокрема, на території індустріальних (промислових) парків. 

Планується відновлення робіт з підвищення енергоефективності в будівлях 
комунальних закладів: 

- закладу дошкільної освіти №16 на вул. Миколи Зерова (ІІ черга); 
- Палац дітей та юнацтва ВМР на вул. Хмельницьке шосе, 22; 
- закладу дошкільної освіти №21 на вул. Міліційна,8. 
Також планується виготовлення проєктно-кошторисної документації для 

проведення заходів з енергоефективності в будівлях комунальних закладів 
освіти, зокрема закладу дошкільної освіти  «Яблунька» на пров. Незалежності,4 
в с. Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області 
та гуманітарної гімназії №1 ім. М.І. Пирогова ВМР на вул. Малиновського,7 в м. 
Вінниці.  

Крім того, заплановано  виготовлення  проєктно-кошторисної 
документації на відновлення та зміцнення даху (ремонт покрівель) в будівлях 8 
комунальних закладів соціальної сфери, в тому числі: 

− закладу дошкільної освіти №29 ВМР на вул. Героїв Нацгвардії, 7 в м. 
Вінниця; 

− дошкільного навчального закладу №14 ВМР на вул. Москаленка, 42 в м. 
Вінниця; 

− дошкільного навчального закладу №72 ВМР на вул. Миколи Ващука, 19 в 
м. Вінниця; 

− закладу дошкільної світи №59 ВМР  на вул. Політехнічна, 16 в м. Вінниця; 
− «Вінницького ліцею № 18» на вул. Келецька, 97 в м. Вінниця; 
− «Вінницького ліцею №31» на вул. Богдана Ступки, 13 в м. Вінниця; 
− КНП «Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1» на вул. 

Хмельницьке шосе,98  м. Вінниця; 
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− КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 в м. Вінниці» на  
вул. Миколи Зерова,13 в м. Вінниця. 
В 2023 році передбачається почати роботи з реконструкції будівлі 

кіноконцертного залу  «Райдуга» на вул. Хлібна,1 (на території  Парку пам’ятки 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Центральний парк 
ім. М. Леонтовича в м. Вінниця). 

Заплановано продовження робіт з будівництва закладу дошкільної освіти 
№1 на 12 груп в житловому мікрорайоні «Академічний» на вул. Олександрівська 
(за рахунок коштів інвестора). 

Планується завершити будівництво Вінницького регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології на вул. 
Хмельницьке шосе в м. Вінниці за рахунок субвенції з державного бюджету на 
реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 
«Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». 

До планових робіт наступного року включені роботи на об’єктах вулично-
дорожньої мережі м. Вінниці. Насамперед, планується відновити роботи з 
реконструкції на вулиці Батозькій (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка 
Янгеля).  

Також передбачено продовжити будівництво дороги в районі Вінницького 
індустріального парку, а саме: вул. Проектної, 12а (від перехрестя з вул. 
Проектною,16 до перехрестя з вул. Проектною,13) та ділянки вул. Проектної,13 
(від перехрестя з вул. Проектною,12а до перехрестя з вул. Проектною,12).  
Заплановано розпочати будівництво дороги на вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до 
ПК10+30) в м. Вінниці та розробку проєктної документації на реконструкцію 
дороги та тротуару на вул. Пирогова (від вул. Скалецького до вул. 
Малиновського).  

Триватимуть роботи на  будівництві кладовища на вул. Сабаріське шосе. 
Планується завершити проектування будівництва скверу на вул. Архітектора 
Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральна  (між буд. №37 та 
№41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниці та розпочати 
виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
підземного переходу на вул. Пирогова в м. Вінниця.   

В планах наступного року – завершити, розпочаті в попередні періоди, 
роботи, а саме:  

- реконструкцію:  мережі водопроводу та каналізації до житлових будинків 
на вул. М.Ващука,3,5,5а, вул. В.Порика,45,47;  житлового будинку на 
вул.Соборній,89; 

- будівництво: внутрішнього газопроводу середнього тиску Вінницького 
індустріального парку на вул.Немирівське шосе, 213; мережі зовнішнього 
освітлення на вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької МТГ; 1 км мережі 
зовнішнього освітлення в житловому масиві «Сонячний» м-ну Тяжилів»; 0,4 км 
мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету 
«Добробут» мікрорайону «Старе місто». 
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Заплановані роботи з благоустрою 8 прибудинкових територій із заміною 
інженерних мереж (в тому числі 1,37 км мереж водопостачання і каналізації та  
0,26 км мереж теплопостачання); будівництва 3,7 км мереж водопроводу та 
каналізації в районах приватної забудови на умовах співфінансування та 2 км 
мережі зовнішнього освітлення на вул. Б.Хмельницького в с. Вінницькі Хутори 
Вінницької МТГ; здійснити реконструкцію 1 КНС на вул. Гонти, б/н.   

Передбачається виготовлення проєктної документації на:  
- реконструкцію мережі водопроводу та каналізації на вул. 

Ширшова»; 
- реконструкцію мережі водопостачання на вул. Соборній (від вул. 

Хлібна до вул. М. Оводова)»; 
- будівництво мережі зовнішнього освітлення в с. Малі Крушлинці 

Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області». 
Також планується влаштування 2 дитячих та спортивних майданчиків: 
- спортивного майданчика для ігрових видів спорту на території 

комунального закладу "Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Вінницької 
міської ради" на вул. Северина Наливайка, 17; 

- дитячого майданчика на вул. С. Зулінського, б/н. 
Крім того, планується будівництво спортивних та ігрових майданчиків  на 

території закладів освіти, в тому числі в рамках реалізації трьох проєктів-
переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади».  

Передбачається проведення реконструкції приміщень КНП «ВМКЛ №1»  
на вул. Хмельницьке шосе, та частини будівлі котельні на вул. Келецька,94А для 
обладнання приміщення спортивної школи з надбудовою в м. Вінниці. 

Водночас, в період воєнного стану в Україні, планування відбувається  в 
умовах невизначеності. Відповідно, існує об’єктивний ризик щодо забезпечення 
виконання більшості запланованих на 2023 рік завдань, заходів та проєктів. 

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 Вінницької  
міської територіальної громади на 2022 рік та затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної 
громади на 2023 рік» взяти до відома.  

2. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку Вінницької  
міської територіальної громади на 2023 рік» (далі – Програма), згідно з 
додатком.  

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити  координацію 
та контроль (моніторинг) за ходом реалізації Програми. 
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4. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям, 
що відносяться до комунального сектору економіки – відповідальним 
виконавцям Програми: 

4.1. забезпечити виконання завдань та заходів Програми  у відповідності 
до затверджених обсягів, термінів та джерел фінансування;  

4.2. подавати департаменту економіки і інвестицій міської ради звіти про 
стан і результати виконання Програми щоквартально до 15 числа 
місяця, що настає за звітним кварталом.  

5. Надати право виконавчому комітету Вінницької міської ради спільно з 
постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до 
Програми з подальшим затвердженням міською радою. 

6. Зняти з контролю рішення міської ради №705 від 24.12.2021  «Про 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
міської територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної 
громади на 2022 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 (С. Ярова). 
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Додаток до проекту  
рішення міської ради 
від __________ № _____  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА  

економічного і соціального розвитку  
Вінницької міської територіальної 

громади на 2023 рік  
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Вступ 

«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької  міської 
територіальної громади на 2023 рік» (далі – Програма) розроблена 
департаментом економіки і інвестицій міської ради у співпраці з виконавчими 
органами міської ради, старостами старостинських округів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади та іншими зацікавленими особами 
відповідно до законів України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», з урахуванням  постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 
№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами від 
17.04.2019 №335, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 
№512-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області» та від 12.06.2020 №707-р «Про визначення 
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Вінницької області».  

Програма підготовлена на основі аналізу результатів економічного і 
соціального розвитку громади за підсумками 9 місяців 2022 року, з урахуванням  
наявних проблем та можливостей в умовах війни, а також впливу 
зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації на економіку.   

Пріоритети та завдання Програми узгоджені з цілями ключових 
стратегічних документів – Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, 
затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 №1542 та Стратегії розвитку 
Вінницької міської територіальної громади до 2030 року, затвердженої рішенням 
міської ради від 26.02.2021 № 194. 

Програма кореспондується з чинними цільовими програмами, та є основою 
для формування та раціонального використання фінансових, матеріальних та 
інших ресурсів громади.  

Заходи та завдання Програми однаковою мірою впливають на всі групи 
населення Вінницької міської територіальної громади. 
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Аналіз економічного і соціального розвитку Вінницької міської  
територіальної громади за 2022 рік 

Загальна характеристика 

До складу Вінницької міської територіальної громади входить м. Вінниці, 
смт Десна та 7 сільських населених пунктів у складі 3 старостинських округів. 

Адміністративним центром територіальної громади є місто Вінниця – 
обласний центр Вінницької області. Представницьким органом громади є 
Вінницька міська рада, що здійснює від її імені та в її інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування. 

Вінницька міська територіальна громада розташована в центральній 
частині України, займає площу 255,45 км2 , з них 1 884,9 га  – займають ліси, 
10 944,7 га   – сільгоспугіддя, в тому числі 9 243,2 га   – орних земель. 

Головна водна артерія громади – річка Південний Буг, яка має загальну 
довжину 806 км, протікає через м. Вінницю. На річці Південний Буг у м. Вінниці 
встановлено найбільший в Європі світломузичний фонтан. Загалом у Вінницькій 
міський територіальній громаді (включно з м. Вінниця) нараховується 303 
водних об’єкти, загальною площею 594,14 га, в тому числі в сільських населених 
пунктах громади за межами м. Вінниці – 125 водних об’єктів, площа водного 
дзеркала яких складає 205,4  га.     

На території м. Вінниця розташований парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича» 
в м. Вінниця (попередня назва – Центральний парк культури і відпочинку ім. 
Горького). 

Загальна кількість населення Вінницької міської територіальної громади 
(станом на 01.01.2022) – 387,4 тис. осіб, з яких 371,0 тис. осіб – міське населення 
м. Вінниця та смт Десна), 16,4 тис. осіб – сільське населення. 

У загальній кількості міського населення (м. Вінниця), станом на 
01.01.2022 жінки становлять 54,4%, чоловіки – 45,6%. У віковій структурі 
переважають люди, старші за 50 років – 34,5%, частка дітей  (0-14) становить 
15,3%, молоді (15-35 років) –  24,6%.   

Серед уразливих груп населення, які перебувають на обліку департаменту 
соціальної політики Вінницької міської ради, на території громади проживають 
понад 20,2 тис. осіб з інвалідністю, майже 87,7 тис. пенсіонерів, більш ніж 5,7 
тис. учасників  антитерористичної операції.  

Крім того, після 24 лютого 2022 року до Вінницької міської територіальної 
громади вимушено перемістились з окупованих територій та територій, де 
відбуваються бойові дії внаслідок повномасштабного вторгнення російської 
федерації на територію України (включно з особами, переміщеними з Луганської 
та Донецької областей, а також з АР Крим у період з 2014 року), та взяті на облік 
департаменту соціальної політики (станом на 01.10.2022) – близько 44 тис. осіб.  
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На території Вінницької міської територіальної громади розміщено 3 
індустріальні парки, що внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків 
України: Вінницький індустріальний парк (площею 35,7 га), Індустріальний парк 
«Вінницький кластер холодильного машинобудування» (площею 19,27 га), 
Індустріальний парк «Вінтер Спорт» (площею 25 га). Планується створення 4 
індустріального парку. 

Промислову продукцію виготовляє 221 велике та середнє підприємство.  
Майже дві третини  промислових підприємств задіяні в переробній 

промисловості, в тому числі в переробці сільськогосподарської продукції та 
деревини.   

Аграрний сектор громади представлений 13 сільськогосподарськими 
підприємствами, 14 фермерськими господарствами та близько 9,5 тис. особистих 
селянських господарств. Місцеві аграрії спеціалізуються на вирощуванні 
зернових та технічних культур (пшениця, ячмінь, соя, соняшник, кукурудза, 
ріпак), а також картоплі, овочевих культур та  плодово-ягідних культур. 

Загальна кількість суб’єктів господарювання, що є платниками податків та  
перебувають на податковому обліку  за основним місцем реєстрації у Вінницькій 
ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області (м. Вінниця) станом на 01.10.2022 року 
становила понад 48 тис. осіб, з яких найбільшу частку складають фізичні особи-
підприємці (59,3%).  

1.  Фінансово-економічні відносини  

1.1. Бюджетно-фінансова сфера 
Бюджет Вінницької МТГ на 2022 рік був сформований відповідно до 

положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.03.2021 №232 «Деякі питання зарахування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 
України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого 
самоврядування» (зі змінами), показників міжбюджетних трансфертів, 
затверджених для Вінницької МТГ Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік», рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 
рік», пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2030» та Концепції інтегрованого 
розвитку м. Вінниці 2030. 

Також з 01.01.2022 року: 
 запроваджено нову нормативну грошову оцінку землі (рішення міської 

ради від 25.06.2021 №501 «Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель в межах міста Вінниці»); 

 відновлено індексацію нормативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення (Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 
від 30.11.2021 року №1914-ІХ).  
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Крім того, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2022 рік» передбачено збільшення відсотку відрахувань податку на доходи 
фізичних осіб до бюджету Вінницької МТГ з 60 до 64. 

З врахуванням зазначених змін до бюджету Вінницької МТГ за 9 місяців 
2022 року надійшло 4096,2 млн грн, що на 690,5 млн грн або на 20,3% більше за 
факт 9 місяців 2021 року,  в тому числі: 

 до загального фонду надійшло 3922,1 млн грн, що на 697,1  млн грн або 
на 21,6% більше проти аналогічного періоду минулого року, з них: 
• по власних доходах – 3286,8 млн грн, що 649,9 млн грн або на 24,6% 

перевищує фактичний показник 9 місяців 2021 року, 
• офіційні трансферти – 635,3 млн грн, що на 47,2 млн грн або на 8,0% 

більше за фактичні надходження відповідного періоду 2021 року, 
   до спеціального фонду  надходження склали  174,1  млн грн, що на 6,6  

млн грн або на 3,6% менше за факт 9 місяців 2021 року, з них: 
• по власних доходах надходження склали 174,1 млн грн, що на 28,5 

млн грн або на 19,6% більше за відповідний показник 2021 року, 
• офіційні трансферти – не надходили. Протягом січня – вересня 2021 

року офіційні трансферти до бюджету Вінницької МТГ надійшли в 
сумі 35,1 млн грн. 

В 2022 році очікувані надходження до бюджету Вінницької МТГ складуть 
5587,3 млн грн, що на 677,7 млн грн або на 13,8% більше проти надходжень 
попереднього року.  

Очікувані надходження до загального фонду бюджету Вінницької МТГ у 
2022 році складуть 5368,9 млн грн, що на 849,6 млн грн або на 18,8% більше за 
показник 2021 року, в тому числі:  

• за рахунок власних доходів – 4544,4 млн грн, що на 821,5 млн грн або на 
22,1% більше порівняно з фактичними надходженнями минулого року. 

З них основним бюджетоутворюючим надходженням в структурі 
загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження від 
якого за 9 місяців 2021 року склали 2258,2 млн грн або 68,7% від власних 
надходжень загального фонду і до кінця поточного року складуть 3137,7 млн грн 
або  69,0%. 

Також, у 2022 році до бюджету Вінницької МТГ планується залучити 254,8 
млн грн акцизного податку, який становить 5,6% у загальному обсязі власних 
доходів, в тому числі від: 

 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) (код доходів 14021900 «Пальне») надходження складуть 4,5 
млн грн, 

 акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції) (код доходів 14031900 «Пальне»)  - 29,7 млн грн, 

Порівняно з фактом 2021 року надходження по: 
• коду доходів 14021900 «Пальне» зменшаться на 26,1 млн грн або на 

85,2%, 
• коду доходів 14031900 «Пальне» - на 74,4 млн грн або на 71,5%. 
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 На зменшення надходжень до бюджету вплине встановлення ставки 
акцизного податку 0 євро за 1000 літрів на бензини моторні, важкі дистиляти та 
скраплений газ (Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ). 

 акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України) (код доходів 14040200) – 145,0 млн грн, 

 з червня 2022 року до бюджету Вінницької МТГ за кодом доходів 
14040100 почав надходити акцизний податок з реалізації виробниками 
та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно 
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України (Закон України від 15 лютого 2022 року № 2042-IX «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закон України від 30 
листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» та наказ 
Міністерства фінансів України від 10.05.2022 року №135), надходження 
від якого складуть  75,6 млн грн. 

Крім того, у 2022 році від місцевих податків і зборів (23,1% у загальному 
обсязі власних доходів) до бюджету Вінницької МТГ планується залучити 
надходження в сумі 1049,1 млн грн, що на 77,4 млн грн або на 8,0% більше за 
фактичні надходження минулого  року, з них: 

 по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 117,6 
млн грн, що на 19,1 млн грн або в 1,2 рази більше за показник 2021 року, 

 по платі за землю – 250,8 млн грн, що більше за фактичні надходження 
2021 року на 19,2 млн грн або на 8,3%, 

 по єдиному податку – 677,4 млн грн, що на 39,5 млн грн або на 6,2% 
перевищує показник 2021 року, 

 по транспортному податку – 1,2 млн грн. Порівняно з фактом минулого 
року надходження зменшаться  на  0,5 млн грн або на 29,0%, 

 по туристичному збору – 2,1 млн грн, що на 0,1 млн грн або  на 7,9% 
більше  за фактичний  показник 2021 року. 

• за рахунок трансфертів з державного і місцевого бюджетів – 824,5 млн 
грн, що на 28,1 млн грн або 3,5% більше за фактичні надходження 2021 
року. 

Надходження до спеціального фонду в 2022 році складуть 218,4 млн грн, і 
в порівнянні з 2021 роком зменшаться на 171,8 млн грн або на 44,0%. 

Складовою частиною спеціального фонду бюджету Вінницької МТГ є 
бюджет розвитку, який становить 18,8% у власних доходах спеціального фонду.  

За 9 місяців 2022 року до бюджету розвитку залучено доходів у сумі 32,8 
млн грн, що на 33,3 млн грн або на 50,4% менше за відповідний показник 2021 
року. Очікувані надходження до бюджету розвитку у 2022 році складуть 49,1 млн 
грн, що менше за показник минулого року на 52,7 млн грн або на 51,7 %. 
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Основним доходним джерелом бюджету розвитку спеціального фонду 
бюджету Вінницької МТГ є кошти від продажу землі, надходження від яких за 9 
місяців 2022 року склали 16,5 млн грн, що становить 9,5% у власних доходах 
спеціального фонду. 

У 2022 році від продажу землі надходження очікуються в сумі 25,4 млн 
грн, що на 38,4 млн грн або на 60,2%  менше за фактичні надходження 2021 року, 
в зв’язку зі зменшенням ділової активності на ринку нерухомості та, частково, 
через припинення УДКСУ в м. Вінниці Вінницької області  фінансування робіт 
з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в умовах воєнного 
стану в зв’язку з  обмеженим фінансовим ресурсом бюджету (постанова Кабінету 
Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 
умовах воєнного стану» (зі змінами)). 

У 2022 році до спеціального фонду бюджету Вінницької МТГ не 
очікуються надходження офіційних трансфертів з державного і місцевого 
бюджетів. Тоді як у 2021 році надходження від офіційних трансфертів склали 
145,1 млн грн. 

Очікуване виконання бюджету Вінницької МТГ у 2022 році по видатках 
буде забезпечено за рахунок доходів бюджету в сумі 5487,4 млн грн, отримання 
кредитів до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в сумі 1,8 млн грн 
та направлення залишків коштів, що утворились в бюджеті станом на 01.01.2021, 
в сумі 184,8 млн грн. 

В 2022 році, як і в попередні роки, бюджет Вінницької МТГ зберіг 
соціальну спрямованість. В першу чергу кошти бюджету спрямовуються на 
фінансування захищених статей. В повному обсязі забезпечується виплата 
заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв та 
комунальних послуг, які спожиті бюджетними установами, видатки по інших 
захищених статтях, кредиторська заборгованість по яких відсутня. 

Забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати працівникам 
бюджетних установ з 01.01.2022 в сумі 6500 грн, з 01.10.2022  – 6700 грн. 

Надання допомог та компенсацій окремим категоріям громадян 
Вінницької МТГ проводяться з врахуванням прожиткового мінімуму на 1 особу 
в розмірі з 1 січня – 2393 грн, з 1 липня – 2508 грн, з 1 грудня – 2589 грн. 

Протягом 9 місяців 2022 року видатки бюджету склали 3238,5 млн грн, в 
тому числі по загальному фонду – 2766,3 млн грн, по спеціальному фонду – 472,2 
млн грн, що на 2,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року, в тому 
числі по загальному фонду – більше на 3,8%, по спеціальному фонду – менше на 
27,9%. Суттєве зменшення обсягу видатків спеціального  фонду пов’язане із 
встановленням, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
09.06.2021 №590, черговості фінансування видатків бюджетів в умовах воєнного 
стану, відповідно до якої органами Державної казначейської служби не 
проводиться фінансування видатків на будівництво та реконструкцію, капітальні 
ремонти (крім укриттів, об’єктів благоустрою та забезпечення підготовки до 
зими), придбання обладнання.  
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Видатки загального фонду на фінансування соціально-культурної сфери та 
заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, склали 1706,4 млн грн. 

На заробітну плату працівників бюджетної сфери направлено 1399,4 млн 
грн. 

Із загальної суми видатків загального фонду: 
− установи освіти отримали 1348,4 млн грн, що на 217,7 млн грн або 

19,3% більше, ніж за  9 місяців 2021 року;   
− на соціальний захист і соціальне забезпечення направлено 156,0 млн 

грн, що на 23,3 млн грн або 17,5% більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року; 

− на охорону здоров’я направлено 106,0 млн грн, що на 51,9 млн грн або 
на 32,8% менше, ніж за  9 місяців минулого року; 

− на утримання установ культури направлено 40,9 млн грн, що на 2,7 млн 
грн або 6,1% менше порівняно з видатками за 9 місяців 2021 року; 

− на утримання установ фізичної культури направлено 55,2 млн грн, що 
на 1,3 млн грн або 2,2 відсотка менше, ніж у відповідному періоді 
минулого року; 

− на житлово-комунальне господарство направлено 376,8 млн грн, що на  
28,4 млн грн або на 8,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого 
року; 

− на забезпечення роботи міського автомобільного та електротранспорту 
направлено 338,0 млн грн, що на 61,4 млн грн або 22,2% менше, ніж за  
9 місяців минулого року. 

Пріоритетними видатками бюджету в умовах воєнного стану також були 
видатки на капітальний ремонт споруд цивільного захисту – укриттів  закладів 
соціально-культурної сфери (84 млн грн), забезпечення резервного 
електроживлення в закладах соціально-культурної сфери та на виробничих 
об’єктах комунальних підприємств (58,3 млн грн), заходи з ліквідації наслідків 
ракетного обстрілу 14 липня 2022 року (29,6 млн грн), забезпечення 
обороноздатності військових частин та інших військових формувань 
Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 
території громади (26,0 млн грн). 

Протягом 9 місяців 2022 року на видатки бюджету розвитку направлено 
303,1 млн грн, що складає 26,5% до планових призначень на рік. 

1.2.  Управління об’єктами комунальної власності.  
Земельні відносини 
В переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької 

МТГ станом на 01.10.2022 перебуває 7762 об’єкти. Крім того, в комунальній 
власності перебуває 6975 ділянок зовнішніх інженерних мереж, протяжністю 
2069 км (електро-, газо-, тепломережі, мережі водопостачання та 
водовідведення), які прийняті з державної власності та від приватних структур, і 
передані в господарське відання експлуатуючим організаціям. 

У 2022 році Вінницькою міською радою надано згоду на прийняття до 
комунальної власності Вінницької міської територіальної громади чотирьох 
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закладів професійно-технічної освіти. Також до комунальної власності 
Вінницької МТГ прийнято захисну споруду цивільного захисту, яка складається 
зі сховища №00107 та сховища №00108, на вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці. 
Здійснено державну реєстрацію комунальної власності Вінницької МТГ 9 
об’єктів нерухомого майна. 

За 9 місяців 2022 року проведено роботу з оформлення 110 договірних 
відносин з оренди нерухомого майна Вінницької МТГ, з яких: 

− 26 договорів оренди укладено за результатами проведених 34 
електронних аукціонів з передачі в оренду;  

− 17 договорів оренди укладено за результатами проведених 17 
електронних аукціонів з продовження оренди;  

− 19 договорів оренди укладено без проведення електронних аукціонів 
з передачі в оренду; 

− 48 договорів оренди укладено без проведення електронних аукціонів 
з продовження оренди. 

Відчужено майно, що перебувало в комунальній власності Вінницької 
МТГ, а саме: 4 об’єкти загальною площею 331,1 м2 – шляхом продажу на аукціоні 
та 2 об’єкти загальною площею 959 м2  – шляхом викупу. 

Від оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності (крім ЄМК) 
за 9 місяців 2022 року надійшло 16 590,5 тис. грн (в т.ч. ПДВ), від оренди ЄМК 
– 194,3 тис. грн, від приватизації 17 845,1 тис. грн (в т.ч.ПДВ). 

За результатами роботи до бюджету Вінницької МТГ перераховано кошти 
в сумі 23 598,1 тис. грн, в т.ч. від приватизації (аукціон, викуп), за 
інвестиційними угодами – 14 936,9 тис. грн, від оренди – 8 661,2 тис. грн. 

В автоматизованій базі даних «Договори оренди» станом на 01.10.2022 
налічується 1294 діючих договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності, в автоматизованій базі обліку договорів про встановлення земельного 
сервітуту обліковується 951 договорів.  

Із загальної площі земель Вінницької МТГ станом на 01.10.2022 на 
договірних умовах використовуються землі площею 884,3295 га, в т.ч. за 
договорами оренди – 767,0466 га та договорами про встановлення земельного 
сервітуту – 117,2829 га. 

Протягом 9 місяців 2022 року укладено 52 договори оренди земельних 
ділянок загальною площею 58,3745 га, загальна сума річної плати за договорами 
становить 8170,79 тис. грн та 50 угод про поновлення, внесення змін до договорів 
оренди, укладених на земельні ділянки загальною площею 6,2958 га, загальна 
сума річної плати згідно з укладеними угодами до договорів становить 3439,82 
тис. грн. 

Укладено 106 договорів про встановлення земельного сервітуту загальною 
площею 82,3711 га, загальна сума річної плати за договорами становить 1768,699 
тис. грн та 35 угод про поновлення, внесення змін до договорів про встановлення 
земельного сервітуту загальною площею 0,2278 га, загальна сума річної плати 
згідно з укладеними угодами до договорів становить 350,664 тис. грн. 

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2083 «Про 
затвердження Порядків: залучення, розрахунку величини і використання коштів 
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пайової участі у розвитку інфраструктури Вінницької міської ОТГ; залучення 
інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької міської ОТГ при зміні 
цільового призначення земельних ділянок приватної власності; забудови 
територій Вінницької міської ОТГ та скасування рішення міської ради від 
27.12.2011 №557 (зі змінами та доповненнями)», із змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 28.02.2020 №2194, протягом 9 місяців 2022 року укладено 62 
договори про участь власників земель в соціально-економічному розвитку 
Вінницької міської ТГ при зміні цільового використання земель приватної 
власності загальною площею 5,8508 га, на загальну суму внесків 5209,318 тис. 
грн., в результаті чого до бюджету Вінницької МТГ залучені надходження в сумі 
1413,174 тис. грн. 

Впродовж 9 місяців 2022 року до бюджету Вінницької МТГ надійшло 
коштів від сплати плати за землю в сумі 182 337,615 тис. грн, в тому числі 89 
470,933 тис. грн орендної плати та 92 866,682 тис. грн земельного податку, а 
також 13 464,699 тис. грн плати за договорами про встановлення земельного 
сервітуту. 

Станом на 01.10.2022 року згідно з прийнятими міською радою рішеннями 
у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах передано 10 земельних 
ділянок, загальною площею 0,7211 га, загальною вартістю 3357,250 тис. грн.  До 
бюджету Вінницької МТГ від продажу земель надійшли кошти в сумі 16 478,972 
тис. грн. 

Департаментом земельних ресурсів міської ради постійно здійснюється 
пошук вільних земельних ділянок на території міста Вінниці та доповнюється 
Перелік земельних ділянок комунальної власності (прав на них), які 
виставляються на земельні торги окремими лотами. На даний час Перелік 
містить 74 вільних земельних ділянок загальною площею 26,5762 га (в тому 
числі 58 земельних ділянок, які розташовані на проспекті Юності - лівий  берег 
ставу «Поділля»), права на які можливо набути на конкурентних засадах.   

У 2022 році земельні торги у формі електронного аукціону не проводились. 
Загальна кількість громадян, включених до списку бажаючих на 

отримання вільної земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд склала 
11840 осіб, з яких 5808 осіб –  учасники бойових дій (АТО/ООС) та члени  сім’ї 
загиблого учасника бойових дій (АТО/ООС). 

До списку бажаючих на отримання вільної земельної ділянки за цільовим 
призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд подано 23 заяви від учасників АТО (ООС) та 
членів сімей загиблих учасників АТО (ООС), в тому числі з реєстрацією місця 
проживання в м. Вінниці – 17, з реєстрацією місця проживання в Вінницькій 
області – 4, з реєстрацією місця проживання в інших містах  України – 2. 

Всього у власність та оренду учасникам бойових дій АТО (ООС) за період 
2015-2022рр. передано 469 земельних ділянок (в тому числі 419 – для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (з яких 4 ділянки на умовах оренди), 19 – для індивідуального 
садівництва, 1 – для дачного будівництва, 30 – для індивідуального гаражного 
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будівництва), за рахунок земель комунальної власності. Організовано подачу 747 
особами заяв до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області 
щодо надання дозволів на  розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на частині території Агрономічної сільської ради 
Вінницького району Вінницької області, в тому числі пільгових категорій, 
зокрема учасникам бойових дій АТО (ООС). Із них позитивне рішення отримало 
663 громадянина. 

Учасникам бойових дій АТО (ООС) та членам сім’ї загиблого учасника 
УБД АТО (ООС) передано у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - 1 
земельна ділянка, для індивідуального гаражного будівництва – 2. 

На розроблення документації із землеустрою для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) надано 5 дозволів, для індивідуального гаражного 
будівництва – 1 дозвіл. 

Відповідно до п.5 Закону України №2145-IX від 24.03.2022 року “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану” безоплатна 
передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання 
дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної 
передачі, розроблення такої документації забороняється. Відповідно до Закону 
України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 
стану в Україні», рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 
17.03.2022р. №593 «Про затвердження переліків адміністративних та інших 
послуг, що надаються через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» (зі 
змінами)» у 2022 році послуга щодо внесення до списку бажаючих на отримання 
вільної земельної ділянки (в т.ч. внесення змін) на час воєнного стану не 
надавалася. 

1.3. Діяльність комунальних підприємств 
У 2022 році в підпорядкуванні структурних підрозділів виконавчого 

комітету Вінницької міської ради перебувало 52 комунальних підприємства (в 
тому числі 13 некомерційних), середня кількість працівників підприємств 
становила близько 9,0 тис. осіб. Переважно вони займаються наданням 
комунальних послуг, медичним обслуговуванням, підтриманням чистоти та 
порядку в громадських місцях та на території Вінницької МТГ. 

Проведений аналіз доходів, отриманих міськими комунальними 
підприємствами та некомерційними комунальними підприємствами від основної 
діяльності за 9 місяців 2022 року, показав, що спостерігаються незначні 
позитивні тенденції у порівнянні з аналогічним періодом минулого 2021 року.  

Так, чистий дохід від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт та 
наданих послуг комунальних підприємств за звітній період склав 2 089,7 млн 
грн, що на 278,8 млн грн (або на 15,4%) більше від фактичного показника 
9  місяців 2021 року (1 810,9 млн грн), та склав 67,2% в сукупному доході всіх 
комунальних підприємств. 
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Фінансовим результатом діяльності комунальних підприємств за 
підсумками 9 місяців 2022 року є загальний збиток, сума якого становить 98,1 
млн грн проти 167,6 млн грн за аналогічний період минулого року.  

26 підприємств (50% від загальної кількості) отримали прибуток в сумі 
41,2 млн грн, 23 – збиток на суму 139,3 млн грн, ще 3 підприємства отримали 
нульовий фінансовий результат. 

Найбільш прибутково спрацювали комунальні підприємства: КУП 
«ЕкоВін» (5,3 млн грн), КП «Агенція муніципальної нерухомості» (2,1 млн грн) 
та комунальні некомерційні підприємстві: «Вінницька міська клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги» (5,0 млн грн), «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №5 м. Вінниці» (4,3 млн грн), «Вінницька  клінічна  багатопрофільна 
лікарня» (3,7 млн грн), «Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології» (3,4 млн грн), «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» (3,3 млн грн), «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці» (3,2 млн грн), «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» (3,1 млн грн), «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» (2,0 млн грн) тощо. 

Найбільших збитків отримали КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (96,9 
млн грн), КП «Вінницякартсервіс» (15,3 млн грн), КНП «Вінницький міський 
клінічний  пологовий будинок №2» (7,3 млн грн), КП «Вінницька транспортна 
компанія» (4,1 млн грн), КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері 
та дитини» (3,8 млн грн), КП «Аеропорт Вінниця» (1,9 млн грн), ВМКП 
«Вінницяміськліфт» (1,6 млн грн), МКП «Вінницязеленбуд» (1,6 млн грн). 

З метою оцінки ефективності роботи комунальних підприємств за період 
2018 рік – І півріччя 2022 року проведено аналіз показників їх фінансово-
господарської діяльності з урахуванням сум коштів, виділених з бюджету 
Вінницької МТГ на фінансову підтримку (дотацію) на покриття збитків, 
придбання основних засобів та капітальний ремонт, поповнення статутного 
капіталу та виконання заходів цільових програм міської ради. Робота в даному 
напрямку триватиме в наступному році.  

Для недопущення збитковості суб’єктів господарювання, як комунальної, 
так і інших форм власності, відповідно до повноважень, визначених чинним 
законодавством, виконавчі органи міської ради проводять постійну роботу з 
приведення тарифів на комунальні, транспортні, медичні та інші послуги до 
рівня економічно обґрунтованих витрат. Так, упродовж 9 місяців 2022 року 
виконавчим комітетом міської ради встановлено/погоджено: 

− 5 тарифів на виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії (ТОВ «Біоальтернатива», КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «КАМ’ЯНСЬКТЕПЛО»); 

− 119 тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води (КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»); 

− 16 тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (КУП 
«ЕкоВін», ТОВ «АТП – 0128», ФОП Кулик В.В.); 
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− 2 тимчасових тарифи на перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі (приватні 
перевізники); 

− 1 тимчасовий тариф на перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху (КП «Вінницька 
транспортна компанія»); 

− 1225 тарифів на платні медичні послуги (КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» та комунальні некомерційні підприємства); 

− 716 тарифів на платні медичні стоматологічні послуги (МКП 
«Медичний стоматологічний центр», КНП «Вінницька клінічна багатопрофільна 
лікарня»); 

− 21 тариф на проходження стажування лікарів (провізорів) – інтернів 
(комунальні некомерційні підприємства). 

Незважаючи на введення воєнного стану в Україні, важке фінансове 
становище, систематичне коливання цін на природний газ, збільшення тарифів 
на електричну енергію, водопостачання та водовідведення, зростання цін на 
матеріально-технічні ресурси (в тому числі пальне, запчастини), комунальні 
підприємства забезпечили надання якісних послуг мешканцям громади, адже 
комфорт та безпека громадян є основним пріоритетом у їх діяльності. 

2. Реальний сектор економіки 

2.1.  Промисловість та підприємництво  
Промислові підприємства, здебільшого, розташовані на території 

обласного центра – м. Вінниці. Діяльність переважної більшості (понад 60%) 
зосереджена в переробній промисловості, зокрема в харчовій промисловості 
(33%). Серед найбільших виробників харчової продукції – Вінницька 
кондитерська фабрика «Roshen», польсько-українське підприємство «Барлінек 
Інвест», Вінницький олійножировий комбінат, підприємство ТОВ «Грін КУЛ», 
ТОВ «Солодка мрія, ТОВ «Аграна Фрут», ПрАТ «Вінницька харчосмакова 
фабрика». Підприємства харчової промисловості повністю забезпечують 
потреби громади. Крім того, виготовлена продукція промислових підприємств 
експортується в країни Європи, Китай, США, Єгипет та Туреччину.  

Економічну діяльність впроваджують зареєстровані станом на 01.10.2022 
року на податковому обліку за основним місцем реєстрації у Вінницькій ДПІ ГУ 
ДПС у Вінницькій області (м. Вінниця) 48759 суб’єктів господарської діяльності, 
що більше, ніж за аналогічний період минулого року на 398 осіб. При цьому, 
найбільше зростання відбулось серед фізичних осіб-підприємців – на 317 осіб 
або 1,1% до 28898 осіб. Кількість юридичних осіб збільшилась на 81 особу і 
склала 19861 особу. 

На спрощеній системі оподаткування станом на 01.10.2022 року 
перебували 22714 осіб або 46,6% від загальної кількості зареєстрованих СГД, що 
більше ніж за аналогічний період минулого року на 396 осіб або на 1,7%. При 
цьому, кількість фізичних осіб-підприємців станом на 01.10.2022 року  
збільшилась на 414 осіб або 2% і склала 20438 осіб, тоді як кількість юридичних 
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осіб зменшилась на 18 осіб,  і склала 2276 осіб. Решта суб’єктів господарювання 
– 26045 осіб, перебували на загальній системі оподаткування.  

Домінуючим фактором, що стримує розвиток промисловості і 
підприємництва в 2022 році є воєнні дії. Водночас, переважна більшість 
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в Вінницькій МТГ, та які 
на початку бойових дій в Україні були змушені припинити діяльність, наразі 
повністю або частково відновили свою господарську діяльність.  

Крім того, від початку повномасштабної війни до Вінницької МТГ за 
програмою релокації перемістили свої виробничі потужності 236 суб’єктів 
господарської діяльності з Південних та Східних регіонів України, з яких  94 – 
юридичні особи та 142 фізичних осіб-підприємців. Вже відновили діяльність 177 
суб’єктів господарювання (або 75%), створено 1114 нових робочих місць. Серед 
релокованих підприємств, відновило діяльність ПрАТ «Укпостач» (компанія 
«UBC Group»), яке було переміщено на територію м. Вінниці з Харківської 
області, м. Дергачі. На сьогодні на підприємстві працює 233 осіб, з яких 134 – 
вінничани.        

Незважаючи на введення воєнного стану в України, на території 
індустріального парку «Вінтер Спорт» продовжені, за рахунок інвестора, 
необхідні роботи для початку будівництва заводу з виробництва спорядження 
для зимових видів спорту. Зокрема, виконані роботи з облаштування  
фундаменту, збудовано тимчасове залізобетонне укриття для безпеки 
будівельників під час повітряних тривог. 

Обрано керуючу компанію Вінницького індустріального парку. За 
результатами конкурсу визначено переможця ТОВ «UPARKS» – підприємство, 
яке спеціалізується, зокрема, на переробці сільськогосподарської продукції та 
виготовленні харчових продуктів. Підприємство має досвід у розробці концепцій 
індустріальних парків та здійснює супровід понад 10 проєктів індустріальних 
парків та промислових зон на території України. 

Завершено будівництво І черги Логістичного центру (розподільчий центр 
Вінниця) ТОВ «Промислова 9» (група компаній «Аврора»). Площа введеного 
об’єкту склала 9,5 тис. м2. На підприємстві створено 130 нових робочих місць. 

2.2.  Сфера внутрішньої торгівлі 
Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства на послуг є 

важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у 
формуванні загальноекономічного потенціалу громади, так і у забезпеченні 
потреб населення у товарах та послугах. 

У сфері торгівлі станом на 01.10.2022 функціонує 2364 (порівняно з 2021 
роком – 2352) підприємства, основним видом економічної діяльності яких є 
роздрібна торгівля (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-
підприємців), в тому числі в тому числі 1828 магазинів, 522 заклади 
ресторанного господарства, загальною площею 55219 м2 та 11 ринків і 
торговельних майданчиків, загальною площею 118358 м2. Загалом площа 
торгової мережі  складає 473577 м2. 
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Для поліпшення торгового обслуговування, пришвидшення руху товару 
від виробника до споживача застосовується також позамагазинний продаж 
товарів, а саме на торговельних майданчиках та ринках. Оскільки в сучасних 
умовах торгівля на ринках є місцем зайнятості багатьох людей.  

На теперішній час в місті працюють 11 ринків та торговельних 
майданчиків актуального торгового формату, з яких 8 – змішаної форми та 3 – 
промислової групи товарів, загальною площею, відведеною під торгівлю – 
118358 м2.  Крім того, функціонують 1 критий продовольчий павільйон на вул. 
Є.Пікуса та 2 торговельно-сервісні центри: «Лісопарк» і «Вишенька». 

На територіях 5 ринків та 3 торговельних центрах для торгівлі 
сільськогосподарською продукцією відведено 2997 торгових місць, в тому числі 
325 пільгових місць для реалізації сільськогосподарської продукції вирощеної на 
власних земельних ділянках.   

В умовах воєнного стану в Україні спостерігається певний потенціал 
розвитку внутрішньої торгівлі за рахунок релокації підприємств, закладів та 
організацій до Вінницької МТГ. Крім того, в зв’язку з впровадженням нового 
Порядку розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі на території м. 
Вінниці вдалося систематизувати, упорядкувати та налаштувати механізм 
наповнення місцевого бюджету за рахунок укладення договорів про участь в 
соціально-економічному розвитку регіону. За розташування пересувних об’єктів 
сезонної торгівлі згідно з встановленим Порядком до бюджету Вінницької МТГ 
станом на 01.10.2022 надійшло 1141354, 54 грн. 

Побутове обслуговування в громаді урізноманітнюється на приватній 
основі. В умовах воєнних дій в Україні вінницькі перукарі організували 
безкоштовне обслуговування відвідувачів із числа ВПО. До надання цих послуг 
було залучено 23 перукарні, послугами безкоштовного обслуговування 
скористалось 1005 внутрішньо переміщених осіб. 

2.3. Аграрний сектор економіки 
На території Вінницької МТГ господарську діяльність здійснюють 13 

сільськогосподарських підприємств та 14 фермерських господарств. 
У 2022 році сільгоспвиробниками засіяно 6297 га площ відведених під 

зернові та технічні культури, в тому числі: 1730 га озимої пшениці, 115 га 
озимого ячменю, 140 га озимого ріпаку, 55 га ярої пшениці, 2088 га кукурудзи на 
зерно, 764 га сої та 1405 га соняшнику. Середня урожайність озимої пшениці 
склала 49,7 ц/га, озимого ячменю -50 ц/га, озимого ріпаку - 37,9 ц/га, ярої 
пшениці - 42 ц/га та ярого ячменю - 36 ц/га, сої – 28,1 ц/га, соняшнику - 29,8 ц/га. 
Площа посівів озимих зернових культур під урожай 2023 року склала 2249 га, що 
становить 100% до прогнозованого показника, в тому числі озимого ріпаку – 
1310 га, озимої пшениці – 889 га, озимого ячменю – 50 га. 

Майже половина сільгосппродукції, вирощеної місцевими аграріями 
реалізується на внутрішньому ринку України. Соняшник закуповує ПАТ 
«Вінницький олійножировий комбінат», який є виробником широкого 
асортименту високоякісної продукції. Вінницькому комбінату хлібопродуктів 
№2, який є одним з найбільших зернопереробних підприємств України, аграрії 
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постачають пшеницю. Кукурудза пропонується компанії «КЕРНЕЛ», яка є  
найбільшим у світі виробником і експортером соняшникової олії, провідним 
виробником і постачальником сільськогосподарської продукції на світові ринки. 
Вирощені сою, соняшник та пшеницю реалізують ДП «Сантрейд», який 
спеціалізується на виробництві соняшникової олії та є великим експортером 
зернових та олійних культур. 

До початку воєнних дій в Україні, аграрії Вінницької МТГ реалізовували 
вирощену зернову продукцію не тільки в Україні, а й експортували за 
укладеними контрактами в Китай, Єгипет, Швейцарію тощо. 

Вирощуванням картоплі та овочевих культур займаються три фермерських 
господарства: ФГ «Сольський Василь Дмитрович», ФОП «Гаврилюк», СФГ 
«Січ». У 2022 році на площі 31 га ріллі ними висаджено 2 га моркви, 1 га буряку, 
1 га цибулі, 1 га  томатів, 1 га перцю, 1 га баклажанів, 10 га капусти та 14 га 
картоплі. Крім того,  ФГ «Сольський Василь Дмитрович» (с. Вінницькі Хутори) 
на 10 га землі займається вирощуванням яблук та груш, які реалізуються на 
території громади через мережу магазинів та супермаркетів.    

У зв’язку з воєнними діями на території України, аграрії зіткнулися з 
низкою проблем,  такими як, недостатнє фінансове забезпечення, нестача 
посівного матеріалу, зростання цін та дефіцит пального, неможливість отримати 
проплачені матеріально-технічні ресурси. Для забезпечення сталого 
проходження посівної кампанії 2022 року місцеві аграрії отримали фінансову 
підтримку, а саме:  

– фермерське господарство (с. Стадниця) отримало кредит (позику) від 
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на вирішення фінансово-
господарських питань, що дало змогу збільшити площу посадки овочевих 
культур на 30%;  

– п’ять фермерських господарств отримали в банківських установах 
кредитні кошти на загальну суму понад 20,5 млн грн за державною програмою 
кредитування для забезпечення посівної кампанії; 

– фермер одержав фінансову підтримку через Український державний 
фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) в сумі 250,0 тис. грн 
для провадження виробничої діяльності; 

– п’ять фермерських господарств отримали від фірми Bayer (на 
благодійній основі) посівний матеріал кукурудзи по 12 посівних одиниць (12-15 
га), що забезпечило 100% потребу. 

Цього року проведено обстеження земель та об’єктів водного фонду 
(ставків), які розташовані на території Вінницької МТГ за межами м. Вінниці з 
метою ефективного та раціонального їх використання. Рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 26.05.2022 №1016 (зі змінами) створено дві комісії з 
обстеження земель сільськогосподарського призначення, земель та об’єктів 
водного фонду (ставків) та ефективності їх використання.  

Загалом обстежено 125 водних об’єктів, з яких 110 об’єктів – в межах 
населених пунктів, 15 – за межами, загальна площа водних об’єктів  – 225,4 га, в 
тому числі площа водного дзеркала – 205,4 га. Найбільш прийнятними для 
виробництва риби є ставки площею від 1 га до 10 та більше га, яких налічується 



27 
 

47, орієнтовною загальною площею 203,1 га. З перспективних 37  ставків, у 
користуванні на умовах оренди для цілей риборозведення перебуває 13. Загальна 
площа орендованих водних об’єктів – 54 га, в тому числі, площа водного 
дзеркала – 47,6 га.  

Найбільша кількість водойм, а це 88 невеликих ставків, копанок, калюж, 
болот, орієнтовною площею до 1 га, за своїми гідрологічними особливостями є 
малоперспективними та непридатними для риборозведення. Дані водойми не є 
інвестиційно привабливими та можуть використовуватися для потреб рекреації, 
любительського рибальства тощо. В основному, ці ставки розташовані в притул 
до присадибних земельних ділянок жителів сіл Вінницькі Хутори та Гавришівка. 

Для відтворення та раціонального використання природних ресурсів 
департаментом економіки і інвестицій міської ради спільно з Вінницько-
Хутірським та Стадницьким старостинськими округами розроблено проєкт 
Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння у сфері охорони довкілля. 

З метою створення організаційно-економічних умов для  розвитку 
аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною 
сільгосппродукцією розроблено «Програму розвитку аграрного сектору  та 
забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади 
на 2023 – 2025 роки».  

2.4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування 
Спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі м. 

Вінниця проводяться лабораторією спостережень за забрудненням атмосфери 
Вінницького обласного центру з гідрометеорології на двох стаціонарних постах 
(ПСЗ): ПСЗ №1 (вул. Київська, 25); ПСЗ №2 (вул. Немирівське шосе, 29). 

У повітрі визначається 15 забруднювальних домішок, з них основні – 
завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту і специфічні – 
фтористий водень, аміак, формальдегід та вісім важких металів (залізо, кадмій, 
манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк). Оцінка стану забруднення 
атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння з відповідними гранично 
допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі. 

За 9 місяців 2022 року в атмосферному повітрі м. Вінниці майже завжди 
спостерігався  підвищений вміст діоксид азоту (речовина 3 класу небезпеки), 
фтористого водню (речовина 2 класу небезпеки) та формальдегіду. Однак у 
порівнянні з 2021 роком ці перевищення дещо менші. Максимальну  кількість 
випадків перевищення ГДКм.р. по фтористому водню зафіксовано у липні (31 
випадок) та по діоксиду азоту – у червні (13 випадків). Загалом по місту середні 
показники середньомісячних концентрацій по діоксиду азоту досягали 1,66 
ГДКс.д. (для порівняння у 2021 році – 2,55 ГДКс.д.), по фтористому водню – 1,24 
ГДКс.д. (у 2021 році – 1,52 ГДКс.д.) та по формальдегіду – 1,61 ГДКс.д. (у 2021 
році – 1,54 ГДКс.д.); середні показники максимально-разових концентрацій по 
діоксиду азоту досягали 1,43 ГДКм.р., по фтористому водню – 1,07 ГДКм.р.; 

Середньомісячні та максимальні з разових концентрацій інших 
забруднювальних домішок не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні 
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нормативи. Вміст важких металів у повітрі був значно нижче рівня відповідних 
ГДКс.д. 

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря (за КІЗА) за 9 місяців 
2022 року становив 5,59 і характеризувався, як підвищений. Порівняно з 
минулим роком відмічається зниження рівня забруднення атмосферного повітря 
(з 8,1 до 5,59). Разом з тим, у липні спостерігався високий індекс забруднення 
повітря – 7,5, зокрема через підвищену концентрацію формальдегіду та 
фтористого водню порівняно з іншими місяцями. В цілому ж зниження 
загального рівня забруднення повітря порівняно з минулим роком можна 
пояснити тим, що у зв’язку із війною суб’єкти господарювання (забруднювачі 
атмосферного повітря) або працюють не на повну потужність, або взагалі 
припинили свою діяльність, а також потік автотранспортних засобів зазнав змін, 
враховуючи введення комендантської години. 

Разом з тим, фахівцями ДУ «Вінницький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України» за 9 місяців 2022 року в межах міста 
відібрано 72 проби атмосферного повітря в межах житлової забудови та на 
перехрестях автомагістралей, з них у 2 (2,8) пробах зареєстровані перевищення 
по оксиду вуглецю та діоксиду азоту (на перехресті вулиць Пирогова – 
Електромережа). Лабораторно досліджено 29 проб ґрунту в основному поблизу 
перехресть вулиць, де спостерігається найбільший потік автотранспорту, з яких 
13 (45%) не відповідало нормативам по бактеріологічних показниках (виявлені 
БГКП) та 17 (59%) по хімічних показниках (цинк, мідь, нікель, свинець), що 
свідчить про забруднення ґрунтів викидами автомобільного транспорту. 

Серед основних причин, що зумовлюють незадовільний стан якості 
атмосферного повітря в місті та спричиняють концентрацію парникових газів в 
атмосфері - недотримання суб’єктами господарювання норм природоохоронного 
законодавства та низькі темпи впровадження новітніх технологій. 

Водні ресурси є основним джерелом питної води, а також важливими 
елементами навколишнього середовища та місцями для рекреації. Враховуючи 
вплив глобальних процесів зміни клімату, інтенсивність господарської 
діяльності та збільшення потреб у використанні води в промислових і побутових 
цілях, виникає нагальна потреба в формуванні комплексного підходу до 
водокористування та охорони водойм. 

Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, 
неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд, 
недотримання норм водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин 
із земель сільськогосподарського призначення. Основні забруднюючі речовини 
– сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, 
сульфати, поверхнево-активні речовини. Зростає забруднення медичними 
відходами та мікропластиком, яке на сьогодні не контролюється.  

За значенням гідрохімічних показників інтегральної оцінки якості вода 
Південного Бугу на Вінниччині відповідає ІІ-му  класу «добрі», IV-ої категорії  
та характеризується за станом як задовільні та за ступенем чистоти – слабко 
забруднені. 
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ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України» за 9 місяців 2022 року на території Вінницької МТГ відібрано та 
лабораторно досліджено на хімічні і бактеріологічні показники 172 проби питної 
води з централізованої мережі та 12 проб питної води із насосних станцій КП 
«Вінницяоблводоканал». З них відповідно 4 (3%) та 9 (75%) не відповідали 
вимогам по санітарно-хімічних показниках (загальна жорсткість, перманганатна 
окиснюваність, хлор залишковий зв’язаний, аміак, каламутність). Для 
порівняння за аналогічний період у 2021 році кількість проб, що не відповідали 
вимогам становила 36%. 

Досліджено на бактеріологічні, паразитологічні та хімічні показники 3 
проби води в місці водозабору, 12 в контрольних створах р. Південний Буг, 6 в 
зоні впливу скиду Сабарівських ОСК та 12 на пляжах міста. Невідповідність 
нормативу встановлена в 14 пробах – (42%) по бактеріологічним показниках 
(ешерихії колі, ЛКП, ентерококи, стафілококи), в 33 пробах – (100%) по хімічних 
показниках (запах, БСК-5, БСК-20, водневий показник, розчинений кисень), що 
свідчить про забруднення річки Південний Буг органічними сполуками, які 
потрапляють у водні об’єкти зі стічними водами підприємств, а також можуть 
бути природного походження. В 2021 році кількість таких проб становила 
відповідно 52,9%  та 100%.  

Лабораторно обстежено 309 криниць громадського користування, з яких в 
144 криницях (47%) якість води не відповідала нормативам за бактеріологічними 
показниками (наявні загальні форми Колі-інфекції, Ешерихії колі-інфекції) та в 
247 (80%) – по санітарно-хімічних показниках (запах, забарвленість, загальна 
жорсткість, водневий показник, каламутність, нітрати, залізо, аміак). У 2021 році 
із 45 обстежених криниць кількість таких проб становила відповідно 68,9%  та 
73,3%. 

Для поліпшення санітарного стану та гідрологічного балансу р. Південний 
Буг в межах комплексного розчищення русла та поглиблення дна річки в межах 
Вінницької громади проведено очищення 12,9 тис. м3 донних відкладень.  
Проведено очистку 14 055 м² русел малих річок. 

За кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища міської 
ради були продовжені роботи з будівництва мереж каналізації на території 
приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе 
місто».  

Здійснено ремонт та обслуговування 5 580 м/п мереж зливової каналізації. 
Відремонтовано та очищено 157 колодязів питної води.  
Проведено санітарну очистку понад 2,6 тис. м3 контейнерних майданчиків 

для відходів. 
Прогресуюче накопичення відходів, як в побутовому, так і в промисловому  

секторах залишається гострою екологічною проблемою громади. Показник 
утворення побутових відходів досяг 300 кг/рік на одного мешканця. Вплив на 
довкілля мають небезпечні відходи: батарейки, акумулятори, ртутні лампи, 
мастила та побутова хімія тощо. Невирішене питання наявних небезпечних 
відходів підприємств-банкрутів, які впроваджували діяльність в м Вінниці. 
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В зв’язку з воєнним станом в Україні, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 червня 2021 №590 «Про затвердження Порядку 
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 
режимі в умовах воєнного стану» з 24 лютого 2022 року зупинені роботи з 
будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (біля села 
Людавка, Жмеринського району Вінницької області).  

Була продовжена практика проведення роз’яснювально-просвітницьких 
заходів (лекцій, бесід, конкурсів, вікторин та ін.) для підвищення екологічної 
свідомості громадян. Зокрема, були проведені: учнівський форум  «Від ідеї – до 
результату» за підсумками реалізації проєктів-переможців конкурсу учнівських 
екологічних ініціатив «Ековектор-2021»; екологічний марафон «Ми творимо 
планету власноруч»; акція «Квіти вдячності», в рамках якої біля 98 освітніх 
закладів (дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти) 
висаджено 5 тисяч кущів квітів на знак вдячності за надану з усього світу 
допомогу. В рамках Днів європейської спадщини – 2022 проведено серію 
заходів, в тому числі за підтримки німецької урядової компанії «Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» . 

Одною із знакових подій 2022 року в екологічній сфері – проголошення 
Вінницькою міською радою Зеленого курсу Вінниці за прикладом 
Європейського Зеленого курсу, як ключового стратегічного напрямку розвитку 
Вінницької міської територіальної громади та основи для розробки і 
впровадження усіх політик, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.  

3. Сфера житлово-комунального господарства  

3.1. Обслуговування житлового фонду  
В м. Вінниці налічується 2076 багатоквартирних житлових будинки, з яких 

1236 будинків, обладнані централізованим опаленням,  1676 будинків –
централізованим водопостачанням і водовідведенням, 466 будинків 
поверховістю понад 6 поверхів обладнані 1283 ліфтами. 

Наявний житловий фонд здебільшого застарілий, майже 70% 
багатоквартирних будинків збудовано в період між 60-ми і 80-ми роками, 
потребує реновації. Це житло є енергонеефективним. Його оновлення, а саме 
термомодернізація потребує значних капітальних вкладень. 

З початку року в 17 будинках відремонтовано понад 12,6 тис. м2 шиферної 
та м’якої покрівлі, в 24 будинках –  7,3 тис. п м інженерних мереж. Проведено 
капітальний ремонт 10 ліфтів з улаштуванням безпровідної диспетчеризації в 7 
житлових будинках. 

Особливої актуальності під час війни набирає питання реалізації заходів з 
енергозбереження. Роботи, спрямовані на енергозбереження виконані в 102  
багатоквартирних житлових будинка, зокрема в 36 будинках замінені вікна та 
блоки, в 4 будинках  проведено ремонт міжпанельних стиків. В 62 будинках 
відремонтовано системи електрозабезпечення.      



31 
 

В 21 житловому будинку, де створено ОСББ, виконано капітальний ремонт 
одного з конструктивних елементів (за пропозицією співвласників будинків). В  
переважній більшості це ремонти покрівель та ліфтів. 

Внаслідок ракетного удару, нанесеного російськими окупантами 14 липня 
2022 року, зазнали пошкоджень 49 багатоквартирних житлових будинків в м. 
Вінниця. На 30 будинках, які були пошкоджені, виконані необхідні капітальні 
ремонти, а це переважно роботи із заміни вікон на сходових прогонах та дверей, 
за рахунок коштів бюджету Вінницької МТГ. На 4 будинках відновлено покрівлі. 
На інших будинках проведення аварійно-відновлювальних робіт забезпечили  
управляючі компанії.       

  Здійснено благоустрій прибудинкових територій, зокрема, проведено 
поточний ремонт 7,9 тис. м2 асфальтобетонного покриття на 86 прибудинкових 
територіях, капітально відремонтовані 9 прибудинкових територій площею 9,6 
тис. м2, висаджено 1000 саджанців дерев.  

Працівники департаменту житлового господарства міської ради та 
управляючих компаній регулярно ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу 
щодо правових, організаційних та економічних відносин, пов’язаних з 
реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирних 
житлових будинків щодо їх утримання та управління.  Відповідно до рішень, 
прийнятих зборами співвласників, 1152 житлових будинки перебувають на 
обслуговуванні в управлінських компаніях, в 895 будинках створено ОСББ, в 43 
будинках – співвласники самостійно забезпечують їх обслуговування. В 3 
будинках  співвласники не прийняли жодного рішення щодо форми управління 
будинками.  

Послуги з управління багатоквартирними житловими будинками надають 
5 комунальних та 7 приватних управлінських компаній, які здійснюють 
господарську діяльність у Вінницькій МТГ. 

В умовах формування ринку послуг з управління багатоквартирним 
житловими будинками міська рада пропонує управителям приєднатись до 
Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з 
управління багатоквартирним житловими будинками у Вінницькій МТГ. Мета 
Меморандуму – консолідація зусиль управителів будинків, ОСББ, міської ради у 
напрямку створення безпечних, комфортних умов проживання, соціального 
захисту споживачів житлово-комунальних послуг. Станом на 01.10.2022 до 
Меморандуму приєднались 12 підприємств та 365 ОСББ. 

З початку року в місті зареєстровано 28 нових ОСББ у 34 багатоквартирних 
будинках, Загалом в м. Вінниця вже створено 817 ОСББ у 895 житлових 
будинках (43,06% до загальної кількості багатоквартирних житлових будинків). 

З метою інформування населення щодо поточних ремонтів житлового 
фонду, плани робіт, сформовані управлінськими компаніями з врахуванням 
договірних умов надання послуг з управління, щорічно оприлюднюються на 
сайті міської ради. Крім того, актуальна інформація щодо проведених ремонтних 
робіт розміщується на публічній онлайн-мапі капітальних ремонтів.         

3.2. Комунальне господарство та благоустрій території  
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В умовах повномасштабної війни комунальні підприємства продовжували 
проводити роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою. Так, виконано 
поточний ремонт покриття об’єктів благоустрою загальним об’ємом 34,7 тис.м2 
на 160 вулицях Вінницької міської територіальної громади. 

Завершено капітальний ремонт магістральних доріг за адресами: вул. Я. 
Шепеля (від вул. Я. Гальчевського до вул. Д. Нечая); ділянку дороги, що 
сполучає вул. С. Зулінського та вул. Житомирське шосе; вул. Кооперативна до 
КЗ "ДНЗ №17 ВМР". В складі ремонтних робіт відновлено проїжджу частину, 
облаштовані тротуари та велодоріжки з нанесенням відповідної розмітки, 
встановлені зупинки громадського транспорту.   

Капітально відремонтовано перехрестя вул. Князів Коріатовичів та вул. М. 
Оводова. Виконано капітальний ремонт тротуару на вул. І. Богуна (від пров. 
Ольги Кобилянської до вул. Марії Гавриш). 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 
дороги та тротуару на вул. Ватутіна (від вул. Б. Хмельницького до вул. Зелена) в 
с. Вінницькі Хутори Вінницької МТГ.  

На замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою, 
на умовах співфінансування з мешканцями виконані роботи з капітального 
ремонту на ділянках 21 вулиці районів приватної забудови, зокрема на: вул. О. 
Кобилянської (від буд.№20 до буд.№17); пров. Пластовому (від вул. Замкової до 
буд.№30 по пров. Пластовому); вул. Лермонтова (від буд.№150 до вул. 
Салтикова-Щедріна); вул. Ю. Смирнова (від буд.№83 до 2-ого пров. 
Синьоводського); 2-му пров. Бестужева (від вул. Салтикова-Щедрина до 
буд.№38 по 2-му пров. Бестужева); пров. Пугачова (від буд. №10 до буд. №20) та 
ін. 

Всього капітально відремонтовано, збудовано та реконструйовано 15,996 
тис. м2 дорожнього покриття, 5,251 тис. м2 покриття тротуарів та велодоріжок; 
дорожнього покриття вулиць приватного сектору  18,910 тис. м2. 

Виконано капітальний ремонт пішохідного огородження на вул. Келецька 
(від буд.№30 до буд.№32); вул. В. Городецького, в районі ліцею №7. 

Проведено капітальний ремонт елементів благоустрою на 7 зупинках 
громадського транспорту: "Ринок Вишенька" на вул. Келецька в напрямку від 
центру; "100 - річчя Вінницького трамваю" на вул. Келецька в напрямку до 
центру; "100 - річчя Вінницького трамваю" на вул. Келецька в напрямку від 
центру; 9-й мікрорайон" на вул. Келецька в напрямку від центру; 9-й мікрорайон" 
на вул. Келецька в напрямку до центру; "вул. Чумацька" на вул. Бучми; "вул. 
Грушевського" на вул. Театральна.  

Виготовлена проектна документація на капітальний ремонт елементів 
благоустрою на зупинці громадського транспорту на вул. 8-Березня. 

Крім того, на платформах зупинок громадського транспорту влаштовано 
98 м2 тактильних елементів та 171 пандус на пішохідних переходах та інших 
об’єктах благоустрою (в складі ремонтних робіт).  

Продовжується, розпочатий в минулому році капітальний ремонт 
елементів благоустрою на вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова та територією 
СК "Нива"). Проводиться влаштування тротуарних доріжок, зовнішнього 
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освітлення, відеонагляду, та облаштування різних майданчиків та їх елементів 
для розваг дітей. 

Проведено капітальний ремонт сходів на вул. Огієнка. 
Завершено облаштування інклюзивного дитячого майданчику на території 

парку Дружби народів на вул. А. Первозванного.  
Розпочаті капітальні роботи з елементів благоустрою на території 

земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:01:001:0007) на вул. 
Київській, б/н (Меморіал Визволення) та на вул. П.Запорожця (між вул. 
Г.Нацгвардії та СК "Нива"). Облаштовано інклюзивний дитячий майданчик на 
території парку Дружби народів на вул. А. Первозванного. Проведена 
інженерно-геодезична зйомка та виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на капітальний ремонт об’єктів: пішохідний прохід під Київським 
мостом, елементів благоустрою на вул. Хлібна (від Центрального парку ім. М. 
Леонтовича до перехрестя вул. Соборна) та  на вул. Соборній біля буд.№14, 
капітальний ремонт алеї вздовж вул. Хмельницьке шосе (від озера Миру до 
ПРЦО). 

Крім того, виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт 
елементів та об’єктів благоустрою для реалізації п’яти проектів-переможців 2021 
року конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької МТГ», а саме: 

− елементів благоустрою на вул. О. Кобилянської в м. Вінниці; 
− спортивного майданчика на вул. Волошкова в м. Вінниці; 
− дитячого майданчика на вул. Ватутіна, біля буд. №58 в м. Вінниці; 
− елементів благоустрою на вул. Б. Хмельницького в с. Щітки Вінницької 

МТГ; 
− елементів благоустрою біля вул. Молодіжна с. Стадниця Вінницької 

МТГ. 
Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09 червня 2021 

№590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» з 24 
лютого 2022 року були зупинені роботи з будівництва та реконструкції об’єктів, 
зокрема: будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на 
території Людавської сільської ради), реконструкція вул. Батозької (від просп. 
Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) та ін. 

Стратегічно важливими для громади залишаються заходи з поліпшення 
екологічного стану річки Південний Буг, малих річок та інших водойм. 
Впродовж 2019-2022 років вже очищено 258,53 тис.м³ донних відкладень, з яких 
в 2022 році – 12,9 тис. м3. Очищено 14 055 м2 русел малих річок. 

З початку року відремонтовано та очищено 157 колодязів питної води. 
Проведено капітальний ремонт колодязів питної води на вул. Синьоводська, 184; 
вул. Героїв Поліції, 22; вул. Костя Широцького, 10. До кінця року планується 
провести капітальний ремонт колодязів питної води на вул. Пирогова 147, вул. 
Київській 112. 

Виконаний капітальний ремонт зливової каналізації на вул. Князів 
Коріатовичів (в районі буд. №74), виготовлена проектно-кошторисна 
документація на ремонт зливової каналізації на вул. Паліїв Яр. 
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Для комфортних умов проживання населення та попередження аварійних 
ситуацій проведено обрізку 1593 дерев та знесено 367 сухих та аварійних дерев. 
Забезпечено підтримання в належному стані вулиць, скверів, кладовищ, зон 
благоустрою, майданів, меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, інших 
об’єктів та елементів благоустрою Вінницької МТГ. 

3.3. Транспорт 
Мережа транспортного забезпечення м. Вінниці вважається однією з 

найкращих в Україні та продовжує вдосконалюватись. Основним перевізником 
пасажирів є комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» 
(близько 90% перевезень). Підприємство забезпечує безперебійну роботу: 

– 6 трамвайних маршрутів, які обслуговують 70 трамваїв 
швейцарського та чеського виробництва, в тому числі 10 модернізованих 
трамваїв «VinWay»; 

– 19 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 126 тролейбусів, в 
тому числі 14 тролейбусів «VinLine» (10 з яких з автономним ходом); 

– 20 автобусних маршрутів загального користування в звичайному 
режимі руху, які обслуговують 63 низькополих автобуси. 

Крім того, на 30 автобусних маршрутах загального користування в режимі 
маршрутного таксі працює 227 транспортних засобів приватних перевізників. 

З метою підвищення рівня комфорту і безпеки пасажирів КП «Вінницька 
транспортна компанія» протягом січня-вересня 2022 року виконано капітально-
відновлювальний ремонт 1 автобуса; капітальний і середній ремонт 33 
тролейбусів. Трамвайним депо проведено капітальний та середній ремонти 23 
трамвайних вагонів.  

Тривали роботи зі зборки тролейбусів «VinLine». Фахівцями КП 
«Вінницька транспортна компанія» завершено збір низькополого тролейбусу, 
який обладнано відкидним пандусом та системою автономного ходу до 20 км. 
Тролейбус відрізняється від попередніх версій більшою енергоощадливістю, 
його корпус виконано з матеріалу стійкішого до корозії, вдосконалено систему 
вентиляції та опалення, покращено інтер’єр салону. Триває зборка ще чотирьох 
тролейбусів.  

Водночас, враховуючи складну ситуацію в країні, пов’язану з військовою 
агресією російської федерації проти України, спостерігається зменшення 
пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту.  

Відтак, кількість пасажирів, перевезених всіма видами пасажирського 
транспорту КП «Вінницька транспортна компанія» (без урахування приватних 
перевізників) за 9 місяців 2022 року скоротилась на 3,9 млн пасажирів або на 
10,7%, і склала 32,6 млн пасажирів. Послугами електротранспорту скористались 
26,1 млн пасажирів (80% від загального обсягу перевезень), що менше 
минулорічного показника за аналогічний період на 4,3 млн пасажирів або на 
14,1%. Водночас кількість пасажирів перевезених автотранспортом (без 
урахування приватних перевізників) збільшилася на 0,3 млн пасажирів або на 
4,9%, і склала 6,4 млн пасажирів.  
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Організацію дорожнього руху на вулично-шляховій мережі Вінницької 
МТГ забезпечують 107 світлофорних об’єктів та понад 4,6 тис. дорожніх знаків. 
У 2022 році збудовано світлофорний об’єкт по вул. Привокзальній, на 
пішохідному переході на вул. Привокзальній на ділянці між ринком 
«Привокзальний» та ринком по вул. Євгена Пікуса.  

До мережі автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) 
під’єднано 6 світлофорних об’єктів за адресами:  площа Перемоги; перехрестя 
пр-т Коцюбинського – вул. Героїв Нацгвардії;  перехрестя вул. Магістратська – 
Архітектора Артинова;  площа Героїв Майдану; перехрестя вул. Родіона 
Скалецького – Зодчих; перехрестя вул. Василя Порика – Політехнічна.  Загалом 
до мережі АСКДР підключено 71 світлофорний об’єкт.  

КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 
організації дорожнього руху» забезпечено нанесення 131,2 км поздовжньої та 
15,3 тис. м2 поперечної дорожньої розмітки.  

В складі комплексної реконструкції вулиць та доріг влаштовано 2,2 км 
нових велосипедних доріжок. Загальна протяжність велосипедної мережі станом 
на 01.10.2022 року склала 90,7 км.   

3.4. Енергетичне господарство 
На території Вінницької МТГ виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії і гарячої води здійснюють комунальні підприємства: 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та КП «Вінницяоблтеплоенерго». Загалом 
на балансі теплопостачальних підприємств перебуває 62 котельні, в тому числі 
12 твердопаливних, 201 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, 69 
центральних теплових пунктів (ЦТП) та 420 індивідуальних теплових пунктів 
(ІТП). До мереж централізованого теплопостачання під’єднанні 1236 
багатоквартирних житлових будинків,  81 600 споживачів отримують послуги з 
теплопостачання, майже половина з них – послуги з централізованого гарячого 
водопостачання. 

З початку року проведені заходи, в рамках інвестиційної програми КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», які станом на 01.10.2022 року профінансовані 
на загальну суму 13 325,6 тис. грн. Зокрема, для зниження питомих витрат, а 
також втрат ресурсів у сфері виробництва теплової енергії проведені роботи з 
реконструкції газової котельні з заміною котлів на вул. Костя Широцького,10 у 
м. Вінниця, на що спрямовані кошти в сумі 3 776,62 тис. грн згідно з актами 
виконаних робіт. Завершення робіт та введення об’єкту в експлуатацію 
планується до кінця року.  З метою зниження питомих витрат, а також втрат 
ресурсів у сфері транспортування теплової енергії виконані та профінансовані в 
сумі 9 541,4 тис. грн роботи з реконструкції теплових мереж від УТ-8 до ТК-154 
на вул. Келецька в м. Вінниця. 

Також проведена реконструкція теплових мереж із застосуванням 
попередньо ізольованих труб протяжністю 4,4 км на вул. Магістрацькій, вул. 
Івана Богуна, вул. Політехнічній, вул. Визволення, ін. 

Встановлені вузли комерційного обліку для обліку послуг з опалення та 
гарячого водопостачання, наданих споживачам КП ВМР «Вінницяміськтепло-
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енерго», в тому числі: для обліку послуги з опалення – 5 вузлів; для обліку 
послуги з гарячого водопостачання – 98 вузлів. 

Для забезпечення безперебійної роботи котелень та ІТП в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій здійснено закупівлю 215 генераторів. 

Також м. Вінниця та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» пройшли відбір 
на участь в програмі «Швеція-Україна: підтримка централізованого 
теплопостачання» (надалі – SUDH) за сприяння Північної екологічної фінансової 
корпорації (NEFCO) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція 
системи теплозабезпечення мікрорайонів на вул. Пирогова, вул. М. Кошки, вул. 
Князів Коріатовичів». Проєктом передбачено встановлення біопаливного котла 
та реконструкцію газової котельні на вул. М. Кошки, 12.1, 12.2, об’єднання та 
реконструкцію теплових мереж, встановлення ІТП, реконструкцію ЦТП. Проте, 
в зв’язку із введенням воєнного стану на території України,  роботи зупинені. 

Цілодобове, стале надання послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення забезпечує  КП «Вінницяоблводоканал».  Водопровідно-
каналізаційне господарство підприємства налічує: 635 км водопровідних мереж, 
559 км каналізаційних мереж, 26 водопровідних та 26 каналізаційних насосних 
станцій, дві водопровідних очисних споруди, одну каналізаційну  очисну 
споруду, 5 свердловин питної води. Послуги  з централізованого водопостачання 
надаються 364 000 абонентам, послуги з водовідведення – 357 850 абонентам.   

КП «Вінницяоблводоканал» у співпраці з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку продовжено виконання робіт в рамках  проєкту 
«Реконструкція магістральної мережі водопостачання у м. Вінниці на ділянці від 
вул. Пирогова до вул. Лебединського». Наразі виконано понад 50% запланованих 
робіт.  

В рамках проєкту «Будівництво мережі каналізації на території приватного 
сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто"»  
збудовано 0,270 км мереж каналізації. Решта планових робіт припинена, в 
зв’язку з введенням воєнного стану.   

Виконано капітальний ремонт 1,17 км мереж водопроводу та каналізації на 
прибудинкових територіях житлових будинків на: просп. Космонавтів,42, вул. 
Хмельницьке шосе,77, просп. Юності,55, вул. М.Ващука,41, вул. 600річчя, 40, 
42, 72, вул. Р.Скалецького,35/194, вул. І.Бевза,36. 

Здійснювався поточний ремонт та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення Вінницької МТГ, що забезпечує МКУП «Міськсвітло». 
На обслуговуванні підприємства перебуває 991 км  мереж зовнішнього 
освітлення, понад 26,0 тис. світлоточок, в тому числі 6 839 світлодіодних 
світильників, 19 344 світильників ЖКУ (натрієвих). Задля безпеки містян, 
особливо в умовах воєнного стану, встановлені та замінені 202 світлодіодних 
світильника, зокрема: в житловому масиві «Сонячний» мікрорайону «Тяжилів», 
на вул. Гагаріна в смт. Десна, на вулицях: Князів Коріатовичів, Якова Шепеля,  
ін. 

4. Характеристика соціальної сфери 
4.1. Освіта 
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Військова агресія російської федерації проти України спричинила 
міграцію населення, що вплинула на контингент дітей та учнів у закладах освіти 
Вінницької міської територіальної громади. 

Зокрема, із закладів дошкільної освіти вибуло 4162 дитини, які відвідували 
садочки до війни. Натомість, до садочків зарахована 3921 дитина, з яких 293 
дитини – з числа внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01 жовтня 2022 року 
до комунальних закладів дошкільної освіти зараховано 18073 дітей. 

Подібно, через військову агресію із закладів загальної середньої освіти 
Вінницької міської територіальної громади вибуло 432 учня, крім того, близько 
5302 учнів на даний час перебувають за кордоном та навчаються онлайн, із числа 
внутрішньо переміщених осіб до шкіл зараховано 1387 учнів. До комунальних 
закладів загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік зараховано 
46795 учнів, що на 1570 учнів більше, ніж в попередньому навчальному році. 
Мережа класів зросла на 21 клас. 

З 01 січня 2022 року фінансування державних закладів професійно-
технічної освіти, що розташовані на території м. Вінниця здійснюється з 
бюджету Вінницької МТГ. На 2022/2023 навчальний рік до цих закладів 
зараховано 4394 учня. 

У Вінницькій МТГ сформована багатопрофільна мережа закладів 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти: 

Тип закладу 
Заклади 
освіти, 
всього 

Комуналь
ні заклади 

в тому числі  
на 

приєднаних 
територіях 

Приватні 
заклади 

Державні 
заклади 

Дошкільної освіти 65 61 5 3 1 
Загальної 
середньої освіти 52 44 7 8  

Позашкільної 
освіти 9 3  6  

Професійно-
технічної освіти 8    8 

Разом: 134 108 12 17 9 
Для забезпечення якісних освітніх послуг у громаді, заклад дошкільної 

освіти №16 (на вул. Зерова, 12) відновив свою роботу після завершення 
реконструкції будівлі на 9 груп (І черга). Також відкрито 1 групу в ЗДО №33 на 
вул. Левка Лук’яненка, 137Д. А з 01 вересня 2022 року перепрофільовано 
Деснянський навчально-виховний комплекс: початкова школа – заклад 
дошкільної освіти Вінницької міської ради» у «Деснянський заклад дошкільної 
освіти Вінницької міської ради». Крім того, у комунальному закладі «Вінницько-
Хутірському ліцеї Вінницького району Вінницької області» ліквідовано 
дошкільне відділення, а діти дошкільного віку переведені до комунального 
закладу «Вінницько-хутірський заклад дошкільної освіти Вінницької міської 
ради». 
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З метою покращення якості харчування в закладах дошкільної освіти з 
01.01.2022 року збільшено вартість харчування для дітей: 

− віком до 3-х років з 30,00 грн. в день до 34,00 грн. 
− віком від 3-х до 6 (7) років з 40,00 грн. в день до 46,00 грн. 

Також, з 01.01.2022 року збільшено вартість харчування учнів пільгових 
категорій, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, до 25 грн. в день 
(було 10,00 грн. для учнів до 10 років, та 13,00 грн. для учнів старше 10 років). 

Через введення воєнного стану в Україні всі проєкти та програми, які 
стосувалися розвитку галузі, зокрема, придбання навчального обладнання, 
здійснення термомодернізації будівель, будівництва спортивних ядер та 
майданчиків тощо призупинені. 

Натомість, з метою організації освітнього процесу офлайн постала 
нагальна потреба щодо створення безпечних умов навчання для всіх учасників 
освітнього процесу, зокрема, облаштування найпростіших укриттів у тих 
закладах, де є така можливість при наявності підвального або цокольного 
приміщення.  

Спільно з фахівцями ДСНС, департаменту освіти, департаменту 
цивільного захисту та департаменту капітального будівництва були обстежені 
всі заклади освіти комунальної форми власності Вінницької МТГ та встановлено, 
що найпростіші укриття можливо облаштувати у 69 закладах, зокрема: 

− 28 ЗДО із 61 (46 %); 
− 31 ЗЗСО із 44 (70 %); 
− ЗПО; 
− 8 ЗПТО. 

З липня 2022 року в закладах освіти розпочато роботу по підготовці 
найпростіших укриттів. У 43 закладах департаментом капітального будівництва 
здійснюється капітальний ремонт з попередньою розробкою ПКД, у 8 закладах 
поточний ремонт, у 18 закладах придбано необхідне обладнання та інвентар для 
облаштування укриттів. До облаштування укриттів долучилися і міжнародні 
зокрема, ЮНІСЕФ. 

Крім того, з метою підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років у 
заклади освіти придбано 358 електричних конвектори, планується придбати 65 
електрогенераторів та створити запаси пального до них. 

З перших днів військової агресії росії проти України Вінницька МТГ 
надавала допомогу особам, які постраждали внаслідок війни та змушені були 
покинути місце свого постійного проживання в пошуках безпечного місця, в 
основному, це люди з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. З цією 
метою у  закладах загальної середньої освіти та у гуртожитках закладів 
професійно-технічної освіти Вінницької МТГ створені місця для тимчасового 
розселення внутрішньо-переміщених осіб, які забезпечуються одягом, засобами 
особистої гігієни, комплектами постільної білизни, харчуванням тощо. Завдяки 
міжнародним організаціям та бізнесу, в місця тимчасового розміщення ВПО 
здійснюється постачання продуктів харчування, засобів особистої гігієни,  
обладнання для покращення умов проживання, побутова техніка, проводяться 
ремонтні роботи тощо. 
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4.2. Охорона здоров’я   
Мешканцям Вінницької міської територіальної громади медичну допомогу 

надають 15 закладів охорони здоров’я, 13 з яких за організаційно-правовою 
структурою є комунальними некомерційними підприємствами: 5 центрів 
первинної медико-санітарної допомоги, 5 міських клінічних лікарень, 2 
пологових будинки, Вінницький регіональний кардіологічний центр серцево-
судинної патології, та 2 заклади охорони здоров`я – комунальні підприємства: 
медичний стоматологічний і міський лікувально-діагностичний центри.  

Усіма комунальними некомерційними підприємствами укладені договори 
з Національною службою здоров’я України за 22 видами пакетів медичних 
послуг за програмою медичних гарантій на 2022 рік, у т. ч. на надання медичної 
допомоги пацієнтам з COVID-19. 

Первинну медико-санітарну допомогу у Вінницькій МТГ надають  5 
центрів ПМСД, у складі яких функціонує 35 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини, в т. ч. 20 – відокремлених, де працюють 264 лікаря ЗПСМ. 

 В усіх закладах первинної медичної допомоги створені належні умови та 
проводиться підписання декларацій між лікарями та пацієнтами через 
електронну систему «e-Здоров’я» з урахуванням права пацієнта на вільний вибір 
лікаря. Лікарями первинної ланки укладено 344152 декларації, що становить 89% 
населення Вінницької МТГ.  

У закладах охорони здоров`я продовжується впровадження заходів щодо 
інформатизації галузі. В межах єдиної електронної медичної картки працюють 
15 муніципальних закладів охорони здоров’я м. Вінниці. Зареєстровано 196 тис. 
користувачів «Персональним кабінетом пацієнта» (53% населення громади). 
Користуючись даним функціоналом, пацієнт самостійно може записатись до 
лікаря на прийом. Щорічно фіксується в середньому 40-50 тис. онлайн записів. 

Для покращення якості надання послуг пацієнтам та оптимізації роботи 
працівників успішно підключено 15 закладів ОЗ до функціоналу «Дія QR-
шерінг», за допомогою якого можна отримувати на електронну пошту закладу 
електронні копії цифрових документів користувачів Єдиного порталу держаних 
послуг «Дія». 

З бюджету Вінницької МТГ виділено на реалізацію галузевої програми 
«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки» кошти в сумі  212 900,8 тис. грн на: 

– забезпечення лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурію 
– 1 500,0 тис. грн; 

– придбання виробів медичного призначення та витратних матеріалів 
для дітей, хворих на цукровий діабет – 4 000,0 тис. грн; 

– забезпечення хворих після трансплантації нирки, печінки або серця 
імуносупресорами – 2 000,0 тис. грн; 

– придбання технічних засобів та виробів медичного призначення 
(кало-, сечоприймачі, підгузки, слухові апарати) – 4 000,0 тис. грн; 

– безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними 
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій 
ацидурії (порушення обміну лізину та гідроксизину) – 146,0 тис. грн; 
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– безкоштовне забезпечення лікарськими засобами хворих, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні (легеневими сурфактантами при гострій 
легеневій недостатності у новонароджених) – 183,0 тис. грн; 

– безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей 
перших двох років життя із малозабезпечених сімей – 150,0 тис. грн; 

– безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998  №1303 –  5 000,0 тис. грн; 

– безкоштовне забезпечення штучними кришталиками при 
хірургічному видаленні катаракти у хворих – 80,0 тис. грн; 

– безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям 
населення – 2 000,0 тис. грн та ін. 

Враховуючи стан поширення на території Вінницької МТГ гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, з 
метою подолання її наслідків з  бюджету Вінницької МТГ були виділені 
додаткові видатки в розмірі 24 250,4 тис. грн. За рахунок виділених коштів 
забезпечено придбання комунальними некомерційними підприємствами, які 
надають медичну допомогу пацієнтам в умовах медико-біологічної ситуації 
природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19, медикаментів,  засобів індивідуального 
захисту, дезінфекційних засобів, антисептичних засобів, медичних виробів тощо. 

Крім цього, за рахунок бюджетних коштів, працівникам комунальних 
некомерційних підприємств – Вінницька міська клінічна лікарня №1, Вінницька 
клінічна багатопрофільна лікарня, Вінницька міська клінічна лікарня №3, які 
залучені та безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам відповідно до 
чинних Стандартів медичної допомоги COVID-19, виплачується муніципальна 
надбавка до основної заробітної плати. Касові видатки на виплату муніципальної 
надбавки станом на 01.10.2021року склали 9 250,9 тис.  грн.  

Для забезпечення функціонування і підтримку комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджету Вінницької МТГ 
виділені додаткові видатки в розмірі 22 475,2 тис. грн на придбання: 

− паливно – мастильних матеріалів –  2 000,0 тис. грн; 
− медикаментів, виробів медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів – 20 475,2 тис. грн. 
На виконання заходів міської програми «Стоп грип на 2016-2022 роки» з 

бюджету Вінницької МТГ були виділені кошти в сумі 2 143,9 тис. грн. 
На виконання санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню  грипу та гострих респіраторних інфекцій, 
а саме проведення за пільговою ціною або безкоштовно щеплення серед 
населення громади виділено 1 200,00 тис. грн. На створення запасу 
противірусних, симптоматичних (жарознижувальних) і антибактеріальних 
препаратів та проведення полімеразної ланцюгової реакції в закладах охорони 
здоров’я комунальної форми власності виділено 943,9 тис. грн.  

4.3. Культура 
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У Вінницькій міській територіальній громаді функціонують 44 заклади, 
підпорядковані департаменту культури міської ради. Зокрема, 6 мистецьких шкіл 
(дві музичні, три школи мистецтв та художня школа), заклад культури 
«Вінницька міська централізована бібліотечна система» (24 бібліотеки-філії), 
два клубні заклади (комунальний заклад «Вінницька централізована клубна 
система» (8 відділень) та заклад культури «Міський Палац мистецтв»), заклад 
«Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського», 
комунальний заклад «Музей Вінниці», комунальний заклад «Центр концертних 
та фестивальних програм», два комунальних підприємства -  «Дирекція парків та 
дозвілля територіальної громади» та МКП «Кінотеатр «Родина».  

Пріоритетним напрямом роботи закладів культури є організація та 
проведення заходів, спрямованих на змістовне дозвілля мешканців та гостей 
громади, патріотичне виховання, забезпечення потреби у творчій самореалізації, 
залучення до клубних формувань дітей та молоді     

Контингент учнів мистецьких шкіл на початок 2022-2023 навчального року 
склав 2813  учнів, в тому числі 236 учнів у групах, що працюють на засадах 
самоокупності (порівняно, на початок 2021-2022 навчального року - 3454 учні, в 
тому числі  877 учнів навчались в групах, що працювали при закладах на засадах 
самоокупності). Відтік учнів відбувся з об’єктивних причин: у зв’язку із 
переходом освітнього процесу на дистанційну форму навчання (карантин) та 
введенням в Україні воєнного стану. 

Кількість відвідувачів ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна 
система» склала 243 527 осіб.  Бібліотечними працівниками організовано та 
проведено 1343 культурно-мистецьких заходи, в тому числі в онлайн форматі. У 
МКП «Кінотеатр «Родина» проведено 989 кіносеансів, кількість глядачів 
становила понад 18,3 тис. осіб.  

Загалом в 2022 році реалізовано 2098 культурно-мистецьких заходів та 
подій різних форматів. Проводилась робота щодо створення «Стратегії Культури 
Вінницької МТГ» в рамках проєкту Eu4Culture, який фінансується 
Європейським Союзом та реалізовується Goethe-Institut. 

В рамках спільного проекту Вінницької та Маріупольської міських рад в 
оздоровчому центрі «ЯМаріуполь. Родина» впродовж літнього періоду   для 940 
маріупольців представники закладів культури організовували майстер-класи, 
екскурсії, розваги та концерти. Загалом проведено  240 різноманітних заходів.  

Із початком воєнної агресії на території України працівники галузі 
культури активно долучилися до благодійної та волонтерської діяльності. 
Клубними формуваннями міського Палацу мистецтв проведено благодійні 
концерти, акції на підтримку ЗСУ, творчі вечори та розіграші, в результаті яких 
було зібрано понад 650 тис. грн. Понад 200 працівників галузі культури були 
залучені для роботи у Гуманітарному Хабі. Окрім цього, в клубних закладах 
(Сабарів, Гавришівка, Вінницькі Хутори, Щітки, Великі Крушлинці) розмістили 
волонтерські центри. Також закладами культури проведено 88 заходів різного 
спрямування: благодійних концертів, культурно-мистецький заходів,  акцій зі 
збору коштів та гуманітарної допомоги для ВПО та ЗСУ, екскурсій, майстер-
класів тощо. 
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4.4. Фізична культура і спорт 
На території громади діють 7 муніципальних спортивних шкіл, де 

розвивається 27 видів спорту, зокрема, легка атлетика, художня гімнастика, 
хокей на траві, веслування на байдарках і каное, тхеквондо (ВТФ), гандбол, 
волейбол, баскетбол, велоспорт, боротьба, бокс та ін.   

До систематичних занять заучено 2 830 вихованців, що складає 6,2% від 
загальної кількості учнів загальної середньої освіти. Спортивний комплекс 
«Аква Він» в 2022 році відвідали 2 900 осіб, в тому числі 560 – вихованці 
спортивних шкіл.  

 У 2022 році проведено 500 загальноміських спортивних та фізкультурно-
оздоровчих заходів, навчально-тренувальних зборів та змагань, в яких взяли 
участь близько 4800 осіб. 

За високі спортивні досягнення призначено 21 стипендію.  
Продовжена практика з популяризації масового спорту. Всього проведено 

72 заходи з популяризації фізичної культури і спорту  серед усіх категорій 
населення.    

Велика увага приділялась  розвитку  спорту для людей з інвалідністю, для 
цієї категорії вінничан проведено 9 навчально-тренувальних зборів з підготовки 
до участі у чемпіонатах України серед спортсменів з інвалідністю, спартакіади 
не проводились у зв’язку з воєнним станом. 

В цілому рівень охоплення населення фізичною культурою і спортом 
складатиме 11,0%. 

Виконані часткові ремонтні роботи приміщення МК ДЮСШ «Вінниця» на 
вул. Келецька, 94А. Інші роботи, пов’язані з оновленням та модернізацією 
інфраструктури муніципальних спортивних закладів, у зв’язку з воєнним станом,  
не проводились.  

Головною проблемою галузі залишається недостатній рівень фінансування 
для забезпечення матеріально-технічної бази спортивних закладів. 

5. Муніципальне управління 

5.1. Інформатизація муніципального управління  
У період воєнного стану акцент робився на створенні та удосконаленні  

інструментів інформування громадян, підтримці та розвитку корисних сервісів у 
відповідності до потреб часу. Насамперед, на сайті міської ради створені 
інформаційні сервіси для громадян, евакуйованих з територій України, де 
здійснюються бойові дії, з розміщенням важливої інформації: «Переселенцям»; 
«Оповіщення населення»; «Корисне під час війни»;  «Про загальну мобілізацію»; 
«Довідник для внутрішньо переміщених осіб». 

Створено та наповнено онлайн-мапу укриттів, інших приміщень 
житлового та комерційного фонду для тимчасового перебування населення під 
час дії сигналу «Повітряна тривога» (https://shelter.vmr.gov.ua). Створено 

https://shelter.vmr.gov.ua/
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відповідний сервіс «Укриття Вінниці та інші приміщення тимчасового 
перебування». 

Загалом на офіційний вебпортал повсякчас додаються нові сервіси, 
розділи, матеріали і можливості. Всього в 2022 році створено 16 нових 
інформаційних сервісів,  сторінки комунальних підприємств, впроваджено 
англомовну версію сайту, яка містить необхідну інформацію, новини, сервіси, 
проєкти.  

На Геопорталі міста розміщено «Зональну схему ВМТГ для встановлення 
ставок збору за місця для паркування транспортних засобів». Доопрацьовано 
сервіс для інвентаризації зелених насаджень в частині роботи з геолокацією і 
пріоритетністю. 

Кількість електронних послуг, що надаються мешканцям міста в режимі 
on-line через Персональний кабінет, було збільшено на 4 послуги, що стосуються 
сфери житлового господарства, до 50 видів послуг. 

Відновлено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які занходяться у 
підпорядкуванні Міністерств юстиції. У всіх відділеннях ЦНАП забезпечено 
надання послуг з подання інформаційних повідомлень про пошкоджене та 
знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією російської федерації. 

Оновлено відеоматеріали для Стели пам’яті загиблих. 
Оптимізовано роботу онлайн чату Цілодобової варти, покращено сервіс 

реєстрації до дитячого садочка. 
Напрямок відкритих даних розвивається з урахуванням вимог воєнного 

часу. На Порталі відкритих даних Вінниці наразі опубліковано 3772 набір 
відкритих даних від 231 розпорядника у 23 групах.  

Постійно проводились заходи з впровадження баз даних та систем для 
автоматизації процесів роботи виконавчих органів міської ради, реалізації 
програмних рішень для покращення їхньої діяльності. Так, розроблено 
програмний комплекс «База обліку дітей департаменту освіти» для автоматизації 
процесу обліку дітей, що зареєстровані на території громади, але не відвідують 
навчальних закладів. Модернізовано систему реєстрації до перших класів ЗЗСО 
відповідно до пропозицій департаменту освіти. 

Розроблено додатковий функціонал бази обліку договорів сервітутів та 
оренди для департаменту земельних ресурсів в частині формування додаткових 
угод за договорами у зв’язку із змінами НГО. Доопрацьовано програмне 
забезпечення реєстру договорів земельних сервітутів щодо звільнення від 
нарахування пені на період воєнного стану.  

Забезпечено приведення підсистеми нумерації документів системи 
електронного документообігу міської ради у відповідність до ДСТУ. Внесені 
зміни до окремих програмних модулів системи електронного документообігу. 

Розроблені додаткові програмні модулі до системи «Диспетчерська» 
відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» для автоматизації обліку 
місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб від військової 
агресії рф. 
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Крім того, внесені зміни та доповнення до систем оброблення інформації 
та програмних документів, в тому числі для покращення надання послуг 
громадянам через ЦНАП «Прозорий офіс».  

У червні 2022 року запущено платформу «LIKT-LMS» 
https://summer.edu.vn.ua для ведення літної дистанційної фізико-математичної 
школи серед учнів 8-11 класів. 

В рамках реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи 
збору оплати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» пільговим 
категоріям населення, в тому числі громадянам нових приєднаних до Вінницької 
міської територіальної громади населених пунктів та внутрішньо переміщених 
осіб в 2022 році видано 89 580 карток. Забезпечено проведення прийому 
громадян в інформаційно-гуманітарному хабі «Я - Маріуполь», 
координаційному центрі «Херсон – це Україна», а також за місцями масового 
проживання переселенців. 

Постійно здійснюється розвиток системи «Безпечне місто». В зв'язку з 
воєнним станом виконуються нагальні завдання по приєднанню, 
обслуговуванню встановлених відеокамер та світлофорних об'єктів на території 
Вінницької міської територіальної громади для підтримання безпеки міста та її 
громадян. Налагоджена співпраця та реалізуються завдання від поліції, СБУ, 
Держспецзв’язку з організації каналів зв’язку, реорганізації існуючої системи 
відеоспостереження під потреби воєнного стану. До системи «Безпечне місто» 
підключено 46 камер відеоспостереження, 12 камер відеоаналітики. До системи 
АСКДР підключено 6 світлофорних об’єктів. Встановлено 1 комплекс з фіксації 
порушень швидкісного режиму у місті в автоматичному режимі.  

До мультисервісної оптоволоконної мережі підключено заклади 
«Вінницька художня школа», «Вінницький ліцей №15», Департамент 
маркетингу міста та туризму ВМР, КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади»; КЗ «ВЛ №4 ім. Д. І. Менделєєва»; заклад «Вінницька 
дитяча музична школа №1». Продовжуються роботи зі встановлення та комутації 
обладнання у закладах загальної середньої освіти. Прокладено мережу з 
встановленням технічних засобів під час проведення капітального ремонту 
перехрестя вулиці Князів Коріатовичів та вулиці Миколи Оводова в м. Вінниці. 

5.2. Адміністративні послуги  
У 2022 році мережа ЦНАП «Прозорий офіс» складається з центрального та 

трьох територіальних відділень, а також 11 віддалених робочих місць 
адміністраторів і охоплює всю територію Вінницької міської територіальної 
громади. За 14 років існування ЦНАП прийняв понад 7 млн клієнтів, в т.ч. за 9 
місяців 2022 року – близько 305 тис. осіб. 

У ЦНАП «Прозорий офіс» надається широкий спектр адміністративних 
послуг із числа усіх можливих життєвих ситуацій людини (громадянина), які 
потребують його звернення до органів влади. Кількість адміністративних та 
інших видів послуг, які надаються через ЦНАП, –  найбільша в Україні – 618. 
Щоденно ЦНАП відвідають понад 2 тис. клієнтів. У відділеннях ЦНАПу 
обладнано 395 робочих місця, облаштованих сучасною технікою, програмним 
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забезпеченням, підключених до єдиної інформаційної мережі та електронної 
черги. Функціонує єдина інформаційно-облікова система «Прозорий офіс», всі 
суб’єкти працюють за принципом організаційної єдності, підписавши з міською 
радою угоду про співпрацю. Кількість адміністративних послуг, які можна 
замовити онлайн через «Персональний кабінет» збільшилась до 50.  

Вінницькі ЦНАПи особливо дбають про зручні умови отримання послуг 
відвідувачами з особливими потребами – офіси облаштовані пандусами, 
інформаційними терміналами, ліфтами, звуковими маячками на вхідних групах 
ЦНАПів. 

Дотримано санітарні вимоги: попередній запис на прийом в телефонному 
режимі, засоби індивідуального захисту клієнтів та адміністраторів, захисне скло 
в приміщеннях, де приймають відвідувачів, маркування безпечної відстані на 
підлозі, антисептики тощо.  

Через тривалий карантин, пов’язаний з пандемією коронавіруса у 2020-
2022 роках, а також через російську агресію проти України у 2022 році, робота 
ЦНАП зазнала певних змін. Серед основних змін і проблем, якими 
характеризується ситуація з наданням адміністративних послуг у ВМТГ з 
початку війни, можна зазначити: 

– обмежену роботу державних реєстрів в умовах воєнного стану, в 
зв’язку з чим тимчасово недоступними є певні адміністративні послуги, зокрема, 
електронні послуги з декларування місця проживання, послуги держгеокадастру 
тощо; 

– скорочення чисельності відвідувачів ЦНАП, що пов’язано з 
необхідністю працювати за попереднім записом для регулювання кількості 
одночасного перебування великої кількості людей в одному приміщенні , 
запобігання скупченню людей; 

– часті і тривалі повітряні тривоги, через які робота ЦНАП на період 
тривоги повністю припиняється; 

– нові послуги населенню, спричинені військовими діями, зокрема, 
реєстрація повідомлення про пошкодження майна мешканців ВМТГ через 
військові дії російської федерації проти України; 

– значний блок робіт, пов’язаних з вимушено переміщеними особами 
тощо.  

Водночас, незважаючи на обставини, у Вінницькій міській територіальній 
громаді вдалось зберегти сталу систему надання адміністративних послуг 
населенню у 2022 році. 
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Ключові виклики 
– дефіцит робочої сили в зв'язку з мобілізаційною кампанією та частковим 

виїздом громадян  за кордон; 
– стагнація внутрішнього ринку; 
– перебої з постачанням електричної енергії, як наслідок порушення 

існуючих ритмів роботи  підприємств; 
– недоступність кредитних ресурсів для розвитку бізнесу через їх високу 

вартість; 
– суттєве зростання собівартості промислової продукції (індекс  цін 

виробників промислової продукції в 2022 році очікується на рівні 38,3%); 
– висока вартість і обмеженість логістики в умовах неможливості 

використовувати морський  транспорт для доставки сировини і 
відвантаження товарів; 

– адаптація і підтримка релокованих підприємств у Вінницькій міській 
територіальній громаді; 

– неможливість проводити середньо- і довгострокове планування діяльності 
підприємств  в умовах воєнних і макроекономічних ризиків; 

– обмеженість у проведенні капітальних видатків, як наслідок – наявність 
ризиків у виконанні Програми; 

– розміщення та адаптація в громаді внутрішньо переміщених осіб; 
– можливі ризики обмеження постачання енергоносіїв, зокрема теплової 

енергії для забезпечення опалення житлових будинків та об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

Цілі та пріоритети розвитку Вінницької міської  територіальної 
громади на 2023 рік 

Основна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування 
територіальної громади в умовах викликів, зумовлених військовою агресією 
проти України і падінням економіки; формування дієвої системи підтримки 
релокованих бізнесів та внутрішньо переміщених осіб; посилення  співпраці з 
усіма зацікавленими сторонами для розбудови та модернізації інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади. 

Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення: 
– Реалізація інвестиційних проєктів, спрямованих на відновлення економіки, 

зокрема: 
o завершення будівництва :  

 логістичного комплексу компанії Рошен; 
 ІІ черги розподільчого комплексу компанії Аврора; 

o завершення проектування ІІ черги заводу з виробництва 
холодильного обладнання (ТОВ Грін Кул); 

o продовження робіт з будівництва: 
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 заводу з виробництва гофрокартонної тари; 
 заводу з виробництва зимового спортивного спорядження на 

території індустріального парку «Вінтер спорт»; 
– розпочати будівництво першого промислового об'єкту (харчопереробний 

кластер Agro food Tech) на території Вінницького індустріального парку; 
– реєстрація четвертого індустріального парку площею 13 га в Реєстрі 

індустріальних (промислових) парків, початок підготовчих робіт з 
будівництва промислових об'єктів на його території;  

– будівництво, реконструкція  об'єктів інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури;  

– підтримка і стимулювання діяльності переміщених (релокованих) 
підприємств; 

– забезпечення роботи в штатному режимі об'єктів критичної 
інфраструктури; 

– стабільне проходження опалювального періоду 2022-2023 в умовах 
існуючих воєнних ризиків; 

– надання на високому рівні та в необхідних обсягах усіх адміністративних і 
соціальних послуг жителям громади та внутрішньо переміщеним особам;  

– забезпечення продовольчої безпеки громади, в тому числі за рахунок 
формування відповідних матеріальних резервів; 

– функціонування в належному стані системи цивільної оборони громади, 
яка здатна реагувати на відповідні виклики, які пов'язані із військовими 
діями на території України; 

– вдосконалення наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного 
захисту, приведення їх технічного стану у відповідність до вимог воєнного 
часу. 

Основні заходи та механізми реалізації Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2023 рік 

Взаємопов’язані заходи, спрямовані на досягнення цілей розвитку 
Вінницької міської територіальної громади та очікувані результати їх виконанні 
наведені в додатку №2 «Заходи  щодо забезпечення виконання завдань Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2023 рік». 

Конкретизовані завдання, визначені в розрізі джерел фінансування 
кожного проекту, наведені в додатку №3 «Програма капітального будівництва 
на 2022 рік (на замовлення міської ради)». 

Організаційне забезпечення реалізації проектів здійснюється виконавчим 
комітетом Вінницької міської ради, її виконавчими органами, депутатським 
корпусом, комунальними підприємствами, із залученням компетентних 
підрядників, інших ресурсів, не заборонених чинним законодавством. 
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Джерелами фінансування проектів економічного і соціального розвитку, 
враховуючи обмеженість власних фінансових ресурсів, є окрім коштів бюджету 
Вінницької міської територіальної громади, кошти Державного бюджету 
(ДФРР), кошти міжнародної технічної допомоги та ін.             

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями 

завдань та заходів. 
Безпосередній контроль за станом та строками виконання завдань та 

заходів здійснює виконавчий комітет міської ради, а за цільовим та ефективним 
використанням коштів – головний розпорядник коштів. 

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 в межах реальних можливостей 
бюджету громади). Зміни та доповнення до Програми затверджуються міською 
радою.  

Звітування про виконання запланованих завдань Програми 
здійснюватиметься  за підсумками року шляхом підготовки узагальненого звіту 
та розгляду його на сесії міської ради. 
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Додаток 1.Основні показники економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2023 рік 

Показники Одиниця 
виміру 

2021 рік, 
факт 

2022 рік 
2023 рік, 
прогноз очікуване 

виконання 
% до факту 

2021 року 
Розвиток основних сфер економічної діяльності 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) по 
підприємствах м. Вінниці, у порівняних цінах –  всього   млн грн 35 838,9 34 000 94,8 38 700 

Зовнішньоекономічна  діяльність 
Обсяг зовнішньоторговельного обороту, по м. Вінниці млн дол. США 1 268,3 1 104 87 1 159 
у % до попереднього року % 92,0 87 Х 104,9 
Обсяг експорту по м. Вінниці, всього млн дол. США 765,4 733 95,8 784,3 
Обсяг експорту у % до попереднього року % 80,6 95,8 Х 106,9 
Обсяг імпорту по м. Вінниці, всього млн дол. США 502,9 371 73,8 374,7 
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 117,3 73,8 Х 101 

Населення та ринок праці 
Середньорічна чисельність наявного населення, 
всього,  в тому числі:    осіб 387 439 -* - - 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
по м. Вінниці грн 13 200 14 000 106 15 400  

Розвиток підприємництва 
Кількість суб’єктів господарювання (юридичні та 
фізичні особи-підприємці), по м. Вінниці  один. 48 668 49 700 102,1 50 000 

Темп зростання (зменшення) кількості суб`єктів 
господарювання (юридичних та фізичних осіб-
підприємців), у відсотках до попереднього року 

% 106,6 102,1 Х 100,6 

*На період дії воєнного стану Державною службою статистики України  не публікуються дані щодо кількості населення, відповідно 
неможливо оцінити значення цього показника на кінець 2022 року та на плановий 2023 рік 
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Додаток 2.  Заходи щодо забезпечення  виконання завдань Програми економічного і соціального 
розвитку  Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
1.1. Бюджетно-фінансова сфера 

1.  Забезпечувати своєчасне і повне 
надходження податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів. Здійснювати 
детальний аналіз виконання 

бюджету (загального та 
спеціального фондів) в розрізі 

всіх доходних джерел. Надавати 
пропозиції виконавчому комітету 

міської ради щодо залучення 
наявних резервів наповнення 

бюджету. 

ГУ ДПС 
у Вінницькій області; 
департамент фінансів 

міської ради 

Щоквартал
ьно 

протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 

2.  Продовжити роботу,  
спрямовану на: 

− попередження фактів 
нелегального використання 
робочої сили, зокрема, 
виявлення працюючих осіб без 
оформлених належним чином 
трудових відносин та 
проведення відповідних дій 
для легалізації заробітної 
плати; 

− недопущення виплати 
заробітної плати менше 
законодавчо встановленого 

ГУ ДПС у Вінницькій 
області; 

департамент економіки і 
інвестицій міської ради 

 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 
Виведення доходів із 

тіньового сектору 
економіки, легалізація 

заробітної плати. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

рівня та без сплати податку на 
доходи фізичних осіб; 

− залучення до оподаткування 
громадян, які зобов'язані 
подати декларації; 

− виявлення незареєстрованих 
суб'єктів господарювання; 

− здійснення моніторингу з 
погашення суб'єктами 
господарювання 
заборгованості із виплати 
заробітної плати (в разі 
наявності заборгованості). 
Активізувати роботу робочої 
групи з питань забезпечення 

детінізації економіки  Вінницької 
міської територіальної громади. 

3.  Вжити практичних та 
невідкладних заходів щодо 

ліквідації (погашення) недоїмки 
по платежах, які зараховуються до 
бюджетів усіх рівнів, зокрема по 
податку на доходи фізичних осіб, 

платі за землю, податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, та єдиному 

податку. 

ГУ ДПС у Вінницькій 
області; 

Департамент фінансів 
міської ради 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 

4.  Здійснювати постійний контроль 
за сплатою накладених штрафів, а 

саме: 

Департаменти міської 
ради: 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Дотримання вимог 
чинного законодавства 

та збільшення 



52 
 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

− адміністративних штрафів за 
правопорушення паркування 
транспортних засобів; 

− адміністративних штрафів за 
правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності; 

− адміністративних штрафів, що 
накладаються 
адміністративною комісією 
при виконавчому комітеті 
Вінницької міської ради. 
В разі несплати накладених 
штрафів, вживати заходів, 

передбачених чинним 
законодавством щодо стягнення 

заборгованості по 
адміністративних штрафах. 

транспорту та міської 
мобільності; 

архітектурно - 
будівельного контролю; 
адміністративна комісія 

при виконавчому 
комітеті міської ради 

надходжень до бюджету 
Вінницької міської 

територіальної громади. 

5.  Здійснювати сплату членських 
внесків до Асоціацій, членами 
яких є Вінницька міська рада, 
 за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної 
громади. 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

департамент фінансів 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Сприяння становленню 
та розвитку місцевого 

самоврядування. 

6.  Здійснювати заходи з відбору та 
фінансування кращих проектів 
розвитку громади за рахунок 

коштів «Бюджету громадських 
ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади». 

Департаменти міської 
ради: 

правової політики та 
якості; 

фінансів; 
інформаційних 

технологій; 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Фінансування з бюджету 
Вінницької міської 

територіальної громади 
кращих проектів, 
запропонованих  

мешканцями 
територіальної громади, 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

у справах ЗМІ та 
зв’язків з 

громадськістю; 
виконавчі органи 

міської ради 

які отримають 
найбільшу підтримку за 

підсумками голосування. 

7.  Забезпечити оновлення 
кредитного рейтингу Вінницької 

міської територіальної громади та  
рівня інвестиційної привабливості 
Вінницької міської територіальної 

громади. 

Департаменти міської 
ради: 

фінансів; 
економіки і інвестицій; 
комунального майна; 
земельних ресурсів; 

міського господарства; 
комунального 

господарства та 
благоустрою; 

житлового 
господарства; 

транспорту та міської 
мобільності; 

ГУ ДПС у Вінницькій 
області; 

виконавчий комітет 
міської ради; 
підприємства 

комунальної власності 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Створення 
інформаційного поля для 

залучення інвесторів. 

8.  Забезпечити оплату послуг 
депозитарної установи щодо 

зарахування, зберігання цінних 
паперів (акцій),  обслуговування 

їх обігу та інших послуг, 

Департамент фінансів 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Зберігання та 
обслуговування обігу 

цінних паперів. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

пов’язаних з придбанням акцій, 
відповідно до укладених 

договорів. 
9.  Забезпечити своєчасне погашення 

та обслуговування боргових 
зобов’язань Вінницької міської 
ради по кредитах, залучених до 

бюджету Вінницької міської 
територіальної громади, згідно з 

договорами, укладеними з АТ 
«Укрексімбанк» та Північною 

екологічною фінансовою 
корпорацією  (НЕФКО). 

Департамент фінансів 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Дотримання 
встановленого порядку 
 у фінансово-кредитній 

сфері. 

10.  Забезпечити виконання заходів 
Програми "Нагородження 
відзнаками міського рівня, 
організація і проведення 

урочистих та інших заходів у 
населених пунктах, що входять до 
Вінницької міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки". 

Відділ організаційного 
забезпечення та 

діловодства апарату 
міської ради та її 

виконавчого комітету; 
виконавчі органи 

міської ради; 
підприємства, 

організації та установи – 
відповідальні виконавці 

Програми 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської  
територіальної 

громади 

Формування єдиної 
нагородної політики, 
позитивного іміджу 
Вінницької міської 

територіальної громади. 

11.  Забезпечити виконання заходів 
Програми використання 
соціальної реклами для 

інформування громадськості та 
профілактики негативних явищ у 

суспільстві на 2021-2025 роки. 

Департамент у справах 
ЗМІ та зв’язків  з 

громадськістю  
міської ради; 

виконавчі органи 
міської ради; 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської  
територіальної 

громади 

Підвищення 
ефективності 

інформаційних  
кампаній соціального 

спрямування, які 
реалізовують структурні 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

організацій та установи 
– відповідальні 

виконавці Програми 

підрозділи Вінницької 
міської ради. 

12.  Забезпечити виконання заходів  
Програми надання фінансової 

підтримки інститутам 
громадянського суспільства на 

реалізацію соціально - культурних 
проєктів на території  Вінницької 
міської  територіальної громади. 

Департамент правової 
політики та якості 

міської ради; 
виконавчі органи 

міської ради; 
інститути 

громадянського 
суспільства 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської  
територіальної 

громади 

Встановлення 
партнерських відносин 

між Вінницькою 
міською радою та 

інститутами 
громадянського 

суспільства. Зростання 
активності та кількості 

ІГС, залучених до 
виконання завдань з 

соціально-культурного 
розвитку громади. 

13.  На виконання умов постанови 
Кабінету Міністрів України від 
17.07.2013 р. №733 (зі змінами) 

«Про схвалення проекту 
соціально-економічного розвитку 
«Будівництво вул. Келецької та 

трамвайної лінії від вул. Квятека 
до автовокзалу «Західний» в м. 

Вінниці» та затвердження умови 
надання у 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 
виконання зобов’язань 

Департаменту капітального 
будівництва Вінницької міської 

ради за запозиченням, що 

Департамент 
капітального 
будівництва 
міської ради; 

виконавчий комітет 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Залучення додаткових 
фінансових ресурсів для 

реалізації проектів 
соціально-економічного 

розвитку міста, 
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 

залучається для його реалізації» 
забезпечити: 

− повернення та обслуговування 
залученого під державні 
гарантії кредиту в розмірі 50 
відсотків сум згідно з графіком 
платежів за кредитними 
договором; 

− внесення до державного 
бюджету плати за надання 
державної гарантії в розмірі 
0,01 % 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. 

14.  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 

Департамент транспорту 
та міської мобільності  

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

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 

виконання зобов’язань 
департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку 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 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. 

15.  Забезпечити оплату 
інжинірингових послуг супроводу 

Департамент 
капітального 

Протягом 
року 

Державний 
бюджет 

Реалізація проекту 
«Поліпшення охорони 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

будівництва «Вінницького 
регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології» за 
рахунок субвенції з державного 

бюджету на реформування 
регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з 
виконання спільного з 
Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту 
«Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людей». 

будівництва міської 
ради 

здоров’я на службі у 
людей». 

16.  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 
комунального  

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Своєчасне та в повному 
обсязі виконання 

зобов'язань щодо сплати 
земельного податку. 

17.  Спрямувати кошти в вигляді 
субвенції з бюджету Вінницької 
міської територіальної громади в 

сумі 100,0 млн грн на надання 
фінансової допомоги іншим 
територіальним громадам. 

Департаменти міської 
ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

Протягом 
року 

 
 
 
 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
 

Відновлення та розвиток 
інших територіальних 

громад, які постраждали 
від військової агресії рф. 

 



59 
 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

18.  Забезпечити безбар’єрність  та 
доступність до освітнього процесу 
студентів Вінницького технічного 

фахового коледжу.  
Виділити з бюджету Вінницької 
міської територіальної громади 

кошти у вигляді субвенції 
обласному бюджету на 

облаштування та поточний 
ремонт приміщення Вінницького 

технічного фахового коледжу. 

Департамент фінансів 
Вінницької обласної 

військової адміністрації; 
департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 
 
 

бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
 
 
 
 
 
 

Створення 
безперешкодного 

доступу осіб з 
інвалідністю до 

приміщень Вінницького 
технічного фахового 

коледжу. 
 

19.  Забезпечити надання пільгових 
довгострокових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим 
громадянам  на будівництво/ 

реконструкцію/ придбання житла. 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

департамент економіки і 
інвестицій міської ради; 
«Вінницьке регіональне 

управління 
Держмолодьжитла». 

 
 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Створення умов 
доступності отримання 

пільгових 
довгострокових 

кредитів, поліпшення 
демографічної ситуації 

та активізації житлового 
будівництва.   

20.  Забезпечити формування 
прогнозу бюджету  
на 2024-2026 роки  

(в разі закінчення воєнного стану 
в Україні). 

Департамент фінансів 
міської ради; 

виконавчий комітет; 
департаменти міської 

ради: 
міського господарства; 

комунального 
господарства та 

благоустрою; 
житлового 

господарства; 

ІІ-ІІІ 
квартали 

Не потребує 
фінансування 

Затвердження Прогнозу 
бюджету Вінницької 

міської територіальної 
громади на 2024 – 2026 

роки – документу 
середньострокового 

бюджетного планування, 
що визначає показники 

бюджету на 
середньостроковий 

період. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

транспорту та міської 
мобільності; 

архітектури та 
містобудування; 

соціальної політики; 
комунального майна; 
земельних ресурсів; 

освіти; охорони 
здоров’я; культури; 

капітального 
будівництва; 

маркетингу міста та 
туризму; 

економіки і інвестицій; 
комітет по фізичній 

культурі і спорту 
21.  Забезпечити формування проєкту 

бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2024 

рік. 

Департамент фінансів 
міської ради; 

виконавчий комітет; 
департаменти міської 

ради: 
міського господарства; 

комунального 
господарства та 

благоустрою; житлового 
господарства; 

транспорту та міської 
мобільності; 

архітектури та 
містобудування; 

ІІІ-ІV 
квартали 

Не потребує 
фінансування 

Затвердження бюджету 
Вінницької міської 

територіальної громади 
на 2024 рік. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

соціальної політики; 
комунального майна; 
земельних ресурсів; 

освіти; охорони 
здоров’я; культури; 

капітального 
будівництва; 

маркетингу міста та 
туризму; 

економіки і інвестицій; 
комітет по фізичній 

культурі і спорту 
22.  Забезпечити беззбиткову 

діяльність та надання  фінансової 
підтримки на покриття збитків 
комунальному підприємству 

сфери громадського харчування 
«Меридіан», у зв’язку з 

нестабільною діяльністю в умовах 
карантину COVID-19 та воєнного 

стану.  

Виконавчий комітет 
міської ради; 

департаменти міської 
ради: фінансів; 

адміністративних 
послуг 

Протягом 
року 

Бюджет 
вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Надання своєчасних і 
яких послуг з 
громадського 
харчування. 

1.2. Управління об’єктами комунальної власності. Земельні відносини 
23.  Забезпечити оновлення 

інтерфейсу та функціоналу 
автоматизованої системи обліку 

та моніторингу об’єктів 
нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади, 
запроваджених критеріїв та 

інструментів управління майном 

Департаменти міської 
ради: 

комунального майна; 
інформаційних 

технологій; 
КП «Агенція 

муніципальної 
нерухомості» ВМР;  

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Підвищення  
ефективності управління 

об’єктами нерухомого  
майна  Вінницької 

міської територіальної 
громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

комунальної власності, 
впровадження нових типів 

об'єктів у системі. 

виконавчі органи 
міської ради 

24.  Забезпечити виготовлення 
технічної документації та 

проведення державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 
об’єктів комунальної власності 

Вінницької міської територіальної 
громади, об'єктів безхазяйного 

нерухомого майна, в тому числі з 
метою набуття права власності на 
нього територіальною громадою. 

Департамент 
комунального майна; 

виконавчі органи 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розширення та розвиток 
матеріальної бази 

територіальної громади. 

25.  Забезпечити виготовлення 
технічної документації та 

проведення державної реєстрації 
речових прав, проведення 

незалежних (експертних) оцінок 
на нерухоме майно об’єктів, що 

приймаються з державної у 
комунальну власність Вінницької 
міської територіальної громади. 

Департамент 
комунального майна; 

виконавчі органи 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розширення та розвиток 
матеріальної бази 

територіальної громади. 

26.  Проводити незалежні (експертні) 
оцінки об'єктів комунальної 

власності з метою передачі  в 
оренду, укладання інвестиційних 
угод  та приватизації способом 
продажу на аукціоні, а також з 
метою актуалізації балансового 

обліку. 

Департамент 
комунального майна 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розширення та розвиток 
матеріальної бази 

територіальної громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

27.  Здійснювати системний контроль 
за своєчасним надходженням 
орендної плати за договорами 
оренди приміщень (будівель, 
споруд) та цілісних майнових 
комплексів, що перебувають в 

комунальній власності. 
Забезпечити вжиття практичних 

та невідкладних заходів для 
погашення заборгованості за  

договорами оренди приміщень 
(будівель, споруд) та цілісних 

майнових комплексів, що 
перебувають в комунальній 

власності, враховуючи вимоги 
чинного законодавства, в порядку 

досудового врегулювання. 

Департамент 
комунального майна 

міської ради; 
КП «Агенція 

муніципальної 
нерухомості» ВМР 

 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 

28.  Продовжити проведення  
інвентаризації земель, в тому 

числі земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого 

майна комунальної власності 
Вінницької міської територіальної 

громади. 

Департаменти міської 
ради: 

комунального майна;  
земельних ресурсів 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Впорядкування 
справляння плати за 

користування землею. 

29.  Здійснювати заходи із 
землеустрою: розроблення 

документації із землеустрою на 
земельні ділянки комунальної 
власності Вінницької міської 

територіальної громади на 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Формування 
раціональної системи 

землеволодінь та 
землекористування. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

підставі дозволів, наданих 
рішеннями міської ради. 

30.  Здійснювати системний облік 
договорів про встановлення 

земельних сервітутів, 
адміністрування даного виду 

доходів та забезпечення 
здійснення контролю за 

своєчасним внесенням до 
бюджету платежів згідно з 

договорами про встановлення 
земельних сервітутів. 

Департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Дотримання вимог 
чинного законодавства 

та збільшення 
надходжень до бюджету 

Вінницької міської 
територіальної громади. 

31.  Забезпечити: 
− облік укладених договорів 

оренди земельних ділянок 
та надання реєстрів 
зазначених договорів до ГУ 
ДПС у Вінницький області; 

− своєчасне укладання 
додаткових угод до діючих 
договорів оренди землі, в 
зв’язку зі зміною розмірів 
орендних ставок. 

Систематично здійснювати 
моніторинг договорів оренди 
земельних ділянок, по яких 

завершується термін дії та вжити 
заходів щодо укладання нових 
договорів оренди земельних 

Департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Дотримання вимог 
чинного законодавства; 

та збільшення 
надходжень до бюджету 

Вінницької міської 
територіальної громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

ділянок або оформлення інших 
правочинів. 

32.  Підготовка земельних ділянок 
комунальної власності для їх 

продажу (або прав на них) 
окремими лотами на земельних 
торгах, організація земельних 

торгів. 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
фінансів 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Підвищення 
ефективності 

використання земель 
Вінницької міської 

територіальної громади. 

33.  Забезпечити проведення 
експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
фінансів 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
 

Оптимізація надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 

34.  Продовжити роботу з виділення 
земельних ділянок для 

будівництва житла учасникам 
бойових дій, які проходили 
службу в зоні АТО/ ООС та 

багатодітним сім’ям. 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
соціальної політики 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Забезпечення 
першочергового 

виділення  земельних 
ділянок під забудову. 

35.  Проводити перевірки стану 
використання земель Вінницької 
міської територіальної громади. 

Департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Протягом 
року 

 

Не потребує 
фінансування 

 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 
36.  Забезпечити роботу комісії по 

визначенню та відшкодуванню 
збитків, заподіяних тимчасовим 

зайняттям земельних ділянок 
громади. 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
правової політики та 

якості 

Постійно Не потребує 
фінансування 

Дотримання вимог 
чинного законодавства 

та збільшення 
надходжень до бюджету 

Вінницької міської 
територіальної громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

Розглядати, в рамках роботи 
комісії, справи з визначення 
розміру збитків, заподіяних 

Вінницькій МТГ  використанням 
земельних ділянок без 

правовстановлюючих документів. 
Здійснювати постійний контроль 

в розрізі платників за 
відшкодуванням вказаних збитків. 

Забезпечити подання справ до 
судових органів у разі 

невідшкодування збитків у 
встановлені терміни. 

37.  Проводити моніторинг стану 
погашення заборгованості за 
договорами купівлі-продажу 

земельних ділянок з 
розстроченням платежу. 

Департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Протягом 
року 

 

не потребує 
фінансування 

 

Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 
 

38.  Здійснювати тахометричні зйомки 
для визначення площ земельних 
ділянок комунальної власності, 
які перебувають у користуванні 

інших осіб без 
правовстановлюючих документів. 

Департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Підвищення 
ефективності 

використання земель 
Вінницької міської 

територіальної громади. 
Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 

громади. 
39.  Забезпечити розроблення 

документації із землеустрою щодо 
встановлення та зміни меж 

Департаменти міської 
ради: 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Встановлення меж 
населених пунктів, 

підвищення 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

населених пунктів Вінницької 
міської територіальної громади. 

земельних ресурсів; 
фінансів 

територіальної 
громади 

ефективності 
використання земель 
Вінницької міської 

територіальної громади. 
40.  Забезпечити проведення 

нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів 

Вінницької міської територіальної 
громади. 

Департаменти міської 
ради: 

земельних ресурсів; 
фінансів 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Оптимізація 
надходження плати за 

землю до бюджету 
Вінницької міської 

територіальної громади. 
 
 

1.3. Діяльність комунальних підприємств  
41.  Проводити моніторинг стану 

виконання показників фінансових 
планів комунальних підприємств. 

Виконавчі органи 
міської ради, яким  

підпорядковані 
комунальні 

підприємства; 
департамент економіки і 
інвестицій міської  ради 

Щоквартал
ьно 

Не потребує 
фінансування 

Контроль планової 
діяльності підприємств 
комунальної власності. 

Забезпечення 
своєчасного ухвалення 

важливих управлінських 
рішень. 

42.  Розробити та затвердити 
фінансові  плани на 2024 рік. 

ІV квартал Не потребує 
фінансування 

43.  Забезпечити перегляд діючих та 
розгляд нових тарифів 

підприємств комунальної 
власності Вінницької міської 

територіальної громади та інших 
суб’єктів господарської 

діяльності. 

Виконавчі органи 
міської ради;  
комунальні 

підприємства; 
інші суб’єкти 

господарювання 

Протягом 
року 

 

Не потребує 
фінансування 

 

Приведення діючих та 
нових тарифів до 

економічно 
обґрунтованих.  

Поліпшення фінансово- 
економічного стану 

підприємств, збільшення 
надходжень до бюджету 

Вінницької міської 
територіальної громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

2. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ  
 2.1. Промисловість та підприємництво  

44.  Активізувати роботу в напрямку: 
− залучення іноземних 

інвестицій для розвитку 
місцевого бізнесу; 

− створення умов для 
відновлення діяльності 
переміщених (релокованих) 
підприємств; 

− створення нових та 
розширення діючих 
підприємств, нових робочих 
місць, належних умов праці та 
рівня заробітної плати. 

Департамент економіки 
і інвестицій міської ради 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Дотримання вимог 
чинного законодавства. 
Збільшення надходжень 
до бюджету Вінницької 
міської територіальної 
по податку на доходи 

фізичних осіб. 

45.  Реалізація заходів «Програми 
сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську територіальну 

громаду на 2021-2023 роки», 
передбачених на 2023 рік. 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 

ради; 
виконавчі органи 

міської ради –  
відповідальні виконавці 

Програми 

протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Стимулювання 
інвестиційної діяльності 
у сфері промисловості. 

46.  Реалізація заходів «Програми 
розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької 
міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», 
передбачених на 2023 рік. 

Департамент економіки 
і інвестицій; 

виконавчі органи 
міської ради, 

організації та установи– 
відповідальні виконавці 

Програми 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Зростання 
підприємницької 

діяльності на території 
громади, сприяння само 
зайнятості населення. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

47.  Забезпечити надання фінансової 
підтримки суб’єктам МСП 

відповідно до діючого «Порядку 
часткової компенсації відсотків за 
залученими кредитами суб’єктам 

малого та середнього 
підприємництва за рахунок 
коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади». 

Департамент  
економіки і інвестицій 

міської ради; 
виконавчий комітет 

міської ради; 
ГУ ДПС у Вінницькій 

області; 
банківські установи 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Спрощення доступу до 
фінансових ресурсів для 

суб’єктів МСП; 
залучення коштів для 

розширення діяльності; 
посилення конкуренто-

спроможності продукції; 
створення нових 
робочих місць. 

48.  Забезпечити надання фінансової 
підтримки суб’єктам 

господарської діяльності для 
часткової компенсації 

роботодавцям витрат на 
загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за 
новостворені робочі місця 

відповідно до порядку, 
затвердженого міською радою 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 
ради; виконавчий 

комітет міської ради; 
ГУ ДПС у Вінницькій 

області 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Стимулювання 
створення нових 

робочих місць для 
зменшення рівня 

безробіття 

49.  Формування та реалізація заходів 
щодо впровадження виконавчими 

органами міської ради –  
розробниками регуляторних актів 

принципів державної 
регуляторної політики. 

 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 

ради; виконавчі органи 
міської ради – 

розробники 
регуляторних актів; 
Комісія з перегляду 

місцевого регуляторного 
середовища 

 
 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Скасування зайвих, 
застарілих та 
надлишкових 
(дублюючих) 
регулювань. 

Запровадження 
контролю від створення 

нових бар’єрів для 
розвитку бізнесу. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
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фінансування Очікувані результати 

2.2. Сфера внутрішньої торгівлі 
50.  Забезпечити організацію та 

проведення 
сільськогосподарських ярмарків в 

межах Вінницької міської 
територіальної громади. 

Департаменти міської 
ради: 

адміністративних 
послуг; 

комунального 
господарства та 

благоустрою 

ІІ, ІІІ, ІV 
квартали 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Задоволення потреб 
споживачів, створення 

умов для збуту 
сільськогосподарської 

продукції. 

51.  Забезпечити організацію торгівлі 
сільськогосподарською 

продукцією власного виробництва 
на ринках міста. 

Департамент 
адміністративних 

послуг міської ради; 
ринки м. Вінниці 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

 

Недопущення стихійної 
торгівлі, виконання 

вимог Правил торгівлі на 
ринках, упорядкування 

ринкової торгівлі. 
52.  Продовжити роботу щодо 

недопущення стихійної торгівлі 
на території населених пунктів 

Вінницької міської територіальної 
громади. 

Департамент 
адміністративних 

послуг міської ради; 
КП «Муніципальна 

варта»; 
Національна поліція 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Покращення санітарно-
епідеміологічного стану 
та благоустрою міста. 

Попередження реалізації 
неякісних та потенційно-

небезпечних харчових 
продуктів та сировини. 

53.  Здійснювати заходи, спрямовані 
на дотримання закладами торгівлі, 

ресторанного господарства, 
послуг та розваг громадського 
порядку (у вечірній та нічний 

час). 
 

Департамент 
адміністративних 

послуг міської ради; 
Національна поліція; 

суб’єкти 
підприємницької 

діяльності 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Реалізація прав та 
задоволення законних 

інтересів членів 
суспільства,   посилення 

контролю за право-
порядком, застереження 

порушників 
громадського спокою, 
регулювання роботи 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
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фінансування Очікувані результати 

закладів торгівлі, 
ресторанного 
господарства,  

розташованих у 
житлових будинках, 
покращення іміджу 

міста.. 
54.  Розглядати звернення суб’єктів 

господарської діяльності щодо 
виділення місць для розташування 

пересувних об’єктів торгівлі. 

Департамент 
адміністративних 

послуг міської ради; 
КП «Муніципальна 

варта» 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Створення умов для 
задоволення 

підприємницької 
ініціативи у здійсненні 

сезонної торгівлі. 
55.  Забезпечити виконання заходів 

плану реалізації Концепції 
державної політики у сфері 
захисту прав споживачів. 

Виконавчі органи 
міської ради 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Дотримання законних 
прав споживачів та 

захист таких прав у разі 
їх порушення. 

56.  Забезпечити впровадження 
оновленого підходу до системи 
шкільного харчування закладів 

загальної середньої освіти 
Вінницької міської територіальної 

громади. 

Департаменти міської 
ради: адміністративних 

послуг; освіти; 
комунальні 

підприємства 

протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Введення в раціон 
харчування нових страв; 

надання можливості 
вільного вибору страв, 

які більше подобаються 
дітям; формування у 

дітей культури 
харчування. 

2.3. Аграрний сектор економіки 
57.  Реалізація заходів «Програми 

розвитку аграрного сектору та 
забезпечення продовольчої 
безпеки Вінницької міської 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 
ради; виконавчий 

комітет міської ради; 
старостинські округи; 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади, 

Підвищення 
ефективності роботи 

суб’єктів 
господарювання аграрної 

сфери, створення 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

територіальної громади на 2023-
2025 роки» передбачених на 2023 

рік. 

інші виконавці заходів 
Програми 

інші джерела 
фінансування 

організаційно-
економічних умов для 

розвитку аграрного 
сектору, сприяння 

зайнятості населення на 
сільських територіях. 

2.4. Екологічна безпека та збалансоване  природокористування 
58.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми  охорони 
навколишнього природного 

середовища Вінницької міської 
територіальної громади на 2021- 

2023 роки», передбачених 
на 2023 рік. 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 

ради; виконавчі органи 
міської ради, 

організації та установи –  
відповідальні виконавці 

Програми 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 
обласний 
бюджет; 

державний 
бюджет; 

інші джерела 
фінансування 

Забезпечення 
екологічної безпеки та 
зниження негативного 
впливу на довкілля в 
населених пунктах 
Вінницької міської 

територіальної громади. 

59.  Забезпечити виконання заходів 
«Програми державного 

моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря агломерації 

Вінниця на 2021 – 2025 роки», 
передбачені на 2023 рік. 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 

ради; виконавчі органи 
міської ради, 

організації та установи –  
відповідальні виконавці 

Програми 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 
обласний 
бюджет; 

державний 
бюджет; 

інші джерела 
фінансування 

Впровадження сучасної 
системи контролю за 
станом атмосферного 

повітря в межах 
агломерації Вінниця. 
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з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

60.  Забезпечити виконання 
Дорожньої карти заходів з 

реалізації Зеленого курсу Вінниці 
до 2030 року. 

Департамент економіки 
і інвестицій міської 

ради; виконавчі органи 
міської ради, КП 

«Інститут розвитку 
міст», КП 

«Муніципальна варта» 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 
обласний 
бюджет; 

державний 
бюджет; 

інші джерела 
фінансування 

Сприяння залученню 
зелених інвестицій, 

модернізації, 
впровадженню інновацій 
та цифровізації громади. 

3. Сфера житлово-комунального господарства  
3.1. Обслуговування житлового фонду 

61.  Проводити ремонти 
багатоквартирних житлових 

будинків, в тому числі ремонтні 
роботи, спрямовані на виконання 

заходів з енергозбереження. 
 

Департамент  житлового 
господарства 
міської ради 

 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 
громади; кошти 
співвласників 

багатоквартирн
их будинків та 

управителів 

Забезпечення 
комфортних умов 

проживання, зменшення 
споживання теплової та 

електричної енергії. 

62.  Проводити роботи з благоустрою 
прибудинкових територій. 

Департамент  житлового 
господарства 
міської ради 

 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 
громади; кошти 
співвласників 

багатоквартирн

Належний санітарний 
стан та забезпечення 

комфортних умов 
відпочинку мешканців. 
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виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

их будинків та 
управителів 

63.  Проводити озеленення 
прибудинкових територій. 

Департамент житлового 
господарства 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Оновлення зелених 
насаджень. 

64.  Підтримка діяльності громадських 
організацій «РЕСУРСНИЙ 

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ 
МІСТА ВІННИЦЯ» та «ДАХ 

ОНЛАЙН» для впровадження та 
комплексного розвитку такої 

форми самоорганізації громадян, 
як об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку у 
Вінницькій міській територіальній 

громаді. 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

відділ по розвитку 
об’єднань співвласників 

багатоквартирних 
будинків; 

ГО «Ресурсний центр 
підтримки ОСББ міста 

Вінниця»; 
ГО «ДАХ ОНЛАЙН» 

Постійно Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Надання ГО 
«РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

ПІДТРИМКИ ОСББ 
МІСТА ВІННИЦЯ» 

практичної допомоги 
діючим ОСББ та 

громадянам, які бажають 
створити ОСББ. 

Збільшення кількості 
створених ОСББ у 
Вінницькій МТГ в 

рамках реалізації ГО 
«ДАХ ОНЛАЙН» 

проєкту «ОСББ так-ні за 
10 днів». 

65.  Організація навчальних семінарів 
з підготовки спеціалістів для 
ОСББ з питань управління та 

ведення фінансово-господарської 
діяльності. 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

відділ по розвитку 
ОСББ; 

ГО «Ресурсний центр 
підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

Постійно Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Проведення 3 
навчальних семінарів; 
залучення до навчання 

40 осіб. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

66.  Виготовлення та розповсюдження 
методичних посібників з питань 

управління та ведення фінансово-
господарської діяльності ОСББ та 
інших інформаційних матеріалів. 
Інформування громадськості про 

можливість використання 
ресурсів ГО «РЦ підтримки ОСББ 

міста Вінниця». 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

відділ по розвитку 
ОСББ; 

ГО «Ресурсний центр 
підтримки ОСББ міста 

Вінниця»; 
департаменти 
міської ради: 

правової політики та 
якості; 

інформаційних 
технологій; 

у справах масової 
інформації та зв’язків з 

громадськістю 

Постійно Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Впровадження якісно 
нового рівня 

взаємовідносин у 
житлово-комунальній 

сфері шляхом допомоги 
мешканцям в питаннях 
створення та діяльності 

ОСББ. 

3.2. Комунальне господарство та благоустрій території 
67.  Будівництво та капітальний 

ремонт дорожнього покриття. 
Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

Протягом  
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Поліпшення стану доріг 
та тротуарів. 

68.  Проводити комплексну 
реконструкцію вулиць і розвиток 

вуличної інфраструктури. 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

Протягом  
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Поліпшення стану доріг 
та тротуарів. 

69.  Проводити поточний ремонт 
дорожнього покриття та 

тротуарів. 

Департамент 
комунального 

господарства та 

Протягом  
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Поліпшення стану доріг 
та тротуарів. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

благоустрою міської 
ради 

територіальної 
громади 

70.  Забезпечити асфальтування доріг 
та облаштування тротуарів на 
території приватної забудови.  

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 
громади; кошти 

населення 

Упорядкування та 
благоустрій  території 
приватної забудови м. 

Вінниці. 

71.  Будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків. 

Департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади, 

кошти 
інвесторів 

Забезпечення мешканців 
ВМТГ об’єктами 

дозвілля та спорту. 

72.  Будівництво мереж водопроводу 
та каналізації в районах приватної 

забудови. 
 

Департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади, 
кошти 

інвесторів 

Забезпечення  послугами 
з централізованого 
водопостачання та 

водовідведення 
населення приватної 

забудови. Поліпшення 
санітарно-екологічного 

стану. 
73.  Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт мереж 
водопроводу та каналізації. 

 

Департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Зменшення  кількості 
аварійних ситуацій і 

втрат в системах 
водопостачання. 

Поліпшення санітарно-
екологічного стану. 



77 
 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

74.  Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт 

водопровідних та каналізаційних 
насосних станцій. 

 

Департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади, 
кошти 

інвесторів 

Зменшення аварійних 
ситуацій і втрат в 

системах 
водопостачання та 

водовідведення 
зменшення споживання 

енергоносіїв. 
75.  Будівництво та реконструкція 

мереж зливової каналізації. 
Департаменти міської 

ради: 
міського господарства; 

комунального 
господарства та 

благоустрою 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розвиток мережі 
зливової каналізації. 

76.  Проводити ремонт та очистку 
колодязів питної води. 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Поліпшення санітарного 
стану альтернативних 

джерел водопостачання. 

3.3. Транспорт 
77.  Реконструкція аеродрому, 

аеровокзалу, інженерних мереж та 
споруд на цих мережах в КП 

«Аеропорт Вінниця». 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

міської ради; 
КП «Аеропорт Вінниця» 

Протягом 
року 

Державний 
бюджет 
України; 
бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади; 

кредитні кошти 

Відновлення 
регулярного 

авіасполучення; 
задоволення потреб в 

авіаперевезеннях 
пасажирів та вантажів. 

 

78.  Забезпечити оновлення рухомого 
складу комунального 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

Протягом 
року 

Бюджет  
Вінницької 

Підвищення якості 
транспортного 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

підприємства «Вінницька 
транспортна компанія» та 

збільшення кількості 
муніципального транспорту. 

міської ради;  
КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

міської 
територіальної 

громади; 
власні кошти 
підприємства 

обслуговування 
мешканців та гостей 

Вінницької МТГ;  
покращення доступності 
громадського транспорту 

для осіб з обмеженими 
фізичними 

можливостями; 
79.  Проводити вдосконалення наявної 

інфраструктури 
електротранспорту (контактної 

мережі, трамвайних колій, 
тягових підстанцій). 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

міської ради; 
КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 
власні кошти 
підприємства 

Забезпечення 
безперебійної роботи 

громадського 
транспорту;  

підвищення якості 
транспортного 
обслуговування 

мешканців ВМТГ. 
80.  Будівництво світлофорних 

об’єктів, розширення мережі 
автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом 
(АСКДР). 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

міської ради;  
КП «Вінницька 
спеціалізована 

монтажно-
експлуатаційна дільниця 
з організації дорожнього 

руху» 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 
громади; власні 

кошти 
підприємства 

Підвищення рівня 
безпеки дорожнього 
руху та зменшення 

затримок руху 
транспорту; збільшення 

пропускної 
спроможності вулиць та 

доріг.. 

81.  Продовжити роботу з розвитку 
велосипедного руху. 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

міської ради;  
КП «Вінницька СМЕД 

ОДР» 

Протягом 
року 

Бюджет  
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Збільшення протяжності 
велосипедної мережі,  

покращення 
велоінфраструктури 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

Вінницької міської 
територіальної громади. 

82.  Посилити контроль за 
порушенням правил паркування. 

Департамент транспорту 
та міської мобільності 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Впорядкування 
паркування 

транспортних засобів на 
дорогах м. Вінниці; 

наповнення бюджету 
громади за рахунок 
сплати накладених 

штрафів. 
3.4. Енергетичне господарство  

83.  Будівництво,  реконструкція та 
капітальний ремонт об’єктів 
зовнішнього освітлення  із 

застосуванням енергозберігаючих 
світильників. 

Департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розвиток мережі 
зовнішнього освітлення 
на території населених 

пунктів Вінницької 
міської територіальної 

громади. 
84.  Реконструкція та капітальний 

ремонт теплових мереж та 
котелень. 

Департамент міського 
господарства міської 

ради; 
КП ВМР «Вінницяміськ 

теплоенерго» 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Зменшення втрат 
теплової енергії, якісне 

теплопостачання. 

85.  Реконструкція магістральної 
мережі водопостачання у м. 
Вінниці (на ділянці від вул. 

Пирогова до вул. Лебединського). 

КП 
«Вінниця 

облводоканал»; 
департамент міського 
господарства міської 

ради 

Протягом 
року 

Власні кошти 
підприємства 

Покращення якості 
водопостачання, 

зменшення кількості 
аварійних ситуацій та 

втрат в мережах 
водопостачання. 

86.  Проводити енергомоніторинг в 
бюджетних закладах та установах 

Департамент економіки 
і інвестицій міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

Зменшення споживання 
енергоносіїв. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

Вінницької міської територіальної 
громади. 

 міської 
територіальної 

громади 
87.  Залучення акредитованого 

консультанта для виконання 
наступних завдань Європейської 

Енергетичної Відзнаки: 
– координація роботи Робочої 

групи; 
– розробка Плану дій на повний 

цикл участі у ЄЕВ; 
– щорічна оцінка міста згідно з 

методологією ЄЕВ; 
– консультування щодо 

розробки та впровадження 
заходів /проектів, 
передбачених Планом дій 
ЄЕВ; 

– співпраця з аудитором та 
підготовка сертифікаційної 
документації 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

департамент економіки і 
інвестицій міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Покращення показників   
у системі сертифікації 

«Європейська 
Енергетична Відзнака» 

для підтвердження 
незалежним аудитором 
високої муніципальної 

енергетичної та 
кліматичної політики. 

88.  Оплата послуг за проведення 
аудиту для проходження  

 сертифікації за напрямом 
Європейська Енергетична  

Відзнака. 

Виконавчий комітет 
міської ради; 

департамент економіки і 
інвестицій міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Проходження аудиту 
акредитованим 

аудитором у системі 
сертифікації  

«Європейська 
Енергетична Відзнака» 

89.  Реалізація заходів «Програми дій 
 на 2022-2026 рр. за напрямком 

Європейська Енергетична 

Департамент економіки 
і інвестицій міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Зменшення споживання 
енергоносіїв, зменшення 

викидів СО2 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

відзнака», передбачених на 2023 
рік. 

територіальної 
громади; власні 

кошти 
підприємств;  
інші джерела 
фінансування 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  
4.1. Освіта 

90.  Завершити роботи з добудови 
приміщення ЗДО № 16 на вул. М. 

Зерова, 16 (6 груп) – ІІ черга. 
Забезпечити комплектування 
необхідним обладнанням та 

інвентарем нові групи  
в ЗДО № 16. 

Департаменти міської 
ради: 

освіти; 
капітального 
будівництва 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Збільшення кількості 
дітей охоплених 

дошкільною освітою до 
100 осіб та кількості груп 

у комунальних ЗДО. 

91.  Забезпечити 100% охоплення 
дошкільною освітою дітей 5-

річного віку. 

Департамент освіти 
міської ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Соціалізація дітей, 
підготовка їх до школи. 

92.  Продовжити впровадження 
проектів вихідного дня. 

Департамент освіти 
міської ради 

Січень-
травень, 

вересень-
грудень 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Покращення якості 
освіти учнів. 

93.  Продовжити практику виплати 
стипендій Вінницької міської 
ради кращим учням закладів 
загальної середньої освіти та 

Департамент освіти 
міської ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Матеріальна підтримка 
обдарованої молоді. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

студентам вищих навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації. 

територіальної 
громади 

94.  Забезпечити виплату премій 
переможцям та призерам 

олімпіад, конкурсів, змагань, 
фестивалів тощо. 

Департамент освіти 
міської ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Матеріальна підтримка 
обдарованої молоді. 

95.  Забезпечити участь вихованців 
Центру з питань  інтеграції до 

європейського та світового 
освітнього простору у 

Міжнародних математичних 
чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, салонах, літніх 
математичних школах і таборах. 

Департамент освіти 
міської ради; 

Центр з питань  
інтеграції до 

європейського та 
світового освітнього 

простору 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Інтелектуальний 
розвиток дитини, 

формування її ціннісних 
орієнтацій. Можливість 
дітей міста долучитися 

до європейських та 
світових  освітніх 

програм. 
96.  Забезпечити організацію роботи 

пришкільних оздоровчих таборів з 
денним перебуванням на базі 
закладів загальної середньої 
освіти міста та Вінницькому 

міському палаці дітей та юнацтва 
імені Лялі Ратушної. 

Департамент освіти 
міської ради 

Червень Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Оздоровлення  учнів. 

97.  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 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Оздоровлення учнів. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
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фінансування Очікувані результати 

98.  Забезпечити підвезення учнів до 
місця навчання і в зворотному 

напрямку з мікрорайонів Сабарів, 
Хутір Шевченка. 

Департамент освіти 
міської ради 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Соціальний захист учнів. 

99.  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 

закладів загальної середньої 
освіти. 

Зазначені витрати здійснювати за 
рахунок коштів бюджету ВМТГ, 

передбачених на утримання 
закладів освіти. 

Департаменти міської 
ради: 

освіти; 
фінансів 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Здешевлення харчування 
учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

100.  Здійснювати формування 
оптимальної мережі закладів 
загальної середньої освіти, з 

врахуванням потреб 
територіальної громади. 

Департамент освіти 
міської ради; 

керівники ЗЗСО 

Квітень-
вересень 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Створення оптимальних 
умов для навчання та 

виховання учнів, 
раціонального 

використання приміщень 
комунальних закладів, 

удосконалення та 
розвиток мережі. 

101.  Забезпечити заклади освіти 
сучасними засобами навчання. 

Департамент освіти 
міської ради; 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

Підвищення рівня 
організації  та оснащення 
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виконавці 
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 керівники навчальних 
закладів 

міської 
територіальної 

громади; 
державний 

бюджет; 
залучені кошти 

навчально-виховного 
процесу, ефективне 

засвоєння знань. 

102.  Провести капітальний ремонт 
будівель закладів освіти (ремонт 

покрівель, дахів). 

Департаменти міської 
ради: 

освіти; 
капітального 
будівництва 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Здійснення заходів з 
енергозбереження, 

створення належних 
умов для навчання та 

виховання дітей 
дошкільного та 
шкільного віку. 

103.  Здійснювати будівництво 
спортивних та ігрових 

майданчиків в ЗЗСО та ЗДО. 

Департаменти міської 
ради: 

освіти; 
міського господарства 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Створення належної 
спортивної бази в 
закладах загальної 

середньої освіти для 
занять з фізичної 

культури та пропаганди 
здорового способу 

життя. 
104.  Провести міський конкурс 

«Бюджет шкільних проектів». 
Департамент освіти 

міської ради 
Протягом 

року 
Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади 

 
 
 
 

Впровадження механізму 
залучення дітей 

шкільного віку до 
процесів розвитку міста, 
врахування їх потреб та 
інтересів, налагодження 

взаємодії органів 
місцевого 

самоврядування з 
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виконавці 
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 учнівською 
громадськістю. 

4.2. Охорона здоров’я 
105.  Забезпечити виконання заходів 

програми «Здоров’я вінничан на 
2022-2024 роки», передбачених на 

2023 рік. 

Департамент охорони  
здоров’я міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Досягнення максимально 
можливого рівня 

здоров’я населення 
незалежно від віку, статі, 

соціального статусу, 
профілактика захворю-

вань, формування 
відповідального 

ставлення населення до 
власного здоров’я та 

оточуючих.. 
106.  Реалізація спільного зі Світовим 

Банком проєкту щодо будівництва 
Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-
діагностичного центру серцево-

судинної патології. 

Департаменти міської 
ради: 

охорони здоров’я; 
капітального 
будівництва 

 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 
державний 

бюджет; 
кошти позики 

Світового 
банку 

Покращення послуг 
спеціалізованої, 

планової, невідкладної (в 
разі потреби), 

амбулаторної та 
стаціонарної 

кардіологічної та 
кардіохірургічної 

медичної допомоги. 

107.  Провести капітальний ремонт 
приміщень четвертого поверху 

пологового будинку міської 
лікарні «Центр матері та дитини» 

Департамент охорони 
здоров’я міської ради 

Протягом 
року 

Державний 
бюджет 
(ДФРР); 
бюджет 

Вінницької 

Покращення 
інфраструктури, 

матеріально – технічного 
оснащення медичних 

закладів. 
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виконавці 
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за адресою: Україна, м. Вінниця, 
вул. Маяковського,138. 

міської 
територіальної 

громади 
108.  Реконструкція приміщень КНП 

«Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» на вул. Хмельницьке 

шосе,96 в м. Вінниці: 
− ревматологічного 

відділення (3 поверх); 
− пульмологічного відділення 

(4 поверх); 
− терапевтичного відділення 

(2 поверх). 

Департамент охорони 
здоров’я міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади; 

Покращення 
інфраструктури, 

матеріально – технічного 
оснащення медичних 

закладів. 

4.3. Культура 
109.  Проводити культурно-мистецькі 

заходи з нагоди відзначення 
загальнодержавних, загально-

міських свят, пам’ятних та  
ювілейних дат тощо, в тому числі 

онлайн. 

Департамент культури 
міської ради; 

заклади культури 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
залучені кошти 

Збереження та розвиток 
української культури. 

Залучення та інтеграція 
населення жителів у  

культурне середовище, 
сприяння їх творчому та 

духовному розвитку 
110.  Забезпечити організацію та 

проведення ІІ Міжнародного 
фестивалю хорового мистецтва 

ім. В. Газінського. 

Департамент культури 
міської ради; 

Центр концертних та 
фестивальних програм 

І квартал 
 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розвиток фестивального 
руху, популяризація 
хорового мистецтва. 

111.   
Провести традиційний книжковий 

фестиваль «VinBookFest». 

Департамент культури 
міської ради; ЗК 

ІІ квартал 
 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Розвиток та 
популяризація читання, 

покращення 
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«Вінницька міська 
ЦБС» 

територіальної 
громади 

літературних смаків 
громадян різного віку. 

112.  
Забезпечити проведення творчих 
конкурсів та фестивалів для дітей 

та молоді. 
 

Департамент культури 
міської ради; 

заклади культури 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розвиток творчих 
здібностей дітей та 

молоді, популяризація 
різних видів мистецтва. 

113.  Провести фестивалі: 
– «Великоднє диво»; 
– «Подільська пектораль»; 
– польової кухні пам’яті 

Тараса Сича. 

Департамент культури 
міської ради; 

заклади культури 

ІІ, ІІІ 
квартали 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Популяризація народних 
звичаїв та обрядів, 

традиційного народного 
мистецтва у поєднанні із 
сучасними тенденціями. 
Національне-патріотичне 

виховання, 
популяризація 

благодійництва. 
114.  Забезпечити проведення 

благоустрою території садиби-
музею М.М. Коцюбинського 

(І етап). 

Департамент культури 
міської ради; 

ЗК «Вінницький 
літературно-

меморіальний музей ім. 
М.М. Коцюбинського» 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Забезпечення 
естетичного вигляду та 
сучасних  комфортних 

умов для належного 
функціонування закладу, 

збільшення кількості 
відвідувачів музею, 

покращення туристичної 
привабливості закладу та 

міста в цілому. 
115.  Забезпечити координацію дій 

щодо капітального ремонту 
приміщення "Музею Мужніх" на 

Департаменти міської 
ради: 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

Створення сучасного 
музейного закладу, 

покращення туристичної 
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вул. Пирогова, 148  (субвенція на 
обласний краєзнавчий музей). 

капітального 
будівництва; 

департамент культури 

територіальної 
громади 

привабливості та міста в 
цілому. 

116.  Розпочати проведення реставрації 
пам’ятки архітектури 

місцевого  значення «Особняк 
капітана Длуголенцького» на вул. 

Магістратській, 66 у м. Вінниці 
(охоронний номер 23-М), в т. ч. 

проектні роботи.  

Департамент культури 
міської ради»; ЗК 

«Вінницька дитяча 
художня школа» 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Збереження пам’ятки 
архітектури та місто-
будування місцевого 
значення, як об’єкту, 

який включено  до 
туристичної мапи 

м. Вінниці. 
117.  Забезпечити проведення  

реставрації пам’ятки архітектури 
місцевого значення "Палац" на  
вул. С.Петлюри,15 у м. Вінниці 
(охоронний номер 6-Вн), в т.ч. 

проектні роботи.  
 

Департамент культури 
міської ради; 

КЗ «Музей Вінниці» 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Збереження пам’ятки 
архітектури та 

містобудування 
місцевого значення, 

відтворення її 
оригінальних інтер’єрів, 
облаштування музейної 

експозиції. 
4.4. Фізична культура і спорт 

118.  Забезпечити  організацію та 
проведення загальноміських 

фізкультурно-спортивних заходів, 
навчально-тренувальних зборів та 

змагань. 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту 

міської ради 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Розвиток та 
популяризація фізичної 

культури та спорту. 
Планується провести 900 

заходів, залучити до 
участі 92,6 тис. осіб. 

119.  Забезпечити  організацію та 
проведення спартакіади серед 
спортсменів з інвалідністю в 
рамках реалізації проєктів: 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту 

міської ради; 
Вінницький 

регіональний  центр з 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Інтеграція  осіб з 
інвалідністю  у 

спортивний простір 
міста. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

«Спорт розвиває людину - ми 
віримо в спорт!» та «Здоровий 

духом». 

фізичної культури і 
спорту інвалідів 

«Інваспорт»; 
Вінницький міський 

центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей та 
молоді з 

функціональними 
обмеженнями 

«Гармонія» ім. Раїси 
Панасюк 

120.  Проводити спортивно-оздоровчі 
заходи з популяризації здорового 

способу життя. 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту 

міської ради 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Популяризація фізичної 
культури і спорту. 

Проведення 58 заходів. 

121.  Провести капітальний ремонт 
покрівлі спортивної зали 

МСДЮСШОР з баскетболу. 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту 

міської ради 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Покращання стану 
спортивної споруди. 

122.  Забезпечити першочергове надання 
міським дитячо-юнацьким 
спортивним школам ВМТГ 
спортивних споруд закладів 

загальної середньої освіти ВМТГ та 
комунального закладу «Вінницький 

міський Палац дітей та юнацтва» 
для проведення  позашкільної 

Комітет по фізичній 
культурі і спорту; 

департамент освіти; 
керівники закладів: 

міських ДЮСШ 
№№1,2,3,5,6, 

МСДЮСШОР з 
баскетболу, 

Протягом 
року 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади (за 
рахунок коштів, 
передбачених 

Організація та 
покращення якості    

позашкільної учбово-
тренувальної роботи з 

вихованцям МДЮСШ та 
учнями ЗЗСО Вінницької 

міської територіальної 
громади. 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

учбово-тренувальної 
роботи  шляхом укладання угод 

про співпрацю. 
Звільнити міські дитячо-юнацькі 

спортивні школи ВМТГ від оплати 
за послуги з опалення, гарячого 

водопостачання, водопостачання та 
водовідведення, спожиту 

електроенергію, експлуатаційні 
витрати тощо під час проведення 

позашкільної учбово-тренувальної 
роботи  на базі закладів загальної 

середньої освіти ВМТГ та 
комунального закладу «Вінницький 
міський Палац дітей та юнацтва». 
Зазначені витрати здійснювати за 

рахунок коштів ВМТГ, 
передбачених на утримання 

закладів освіти. 

МК ДЮСШ «Вінниця»; 
заклади загальної 
середньої освіти 

Вінницької міської  
територіальної громади 
та комунальний заклад 
«Вінницький міський 

Палац дітей та юнацтва» 

на утримання 
закладів освіти) 

5. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
5.1. Інформатизація муніципального управління 

123.  Забезпечити розвиток та 
вдосконалення офіційного 

вебпорталу Вінницької міської 
ради. 

 

Департаменти міської 
ради: 

інформаційних 
технологій; 

правової політики та 
якості; 

економіки і інвестицій; 
комунальні 

підприємства: «Інститут 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Реалізація для мешканців 
нової зручної веб-

платформи, що 
забезпечить їхні потреби 
у необхідній інформації, 

корисних сервісах та 
послугах, якісних 

каналах спілкування з 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

розвитку міст», 
«Вінницький 

інформаційний центр»; 
виконавчі органи 

міської ради; 
комунальні 

підприємства 

владою, вирішенні 
актуальних питань. 

124.  Впроваджувати нові 
інструменти та сервіси 

електронного урядування для 
громадян. 

 

Департамент 
інформаційних 

технологій міської ради; 
виконавчі органи 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Забезпечення відкритості 
діяльності органів влади, 
залучення мешканців до 

розвитку громади, 
доступність та 

покращення надання 
послуг мешканцям. 

125.  Забезпечити розвиток відкритих 
даних. 

 

Департаменти міської 
ради: 

інформаційних 
технологій; 

правової політики та 
якості; 

виконавчі органи 
міської ради; 
комунальні 

підприємства та заклади 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Реалізація принципів 
Міжнародної Хартії 

відкритих даних. 
Забезпечення вимог 

законодавства, потреб 
громадськості щодо 

отримання інформації у 
формі відкритих даних 

за замовчуванням.  
Функціонування 

місцевого Порталу 
відкритих даних у 
відповідності до 

стандартів якості. 
126.  Забезпечити розробку та 

впровадження баз даних та систем 
Департамент 

інформаційних 
Протягом 

року 
Бюджет 

Вінницької 
Оптимізація роботи 
виконавчих органів 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

для автоматизації процесів роботи 
виконавчих органів міської ради. 

технологій міської ради; 
виконавчі органи 
міської ради; КП 

«Вінницький 
інформаційний центр» 

міської 
територіальної 

громади 

міської ради, підвищення 
ефективності діяльності. 

Здійснення якісного 
контролю робочих 

процесів. 
127.  Забезпечити підтримку ініціатив 

цифрового розвитку м. Вінниці. 
Департаменти  міської 

ради: 
інформаційних 

технологій; 
економіки і інвестицій; 

комунальні 
підприємства: 
«Вінницький 

муніципальний центр 
інновацій»,  «Вінницький 

інформаційний центр». 
Вінницький 

Національний технічний 
університет; 

інші вищі навчальні 
заклади; 

громадські організації; 
ІТ-підприємці, компанії, 

асоціації; 
Центр iHUB Вінниця 

протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Створення комфортного 
розумного цифрового 

міста. 

128.  Продовжити співпрацю з вищими 
навчальними закладами щодо 

навчання та реалізації 
інноваційних ідей активних та 
талановитих молодих людей. 

Департамент 
інформаційних 

технологій міської ради; 
виконавчі органи 
міської ради; КП 

Протягом  
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Перспективний розвиток 
міста, виховання 

креативної молоді, 
розкриття лідерського та 

творчого потенціалу, 
формування 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

«Вінницький 
інформаційний центр»; 
вищі навчальні заклади 

сприятливих умов для 
професійної та особистої 
реалізації у своєму місті. 

129.  Забезпечити  підтримку 
функціонування та розвиток 
системи «Безпечне місто». 

Департаменти міської 
ради: 

інформаційних 
технологій; 

фінансів. 
Комунальні 

підприємства: 
«Вінницький 

інформаційний центр», 
«Муніципальна варта»; 
правоохоронні органи; 
громадські формування 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Реалізація заходів 
Програми цифрового 

розвитку. 
Посилення безпеки 
громадян та захисту 

важливих об’єктів міста 
завдяки застосуванню 

засобів 
відеоспостереження, 

систем безпеки, 
моніторингу ситуацій 

систем безпеки, 
моніторингу ситуацій. 

5.2. Адміністративні послуги 
130.  Розширити перелік адмінпослуг, 

що надаються дистанційно через 
мережу Інтернет. Перевести 
максимум адмінпослуг, в т.ч. 

державних, в електронний вигляд 
– відповідно до термінів 

запровадження елементів е-
урядування в Україні 

Департаменти міської 
ради: адміністративних 
послуг; інформаційних 

технологій 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Поліпшення якості 
обслуговування 

мешканців, спрощення 
системи надання 

адміністративних послуг, 
зростання кількості 

онлайн-послуг на 10% 

131.  Реалізація повноважень у сфері 
реєстрації актів цивільного стану 
та забезпечення надання ними у 
ЦНАП «Прозорий офіс» послуг з 
реєстрації актів цивільного стану 

Департаменти міської 
ради: адміністративних 
послуг; інформаційних 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Надання нових 
популярних послуг у 

ЦНАП 
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№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

5.3. Цивільний захист 
132.  Забезпечити оплату вартості 

тимчасового проживання в готелях 
мешканців, відселених з будинків, 

непридатних для проживання, в 
результаті виникнення 

надзвичайних та нестандартних 
ситуацій. 

Департамент цивільного 
захисту міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади  

Тимчасове поліпшення 
житлових умов 
мешканців, що 

опинились в складних 
життєвих ситуаціях. 

133.  Провести реконструкцію 
територіальної системи  

оповіщення міста Вінниці. 

Департамент цивільного 
захисту міської ради; 
виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Своєчасне оповіщення 
населення в рази загрози 

або виникнення 
надзвичайних ситуацій, а 

також в особливий 
період. 

5.4. Підвищення рівня професійної компетентності та правового захисту 

134.  

Проводити навчання, підвищення 
кваліфікації посадових осіб 

органів місцевого 
самоврядування, депутатів міської 
ради та уповноважених міського 

голови за професійними 
програмами, тренінгами та 

семінарами різного спрямування. 

Виконавчі органи 
міської ради;  

секретаріат міської ради 
 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Систематичний розвиток 
в рамках додаткової 

професійної освіти для 
здійснення ефективного 
публічного управління. 

135.  

Здійснення заходів правового 
захисту прав свобод та інтересів 

посадових осіб місцевого 
самоврядування, у випадку 

взаємодії з правоохоронними та 
судовими органами. 

Виконавчі органи 
міської ради, 

виконавчий комітет 
міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Професійний правовий 
захист прав та інтересів 

посадових осіб при 
здійсненні ними 

службових повноважень. 
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Додаток 3. Програма капітального будівництва на 2023 рік (на замовлення міської ради) 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Всього по Програмі капітального 
будівництва  751 782 933 368 491 778 5 000 000 129 236 200 196 965 519 52 089 436 

Департамент капітального будівництва 256 219 041 80 379 357 0 129 236 200 0 46 603 484 
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 7 005 882 7 005 882 0 0 0 0 

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до 
вул. А. Первозванного) у м. Вінниці (третя 
черга) - реконструкція               

1 805 882 1 805 882     

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. 
Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця 100 000 100 000     

Мостова споруда через р. Південний Буг по 
вул. Чорновола, м. Вінниця - реконструкція     100 000 100 000     

Будівництво автодорожнього шляхопроводу 
через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та 
вул. Ватутіна) в м. Вінниця 

5 000 000 5 000 000     

Будівництво освітніх установ та закладів  114 979 056 68 375 572 0 0 0 46 603 484 
Будівля комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №16 Вінницької міської 
ради" по вул. Миколи Зерова,12, у м. Вінниці 
- реконструкція 

38 793 095 38 793 095     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Палац дітей та 
юнацтва Вінницької міської ради" по вул. 
Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниці                                       

24 429 719 24 429 719     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №21 Вінницької міської 
ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця         

2 582 857 2 582 857     

Нове будівництво дошкільного навчального 
закладу №1 на 12 груп в житловому районі 
"Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в 
м. Вінниця 

46 603 484     46 603 484 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №75 Вінницької міської 
ради" по вул. 600-річчя,62 в м. Вінниця             

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №18 Вінницької міської 
ради" по пров. Гладкова,7 в м. Вінниця 

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №23 Вінницької міської 
ради" по вул. Олександра Довженка,3а в м. 
Вінниця  

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №26 Вінницької міської 
ради" по вул. Київська,144  в м. Вінниця  

100 000 100 000     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №52 Вінницької міської 
ради" по вул.Василя Порика,17  в м. Вінниця  

66 522 66 522     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської 
ради" по вул. Андрія Первозванного,22 в м. 
Вінниця  

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №60 Вінницької міської 
ради" по просп. Космонавтів,48  в м. Вінниця  

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Фізико-математична 
гімназія №17 Вінницької міської ради" по 
вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця  

150 000 150 000     

Реконструкція покрівлі  будівлі закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 
Вінницької міської ради» по вул. М. 
Кошки,30  в м. Вінниця 

100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№35 Вінницької міської ради» по вул. 
Миколи Ващука,10 в м. Вінниця  

100 000 100 000     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Реконструкція (термомодернізація) будівлі 
дошкільного навчального закладу "Яблунька" 
по пров. Незалежності,4 в с.Малі Крушлинці, 
Вінницької МТГ, Вінницького району, 
Вінницької області 

458 872 458 872     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Гуманітарна гімназія 
№1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської 
ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця                         

585 880 585 880     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №2 Вінницької міської 
ради" по вул. Пирогова,159 в м. Вінниця  

108 627 108 627     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №47 Вінницької міської 
ради" по вул.Чорновола,12 в м. Вінниця                           

100 000 100 000     

Реконструкція приміщення по просп. 
Космонавтів,64 в м.Вінниці під ДНЗ                     100 000 100 000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №42 Вінницької міської 
ради" по вул. Олега Антонова (пров. К. 
Маркса),9, в м. Вінниця                       

100 000 100 000     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №30 Вінницької міської 
ради" по вул. 600-річчя,8  в м. Вінниця  

100 000 100 000     

Будівництво медичних установ та закладів 130 713 940 1 477 740 0 129 236 200 0 0 
Будівництво Вінницького регіонального 
клінічного лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології по вул. 
Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

1 477 740 1 477 740  129 236 200   

Будівництво установ та закладів культури 1 480 148 1 480 148 0 0 0 0 
Реконструкція кіноконцертного залу 
"Райдуга" по вул.Хлібна,1(на території 
Парку-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення «Центральний 
парк ім. М. Леонтовича») в м. Вінниця 

1 480 148 1 480 148     

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 2 040 015 2 040 015 0 0 0 0 

Нове будівництво споруди з влаштуванням 
флагштоку по вул. Маяковського/ вул. 
Замкова в м. Вінниці  

632 931 632 931     

Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під 
центр надання адміністративних послуг по 
вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 

100 000 100 000     



100 
 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Реконструкція адмінбудівлі по вул. 
Соборна,36 в м. Вінниця 1 307 084 1 307 084     

Департамент міського господарства 28 828 798 23 342 846 0 0 0 5 485 952 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 28 828 798 23 342 846 0 0 0 5 485 952 

Реконстукція мережі водопроводу та 
каналізації по вул. Ширшова в м. Вінниці  561 600 561 600     

Реконструкція мережі водопостачання по вул. 
Соборній (від вул. Хлібна до вул. М.Оводова) 
в м.Вінниці  

220 000 220 000     

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
по вул. Гонти, б/н в м.Вінниці 356 029 356 029     

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
М.Ващука,3,5,5а,вул. В.Порика,45,47 в м. 
Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

544 862 544 862     

Реконструкція житлового будинку по 
вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

706 915 706 915     

Будівництво мережі каналізації на території 
приватного сектору квартального комітету 
«Добробут» мікрорайону «Старе місто» в 
м.Вінниця 

1 000 000 1 000 000     



101 
 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 
Грохольських (від вул. Л.Українки до 1-го 
пров. Бестужева) в м.Вінниці 

1 564 000 1 094 800    469 200 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 
Каховського (від вул. Салтикова-Щедріна до 
вул. Грохольських) в м. Вінниці 

630 000 441 000    189 000 

Нове будівництво мережі каналізації  по вул. 
Рилєєва (від вул. Салтикова-Щедріна до вул. 
Грохольських) в м. Вінниці 

1 230 000 861 000    369 000 

Нове будівництво мережі каналізації по пров. 
Грохольських (від вул. Салтикова-Щедріна до 
вул. Грохольських) в м. Вінниці 

715 000 500 500    214 500 

Нове будівництво мережі водопроводу по 2-
му провулку Юності (від будинку №9 до вул. 
А. Первозванного) в м. Вінниці 

2 167 507 1 517 255    650 252 

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 
Лівобережній (від будинку № 28 до будинку 
№ 1), провулку Крутнів Яр (від будинку №2 
до вул. Лівобережної), вул. Синьоводській 
(від будинку № 19 до будинку № 5) з 
підключенням до існуючого каналізаційного 
колектору по вул. Староміській в м. Вінниці 

3 250 000 2 275 000    975 000 

Нове будівництво мережі каналізації по 
провулку Василя Барки, вул. Романа 
Шухевича (від будинку №60 до вул. Лесі 

3 880 000 2 716 000    1 164 000 
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Українки), вул. Ґрохольських (від провулку 
Романа Шухевича до вул. Лесі Українки) в м. 
Вінниці 
Нове будівництво мережі водопроводу по 
вул. Я.Шепеля,57-87 в м. Вінниці 2 350 000 1 645 000    705 000 

Нове будівництво мережі водопроводу  по 
вул. Степовій, 1-му та 2-му провулках 
Степових в м. Вінниці  

2 500 000 1 750 000    750 000 

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул. Гагаріна в смт. Десна 
Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні 
роботи) 

974 341 974 341     

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, 
вул. І.Багряного, вул. Гранітна, вул. М. Драй-
Хмари, вул. Агрономічна, вул. І.Щирського, 
вул. С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, 
провул. 2-й Б.Гмирі, провул. 3-й Б. Гмирі, 
провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-й Г.Чупринки 
в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

500 000 500 000     

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по вул.Б.Хмельницького в 
с.Вінницькі Хутори Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької області (в 
т.ч. проектні роботи) 

1 130 559 1 130 559     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Нове будівництво мережі зовнішнього 
освітлення в с. Малі Крушлинці Вінницької 
МТГ, Вінницького району, Вінницької 
області  

157 745 157 745     

Нове будівництво внутрішнього газопроводу 
середнього тиску Вінницького 
індустріального парку по вул.Немирівське 
шосе, 213 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

595 012 595 012     

Нове будівництво спортивного майданчика 
для ігрових видів спорту на території 
комунального закладу "Загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської 
ради" по вул. Северина Наливайка, 17 в м. 
Вінниці  

2 972 894 2 972 894     

Нове будівництво дитячого майданчика по 
вул. С.Зулінського, б/н в м.Вінниці 822 334 822 334     

Департамент комунального господарства 
та благоустрою 186 373 820 186 373 820 0 0 0 0 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 186 373 820 186 373 820 0 0 0 0 

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське 
шосе, б/н у м. Вінниці  32 434 118 32 434 118     

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від 
перехрестя з вул. Проектною 16 до 
перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка 
вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. 

36 444 503 36 444 503     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Проектною 12а до перехрестя з вул. 
Проектною 12) в м. Вінниця  
Нове будівництво дороги по вул. 
Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. 
Вінниці 

4 250 476 4 250 476     

Реконструкція вул.Батозької (від 
просп.Коцюбинського до вул.Академіка 
Янгеля) в м.Вінниці 

109 322 908 109 322 908     

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 
(від перехрестя з вул.Проектною 13 в 
напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці 

500 000 500 000     

Нове будівництво дороги від вул.Проектної 
12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в 
м.Вінниці 

500 000 500 000     

Нове будівництво скверу по вул. Архітектора 
Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом 
на вул.Театральну (між буд.№37 та №41) та з 
влаштуванням відкритого русла р.Каліча в м. 
Вінниці 

750 000 750 000     

Нове будівництво дороги по вул. Гонти ( від 
вул. Північної до залізничного переїзду) в 
м.Вінниці 

108 146 108 146     

Реконструкція дороги та тротуару по вул. 
Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. 
Малиновського) в м. Вінниці 

2 063 669 2 063 669     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Департамент енергетики, транспорту та 
зв'язку 213 756 469 16 790 950 0 0 196 965 519 0 

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 213 756 469 16 790 950 0 0 196 965 519 0 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП 
"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької 
міської територіальної громади 

200 756 469 3 790 950   196 965 519  

Реконструкція інженерних мереж та споруд   
аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на 
території Вінницької міської територіальної 
громади 

13 000 000 13 000 000     

Виконавчий комітет міської ради 35 365 214 30 365 214 5 000 000 0 0 0 
Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 35 365 214 30 365 214 5 000 000 0 0 0 

Реконструкції (модернізація) системи 
оповіщення населення м. Вінниця 10 000 000 10 000 000     

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів на 
перехресті вулиць 8 Березня - Московська в 
м. Вінниця 

179 213 179 213     

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів на площі 
Героїв Чорнобиля в м. Вінниця 

1 459 655 1 459 655     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів на площі 
Привокзальна в м. Вінниця 

1 547 557 1 547 557     

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів на мосту 
Центральний  в м. Вінниця 

765 321 765 321     

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів на 
перехресті вулиць Стрілецька-Батозька у м. 
Вінниця 

240 733 240 733     

Будівля для розміщення Вінницького 
інноваційно-технологічного парку по вул. 
600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "Б") - 
реконструкція 

13 672 735 8 672 735 5 000 000    

Реконструкція будівлі для розміщення 
"Вінницького інноваційно-технологічного 
парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-
річчя,21 (Літера А)  

500 000 500 000     

Нове будівництво електричної розподільчої 
лінії середньої напруги 10кВ від ПС 
«Промислова» до трансформаторної 
підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-
річчя,21А 

7 000 000 7 000 000     

Департамент освіти 3 482 068 3 482 068 0 0 0 0 
Будівництво освітніх установ та закладів 3 482 068 3 482 068 0 0 0 0 
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Нове будівництво спортивного майданчика на 
території КЗ "ДНЗ 14 ВМР" по 
вул.Москаленка, 42 в м. Вінниці  (в т.ч. 
проектні роботи) 

1 227 068 1 227 068     

Нове будівництво спортивного майданчика на 
території  КЗ "Вінницька початкова школа № 
5" по вул Богдана Ступки, 18 в м. Вінниці , в 
т.ч. проєктні роботи- на реалізацію проєкту 
"Створення спортивного осередку 
мікрорайону "Острівець здоров'я"  - 
переможця конкурсу проєктів в рамках 
«Бюджету громадських ініціатив Вінницької 
міської територіальної громади» у 2021 році 

866 000 866 000     

 Нове будівництво спортивного майданчика 
на території КЗ «Вінницький ліцей №19» по 
вул. Северина Наливайка, 17 в м. Вінниці, в 
т.ч. проєктні роботи- на реалізацію проєкту 
"Битва районів": турнір з вуличних видів 
спорту для молоді міста" - переможця 
конкурсу проєктів в рамках «Бюджету 
громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади» у 2021 році 

487 000 487 000     

Нове будівництво спортивно-ігрового 
майданчика на території  КЗ 
"Великокрушлинецька гімназія Вінницького 
району, Вінницької області" по вул. 

902 000 902 000     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Українська, 31-А, Вінницької обл., 
Вінницького  р-ну, село Великі Крушлинці, в 
т.ч. проєктні роботи- на реалізацію проєкту 
"Спортивно-ігровий комплекс "ДРАЙВ"   - 
переможця конкурсу проєктів в рамках 
«Бюджету громадських ініціатив Вінницької 
міської територіальної громади» у 2021 році 
Департамент охорони здоров'я 22 828 920 22 828 920 0 0 0 0 
Будівництво медичних установ та закладів 22 828 920 22 828 920 0 0 0 0 
Реконструкція приміщень пульмологічного 
відділення по  вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. 
Вінниці 

11 242 189 11 242 189     

Реконструкція приміщень ревматологічного 
відділення по  вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. 
Вінниці 

11 436 731 11 436 731     

Реконструкція приміщень другого поверху 
терапевтичного корпусу КНП ВМКЛ№1, по  
вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці 

150 000 150 000     

Комітет по фізичній культурі і спорту 2 132 474 2 132 474 0 0 0 0 

Будівництво споруд,  установ та закладів 
фізичної культури і спорту 2 132 474 2 132 474 0 0 0 0 

Реконструкція частини будівлі котельні по 
вул.Келецька,94а для обладнання приміщення 
спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці 

2 132 474 2 132 474     
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Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку 

ВМТГ 

інші 
джерела 
бюджету 

кошти 
державного 

бюджету 

Кредитні 
кошти 

Інші 
залучені 
кошти 

Департамент маркетингу міста та туризму 2 796 129 2 796 129 0 0 0 0 
Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 2 796 129 2 796 129 0 0 0 0 

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: 
м.Вінниця, вул.Соборна,89 (літ.А) 2 796 129 2 796 129     
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Додаток 4. Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств,           
що є власністю Вінницької міської  територіальної громади  

тис. грн 

№ 
з/п Назва підприємства 2021 рік,  

факт 

2022 рік 2023 рік 

уточнений 
план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 
виконання прогноз 

% до 
уточненого 
плану 2023 

року 
1. Усього доходів, у тому числі: 3 938 477,5 4 725 830,2 3 110 310,3 4 223 229,7 5 113 358,6 108,2 

1.1 Департамент міського 
господарства, усього: 1 235 281,0 1 549 190,0 895 199,0 1 252 795,0 1 613 037,0 104,1 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКУП «Міськсвітло»  47 892,0 62 142,0 38 682,0 58 134,0 73 297,0 118,0 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 1 187 389,0 1 487 048,0 856 517,0 1 194 661,0 1 539 740,0 103,5 

1.2. Департамент житлового 
господарства, усього: 129 421,4 149 987,9 109 839,8 148 192,4 158 954,1 106,0 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Управляюча компанія 
«Замостя» 17 294,0 17 068,0 13 498,0 17 995,0 17 262,0 101,1 

МКП «Управляюча компанія 
«Територія Комфорту» 12 149,0 12 997,0 9 788,0 13 026,0 14 509,0 111,6 

МКП «Управляюча компанія 
«Господар Люкс» 21 508,0 24 641,0 16 959,0 22 611,0 24 816,0 100,7 

МКП «Управляюча компанія «Житло-
Гарант» 24 761,0 23 316,0 20 773,0 27 121,0 25 412,0 109,0 

МКП «Управляюча компанія 
«Київська» 28 560,0 28 587,0 22 435,0 29 697,0 34 572,0 120,9 

ВМКП «Вінницяміськліфт» 22 808,0 39 536,0 25 580,0 36 208,0 38 436,0 97,2 
КУП ВМР «Технобуд» 2 341,4 3 842,9 806,8 1 534,4 3 947,1 102,7 
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№ 
з/п Назва підприємства 2021 рік,  

факт 

2022 рік 2023 рік 

уточнений 
план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 
виконання прогноз 

% до 
уточненого 
плану 2023 

року 

1.3. 
Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 
усього: 

244 773,8 264 842,0 205 806,6 284 377,6 294 525,0 111,2 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницьке шляхове управління» 69 278,0 92 026,0 64 733,0 98 993,0 112 885,0 122,7 
КП «Комбінат комунальних 
підприємств» 32 168,0 35 205,0 23 577,0 31 436,0 38 020,0 108,0 

МКП «Вінницязеленбуд» 39 726,0 18 287,0 27 841,0 33 490,0 18 637,0 101,9 
КУП «ЕкоВін» 101 539,0 117 644,0 88 387,0 118 770,0 123 238,0 104,8 
МКП «Адміністративно-технічний 
центр» 2 062,8 1 680,0 1 268,6 1 688,6 1 745,0 103,9 

1.4. Департамент транспорту та міської 
мобільності, усього: 656 136,7 1 077 087,1 555 625,2 730 266,9 1 302 353,7 120,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницька транспортна 
компанія» 623 460,0 1 046 153,0 534 569,0 700 990,5 1 269 

394,5 121,3 

КП «СМЕД ОДР» 16 529,7 17 187,1 10 672,2 14 589,4 18 998,2 110,5 
КП «Аеропорт Вінниця» 16 147,0 13 747,0 10 384,0 14 687,0 13 961,0 101,6 

1.5. Департамент культури, усього: 7 484,7 22 250,5 18 299,6 22 135,3 25 565,4 114,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Кінотеатр «Родина»  2 384,1 3 133,9 1 711,3 2 347,2 2 592,3 82,7 
КП «Центр історії Вінниці» 3 165,5 - - - - - 
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» 1 935,1 19 116,6 16 588,3 19 788,1 22 973,1 120,2 
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№ 
з/п Назва підприємства 2021 рік,  

факт 

2022 рік 2023 рік 

уточнений 
план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 
виконання прогноз 

% до 
уточненого 
плану 2023 

року 

1.6. Департамент адміністративних 
послуг, усього: 30 967,0 31 984,0 11 725,0 20 320,0 36 404,0 113,8 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Меридіан» 16 047,0 18 070,0 6 541,0 13 377,0 27 378,0 151,5 
КП «Школяр» 14 920,0 13 914,0 5 184,0 6 943,0 9 026,0 64,9 

1.7. Департамент у справах ЗМІ та 
зв'язків з громадськістю, усього: 29 653,0 32 990,0 17 982,9 29 211,7 32 533,9 98,6 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП - ІТА «ВІТА» 22 370,7 23 950,2 13 113,6 22 431,9 23 443,1 97,9 
КП «Радіокомпанія «Місто над 
Бугом» 7 282,3 9 039,8 4 869,3 6 779,8 9 090,8 100,6 

1.8. Комітет по фізичній культурі і 
спорту, усього: 4 626,9 6 456,0 3 434,5 6 054,3 6 496,0 100,6 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Центральний міський стадіон» 4 626,9 6 456,0 3 434,5 6 054,3 6 496,0 100,6 

1.9. Департамент охорони здоров'я, 
усього: 1 394 618,2 1 374 113,0 1 087 880,8 1 471 644,9 1 355 685,9 98,7 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» 55 047,0 55 233,0 26 500,0 37 466,0 45 188,0 81,8 

МКП «Вінницька міська аптека» 43 545,6 42 882,0 33 343,5 42 475,2 42 896,4 100,0 
МКП «Медичний стоматологічний 
центр» 21 064,0 22 000,0 17 450,0 23 200,0 24 500,0 111,4 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» 232 912,3 170 692,1 121 213,4 170 692,1 200 000,0 117,2 
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№ 
з/п Назва підприємства 2021 рік,  

факт 

2022 рік 2023 рік 

уточнений 
план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 
виконання прогноз 

% до 
уточненого 
плану 2023 

року 

 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» 87 746,0 103 241,9 73 610,2 98 146,9 100 000,0 96,9 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 170 920,0 222 054,3 213 277,9 302 377,5 302 377,5 136,2 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» 95 001,4 91 201,8 78 409,8 114 279,0 161 300,0 176,9 

КНП «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» ВМР 140 346,7 118 832,2 97 372,5 118 832,2 - - 

КНП «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагностичний 
центр серцево-судинної патології» 

73 331,4 72 085,3 72 717,9 94 757,9 77 420,3 107,4 

КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №1» 86 908,4 76 954,9 44 300,6 60 000,0 64 000,0 83,2 

КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» 71 343,1 77 615,8 40 236,9 58 649,2 - - 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці» 37 442,1 43 506,1 32 260,1 42 734,5 46 236,8 106,3 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №2 м. Вінниці» 83 263,5 76 525,6 71 502,4 91 500,3 72 273,2 94,4 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №3 м. Вінниці» 80 451,0 77 796,7 64 950,8 86 601,1 86 601,1 111,3 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці» 50 808,0 45 527,7 38 884,7 47 433,0 47 892,6 105,2 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5 м. Вінниці» 
 

64 487,7 77 963,6 61 850,1 82 500,0 85 000,0 109,0 
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факт 

2022 рік 2023 рік 
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1.10. Департамент маркетингу міста та 
туризму, усього: - 2 346,0 6 401,9 7 036,4 3 104,7 132,3 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Офіс туризму Вінниці» - 2 346,0 6 401,9 7 036,4 3 104,7 132,3 

1.11. Департамент архітектури та 
містобудування, усього: 10 823,5 7 834,3 5 026,3 7 166,5 7 100,0 90,6 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький муніципальний 
центр містобудування і архітектури» 10 823,5 7 834,3 5 026,3 7 166,5 7 100,0 90,6 

1.12. Департамент інформаційних 
технологій, усього: 54 758,0 44 088,2 40 540,6 51 291,5 45 822,6 103,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницякартсервіс» 47 737,4 35 604,0 35 138,0 44 088,0 37 898,7 106,4 
КП «Вінницький інформаційний 
центр» 7 020,6 8 484,2 5 402,6 7 203,5 7 923,9 93,4 

1.13. Департамент економіки і 
інвестицій, усього: 58 125,2 72 391,6 88 644,2 103 956,7 137 501,8 189,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» 46 687,5 56 007,0 78 136,1 87 217,8 135 647,9 242,2 

КП «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» 11 437,7 16 384,6 10 508,1 16 738,9 1 853,9 11,3 

1.14. Департамент правової політики та 
якості, усього: 55 745,1 63 862,9 43 560,3 62 053,1 65 396,7 102,4 

 у тому числі в розрізі підприємств:       
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2022 рік 2023 рік 
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МКП «Архітектурно-будівельний 
сервіс» 8 060,8 7 179,0 4 617,0 7 889,2 7 796,0 108,6 

КП «Муніципальна варта» ВМР 33 495,3 43 363,9 30 736,3 43 363,9 45 720,7 105,4 
КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 14 189,0 13 320,0 8 207,0 10 800,0 11 880,0 89,2 

1.15. Департамент комунального майна, 
усього: 14 751,7 13 540,0 13 272,0 15 696,2 15 700,0 116,0 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Агенція муніципальної 
нерухомості» ВМР 14 751,7 13 540,0 13 272,0 15 696,2 15 700,0 116,0 

1.16. Виконавчий комітет міської ради, 
усього: 11 311,3 12 866,7 7 071,6 11 031,2 13 177,8 102,4 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Інститут розвитку міст» 7 198,8 7 930,2 4 797,9 7 930,2 8 329,3 105,0 
КП «Агенція просторового розвитку» 
ВМР 4 112,5 4 936,5 2 273,7 3 101,0 4 848,5 98,2 

2. 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), усього, у тому числі: 

2 648 946,7 3 369 375,6 2 089 692,1 2 921 562,8 3 503 137,2 104,0 

2.1 Департамент міського 
господарства, усього: 922 687,0 1 347 068,0 698 539,0 1 039 183,0 1 425 488,0 105,8 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКУП «Міськсвітло»  44 319,0 56 500,0 33 885,0 52 202,0 66 520,0 117,7 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 878 368,0 1 290 568,0 664 654,0 986 981,0 1 358 968,0 105,3 

2.2. Департамент житлового 
господарства, усього: 128 533,2 149 432,7 108 913,1 147 021,7 157 938,1 105,7 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Управляюча компанія 
«Замостя» 17 017,0 16 853,0 13 318,0 17 755,0 17 025,0 101,0 

МКП «Управляюча компанія 
«Територія Комфорту» 11 937,0 12 820,0 9 648,0 12 830,0 14 285,0 111,4 

МКП «Управляюча компанія 
«Господар Люкс» 21 353,0 24 557,0 16 786,0 22 381,0 24 631,0 100,3 

МКП «Управляюча компанія «Житло-
Гарант» 24 610,0 23 316,0 20 648,0 26 996,0 25 412,0 109,0 

МКП «Управляюча компанія 
«Київська» 28 514,0 28 573,0 22 307,0 29 547,0 34 452,0 120,6 

ВМКП «Вінницяміськліфт» 22 786,0 39 476,0 25 401,0 35 980,0 38 186,0 96,7 
КУП ВМР «Технобуд» 2 316,2 3 837,7 805,1 1 532,7 3 947,1 102,9 

2.3. 
Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 
усього: 

212 749,2 242 321,0 173 738,2 246 112,2 270 191,0 111,5 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницьке шляхове управління» 53 704,0 76 118,0 52 763,0 83 035,0 96 936,0 127,3 
КП «Комбінат комунальних 
підприємств» 28 176,0 32 574,0 20 515,0 27 353,0 33 267,0 102,1 

МКП «Вінницязеленбуд» 28 077,0 14 833,0 11 310,0 15 799,0 15 533,0 104,7 
КУП «ЕкоВін» 100 735,0 117 116,0 87 887,0 118 242,0 122 710,0 104,8 
МКП «Адміністративно-технічний 
центр» 
 

2 057,2 1 680,0 1 263,2 1 683,2 1 745,0 103,9 
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2.4. Департамент транспорту та міської 
мобільності, усього: 196 179,2 277 830,4 104 063,7 133 189,9 286 383,0 103,1 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницька транспортна 
компанія» 186 753,0 273 410,0 101 755,0 129 597,3 282 570,0 103,4 

КП «СМЕД ОДР» 5 382,2 3 648,4 1 124,7 1 499,6 2 100,0 57,6 
КП «Аеропорт Вінниця» 4 044,0 772,0 1 184,0 2 093,0 1 713,0 221,9 

2.5. Департамент культури, усього: 1 191,2 16 576,6 3 752,9 4 172,0 5 120,1 30,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Кінотеатр «Родина»  701,1 1 376,0 422,0 597,3 902,7 65,6 
КП «Центр історії Вінниці» 49,5 - - - - - 
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» 440,6 15 200,6 3 330,9 3 574,7 4 217,4 27,7 

2.6. Департамент адміністративних 
послуг, усього: 30 960,0 29 915,0 9 835,0 17 409,0 36 398,0 121,7 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Меридіан» 16 047,0 17 017,0 5 560,0 11 811,0 27 378,0 160,9 
КП «Школяр» 14 913,0 12 898,0 4 275,0 5 598,0 9 020,0 69,9 

2.7. Департамент у справах ЗМІ та 
зв'язків з громадськістю, усього: 1 636,1 1 260,7 537,8 690,9 840,0 66,6 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП - ІТА «ВІТА» 956,9 995,2 325,4 425,4 500,0 50,2 
КП «Радіокомпанія «Місто над 
Бугом» 679,2 265,5 212,4 265,5 340,0 128,1 
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2.8. Комітет по фізичній культурі і 
спорту, усього: 2 565,5 3 399,5 1 734,3 2 738,5 3 469,8 102,1 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Центральний міський стадіон» 2 565,5 3 399,5 1 734,3 2 738,5 3 469,8 102,1 

2.9. Департамент охорони здоров'я, 
усього: 1 046 948,5 1 184 377,5 868 424,5 1 184 490,2 1 116 524,4 94,3 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» 53 807,0 53 857,0 23 778,0 34 455,0 43 813,0 81,4 

МКП «Вінницька міська аптека» 43 518,4 42 861,2 33 332,2 42 452,4 42 865,8 100,0 
МКП «Медичний стоматологічний 
центр» 21 039,0 22 000,0 17 334,0 23 100,0 24 350,0 110,7 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» 146 697,1 128 701,0 90 031,1 128 701,0 150 000,0 116,5 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» 57 463,5 86 127,0 59 736,9 79 649,2 87 323,5 101,4 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 145 310,6 192 174,8 172 720,4 238 716,4 238 716,4 124,2 

КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» 74 178,7 78 786,7 63 308,1 91 423,2 129 040,0 163,8 

КНП «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» ВМР 106 371,7 103 217,4 76 207,7 103 217,4 - - 

КНП «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагностичний 
центр серцево-судинної патології» 

45 881,9 65 457,5 51 636,7 68 061,2 68 072,8 104,0 
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КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №1» 61 743,5 67 320,3 38 426,8 52 426,8 57 200,0 85,0 

КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» 56 848,3 68 427,6 33 727,9 49 970,5 - - 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці» 28 144,3 38 735,6 26 786,4 34 956,4 38 265,8 98,8 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №2 м. Вінниці» 60 026,2 67 648,8 50 928,2 67 900,3 64 340,4 95,1 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №3 м. Вінниці» 60 705,9 70 299,6 54 733,8 72 978,4 72 978,4 103,8 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці» 38 278,7 41 105,8 32 615,3 38 982,0 39 558,3 96,2 

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5 м. Вінниці» 46 933,7 57 657,2 43 121,0 57 500,0 60 000,0 104,1 

2.10. Департамент маркетингу міста та 
туризму, усього: - 100,0 223,4 293,3 335,1 335,1 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Офіс туризму Вінниці» - 100,0 223,4 293,3 335,1 335,1 

2.11. Департамент архітектури та 
містобудування, усього: 10 427,4 7 204,3 4 672,6 6 800,0 7 100,0 98,6 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький муніципальний 
центр містобудування і архітектури» 
 

10 427,4 7 204,3 4 672,6 6 800,0 7 100,0 98,6 
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2.12. 
Департамент інформаційних 
технологій, усього: 
 

18 795,6 26 761,7 16 683,5 23 211,7 28 144,8 105,2 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницякартсервіс» 17 503,7 25 381,7 15 998,8 22 298,8 27 140,6 106,9 
КП «Вінницький інформаційний 
центр» 1 291,9 1 380,0 684,7 912,9 1 004,2 72,8 

2.13. Департамент економіки і 
інвестицій, усього: 45 488,3 55 118,2 78 029,3 87 191,6 135 107,9 245,1 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» 45 221,9 54 807,0 77 827,4 86 904,3 135 049,2 246,4 

КП «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» 266,4 311,2 201,9 287,3 58,7 18,9 

2.14. Департамент правової політики та 
якості, усього: 21 016,3 19 270,0 11 853,7 17 470,0 18 497,0 96,0 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Архітектурно-будівельний 
сервіс» 7 222,3 6 500,0 4 090,7 7 200,0 7 200,0 110,8 

КП «Муніципальна варта» ВМР 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 13 789,0 12 770,0 7 763,0 10 270,0 11 297,0 88,5 

2.15. Департамент комунального майна, 
усього: 9 769,2 8 740,0 8 691,1 11 588,8 11 600,0 132,7 

 у тому числі в розрізі підприємств:       
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 КП «Агенція муніципальної 
нерухомості» ВМР 9 769,2 8 740,0 8 691,1 11 588,8 11 600,0 132,7 

2.16. Виконавчий комітет міської ради, 
усього: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Інститут розвитку міст» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
КП «Агенція просторового розвитку» 
ВМР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

3. Всього видатків, у тому числі: 4 163 085,9 4 713 486,6 3 208 389,6 4 383 703,3 5 097 112,7 108,1 

3.1 Департамент міського 
господарства, усього: 1 482 186,0 1 549 129,0 992 220,0 1 388 231,0 1 612 982,0 104,1 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКУП «Міськсвітло»  47 872,0 62 081,0 38 799,0 58 100,0 73 242,0 118,0 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 1 434 314,0 1 487 048,0 953 421,0 1 330 131,0 1 539 740,0 103,5 

3.2. Департамент житлового 
господарства, усього: 129 901,2 149 207,1 109 431,5 146 848,1 157 705,1 105,7 

 у тому числі в розрізі підприємств:       

 МКП «Управляюча компанія 
«Замостя» 17 078,0 16 941,0 12 940,0 17 661,0 17 219,0 101,6 

 МКП «Управляюча компанія 
«Територія Комфорту» 12 134,0 12 977,0 9 356,0 12 659,0 14 135,0 108,9 

 МКП «Управляюча компанія 
«Господар Люкс» 21 504,0 24 488,0 15 779,0 22 379,0 24 577,0 100,4 

 МКП «Управляюча компанія «Житло-
Гарант» 24 627,0 23 047,0 20 388,0 26 706,0 24 984,0 108,4 
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 МКП «Управляюча компанія 
«Київська» 28 521,0 28 538,0 22 525,0 29 688,0 34 562,0 121,1 

 ВМКП «Вінницяміськліфт» 23 096,0 39 387,0 27 165,0 36 066,0 38 284,0 97,2 
 КУП ВМР «Технобуд» 2 941,2 3 829,1 1 278,5 1 689,1 3 944,1 103,0 

3.3. 
Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 
усього: 

242 490,1 260 008,9 202 015,5 277 477,4 289 668,7 111,4 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницьке шляхове управління» 69 255,0 92 002,0 64 727,0 98 982,0 112 872,0 122,7 
КП «Комбінат комунальних 
підприємств» 32 155,0 35 190,0 23 573,0 31 431,0 38 004,0 108,0 

МКП «Вінницязеленбуд» 39 725,0 18 280,0 29 421,0 33 483,0 18 630,0 101,9 
КУП «ЕкоВін» 99 240,0 112 869,0 83 079,0 111 897,0 118 430,0 104,9 
МКП «Адміністративно-технічний 
центр» 2 115,1 1 667,9 1 215,5 1 684,4 1 732,7 103,9 

3.4. Департамент транспорту та міської 
мобільності, усього: 675 945,5 1 077 043,1 561 617,9 757 827,7 1 302 350,7 120,9 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницька транспортна 
компанія» 639 217,0 1 046 153,0 538 701,0 726 421,3 1 269 

394,5 121,3 

КП «СМЕД ОДР» 16 502,5 17 143,1 10 671,9 14 587,4 18 995,2 110,8 
КП «Аеропорт Вінниця» 20 226,0 13 747,0 12 245,0 16 819,0 13 961,0 101,6 

3.5. Департамент культури, усього: 7 074,6 22 248,5 16 478,1 22 191,3 25 195,1 113,2 
 у тому числі в розрізі підприємств:       
 МКП «Кінотеатр «Родина»  2 403,2 3 133,9 1 696,7 2 347,2 2 592,3 82,7 
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 КП «Центр історії Вінниці» 3 165,5 - - - - - 

 КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» 1 505,9 19 114,6 14 781,4 19 844,1 22 602,8 118,2 

3.6. Департамент адміністративних 
послуг, усього: 31 280,0 31 984,0 12 780,0 20 320,0 36 243,0 113,3 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Меридіан» 16 211,0 18 070,0 7 024,0 13 377,0 27 243,0 150,8 
КП «Школяр» 15 069,0 13 914,0 5 756,0 6 943,0 9 000,0 64,7 

3.7. Департамент у справах ЗМІ та 
зв'язків з громадськістю, усього: 29 857,5 32 990,0 18 113,2 29 214,4 32 533,9 98,6 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП - ІТА «ВІТА» 22 574,8 23 950,2 13 241,2 22 431,9 23 443,1 97,9 
КП «Радіокомпанія «Місто над 
Бугом» 7 282,7 9 039,8 4 872,0 6 782,5 9 090,8 100,6 

3.8. Комітет по фізичній культурі і 
спорту, усього: 4 644,4 6 456,0 3 560,0 6 054,3 6 496,0 100,6 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Центральний міський стадіон» 4 644,4 6 456,0 3 560,0 6 054,3 6 496,0 100,6 

3.9. Департамент охорони здоров'я, 
усього: 1 358 625,6 1 368 103,6 1 071 489,7 1 459 809,7 1 346 

598,3 98,4 

 у тому числі в розрізі підприємств:       

 КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» 54 435,0 54 566,0 27 765,0 38 405,0 45 188,0 82,8 

 МКП «Вінницька міська аптека» 43 961,6 42 675,6 33 096,0 42 286,7 42 704,4 100,1 
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 МКП «Медичний стоматологічний 
центр» 20 864,0 21 650,0 17 250,0 23 150,0 24 300,0 112,2 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» 232 696,2 170 692,1 121 639,0 170 692,1 200 000,0 117,2 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» 87 746,0 103 241,9 73 610,2 98 146,9 100 000,0 96,9 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 167 274,0 222 054,3 208 244,3 302 377,5 302 377,5 136,2 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» 91 338,3 91 201,8 82 183,5 115 044,0 161 300,0 176,9 

 КНП «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» ВМР 124 692,5 118 832,2 93 695,9 118 832,2 - - 

 
КНП «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагностичний 
центр серцево-судинної патології» 

74 411,1 72 085,3 69 285,4 93 395,0 77 420,3 107,4 

 КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №1» 81 586,2 73 092,6 43 640,1 59 000,0 62 100,0 85,0 

 КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» 67 163,7 77 615,8 47 576,9 63 435,9 - - 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці» 36 918,3 43 506,1 28 959,6 40 202,0 45 733,2 105,1 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №2 м. Вінниці» 82 934,9 76 525,6 68 365,9 88 300,3 72 273,2 94,4 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №3 м. Вінниці» 79 056,2 77 796,7 61 731,8 82 309,1 82 309,1 105,8 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці» 50 808,0 45 527,7 36 874,9 47 433,0 47 892,6 105,2 
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 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5 м. Вінниці» 62 739,6 77 039,9 57 571,2 76 800,0 83 000,0 107,7 

3.10. Департамент маркетингу міста та 
туризму, усього: - 2 346,0 6 401,4 7 035,8 3 104,7 132,3 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Офіс туризму Вінниці» - 2 346,0 6 401,4 7 035,8 3 104,7 132,3 

3.11. Департамент архітектури та 
містобудування, усього: 10 728,0 7 792,3 5 716,9 7 910,7 7 100,0 91,1 

 у тому числі в розрізі підприємств:       

 МКП «Вінницький муніципальний 
центр містобудування і архітектури» 10 728,0 7 792,3 5 716,9 7 910,7 7 100,0 91,1 

3.12. Департамент інформаційних 
технологій, усього: 50 631,5 44 077,3 55 876,2 67 057,0 45 822,2 104,0 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницякартсервіс» 43 614,5 35 604,0 50 473,8 59 853,8 37 898,7 106,4 
КП «Вінницький інформаційний 
центр» 7 017,0 8 473,3 5 402,4 7 203,2 7 923,5 93,5 

3.13. Департамент економіки і 
інвестицій, усього: 58 051,0 72 194,4 89 941,8 105 849,8 137 477,3 190,4 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» 46 613,3 55 809,8 79 424,2 89 110,9 135 623,4 243,0 

КП «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» 11 437,7 16 384,6 10 517,6 16 738,9 1 853,9 11,3 

3.14. Департамент правової політики та 
якості, усього: 55 626,0 63 679,9 44 473,0 61 907,8 65 157,9 102,3 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Архітектурно-будівельний 
сервіс» 7 972,6 7 126,0 5 452,8 7 873,9 7 694,2 108,0 

КП «Муніципальна варта» ВМР 33 778,4 43 363,9 30 984,2 43 363,9 45 720,7 105,4 
КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 13 875,0 13 190,0 8 036,0 10 670,0 11 743,0 89,0 

3.15. Департамент комунального майна, 
усього: 14 733,2 13 359,8 11 202,8 14 937,1 15 500,0 116,0 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Агенція муніципальної 
нерухомості» ВМР 14 733,2 13 359,8 11 202,8 14 937,1 15 500,0 116,0 

3.16. Виконавчий комітет міської ради, 
усього: 11 311,3 12 866,7 7 071,6 11 031,2 13 177,8 102,4 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Інститут розвитку міст» 7 198,8 7 930,2 4 797,9 7 930,2 8 329,3 105,0 
КП «Агенція просторового розвитку» 
ВМР 4 112,5 4 936,5 2 273,7 3 101,0 4 848,5 98,2 

4. Чистий прибуток (збиток), у тому 
числі: -224 608,4 12 343,6 -98 079,3 -160 473,6 16 245,9 131,6 

4.1 Департамент міського 
господарства, усього: -246 905,0 61,0 -97 021,0 -135 436,0 55,0 90,2 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКУП «Міськсвітло»  20,0 61,0 -117,0 34,0 55,0 90,2 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» -246 925,0 0,0 -96 904,0 -135 470,0 0,0 - 

4.2. Департамент житлового 
господарства, усього: -479,8 780,8 408,3 1 344,3 1 249,0 160,0 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Управляюча компанія 
«Замостя» 216,0 127,0 558,0 334,0 43,0 33,9 

МКП «Управляюча компанія 
«Територія Комфорту» 15,0 20,0 432,0 367,0 374,0 1 870,0 

МКП «Управляюча компанія 
«Господар Люкс» 4,0 153,0 1 180,0 232,0 239,0 156,2 

МКП «Управляюча компанія «Житло-
Гарант» 134,0 269,0 385,0 415,0 428,0 159,1 

МКП «Управляюча компанія 
«Київська» 39,0 49,0 -90,0 9,0 10,0 20,4 

ВМКП «Вінницяміськліфт» -288,0 149,0 -1 585,0 142,0 152,0 102,0 
КУП ВМР «Технобуд» -599,8 13,8 -471,7 -154,7 3,0 21,7 

4.3. 
Департамент комунального 
господарства та благоустрою, 
усього: 

2 283,7 4 833,1 3 791,1 6 900,2 4 856,3 100,5 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницьке шляхове управління» 23,0 24,0 6,0 11,0 13,0 54,2 
КП «Комбінат комунальних 
підприємств» 13,0 15,0 4,0 5,0 16,0 106,7 

МКП «Вінницязеленбуд» 1,0 7,0 -1 580,0 7,0 7,0 100,0 
КУП «ЕкоВін» 2 299,0 4 775,0 5 308,0 6 873,0 4 808,0 100,7 
МКП «Адміністративно-технічний 
центр» -52,3 12,1 53,1 4,2 12,3 101,7 

4.4. Департамент транспорту та міської 
мобільності, усього: -19 808,8 44,0 -5 992,7 -27 560,8 3,0 6,8 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницька транспортна 
компанія» -15 757,0 0,0 -4 132,0 -25 430,8 0,0 - 

КП «СМЕД ОДР» 27,2 44,0 0,3 2,0 3,0 6,8 
КП «Аеропорт Вінниця» -4 079,0 0,0 -1 861,0 -2 132,0 0,0 - 

4.5. Департамент культури, усього: 410,1 2,0 1 821,5 -56,0 370,3 18 515,0 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Кінотеатр «Родина»  -19,1 0,0 14,6 0,0 0,0 - 
КП «Центр історії Вінниці» 0,0 - - - - - 
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля 
територіальної громади» 429,2 2,0 1 806,9 -56,0 370,3 18 515,0 

4.6. Департамент адміністративних 
послуг, усього: -313,0 0,0 -1 055,0 0,0 161,0 - 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Меридіан» -164,0 0,0 -483,0 0,0 135,0 - 
КП «Школяр» -149,0 0,0 -572,0 0,0 26,0 - 

4.7. Департамент у справах ЗМІ та 
зв'язків з громадськістю, усього: -204,5 0,0 -130,3 -2,7 0,0 - 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП - ІТА «ВІТА» -204,1 0,0 -127,6 0,0 0,0 - 
КП «Радіокомпанія «Місто над 
Бугом» -0,4 0,0 -2,7 -2,7 0,0 - 

4.8. Комітет по фізичній культурі і 
спорту, усього: -17,5 0,0 -125,5 0,0 0,0 - 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Центральний міський стадіон» -17,5 0,0 -125,5 0,0 0,0 - 

4.9. Департамент охорони здоров'я, 
усього: 35 992,6 6 009,4 16 391,1 11 835,2 9 087,6 151,2 

 у тому числі в розрізі підприємств:      - 

 КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» 612,0 667,0 -1 265,0 -939,0 0,0 0,0 

 МКП «Вінницька міська аптека» -416,0 206,4 247,5 188,5 192,0 93,0 

 МКП «Медичний стоматологічний 
центр» 200,0 350,0 200,0 50,0 200,0 57,1 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» 216,1 0,0 -425,6 0,0 0,0 - 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги» 3 646,0 0,0 5 033,6 0,0 0,0 - 

 КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня «Центр матері та дитини» 3 663,1 0,0 -3 773,7 -765,0 0,0 - 

 КНП «Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» ВМР 15 654,2 0,0 3 676,6 0,0 - - 

 
КНП «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагностичний 
центр серцево-судинної патології» 

-1 079,7 0,0 3 432,5 1 362,9 0,0 - 

 КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №1» 5 322,2 3 862,3 660,5 1 000,0 1 900,0 49,2 

 КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» 4 179,4 0,0 -7 340,0 -4 786,7 - - 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці» 523,8 0,0 3 300,5 2 532,5 503,6 - 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №2 м. Вінниці» 328,6 0,0 3 136,5 3 200,0 0,0 - 
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 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №3 м. Вінниці» 1 394,8 0,0 3 219,0 4 292,0 4 292,0 - 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці» 0,0 0,0 2 009,8 0,0 0,0 - 

 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5 м. Вінниці» 1 748,1 923,7 4 278,9 5 700,0 2 000,0 216,5 

4.10. Департамент маркетингу міста та 
туризму, усього: - 0,0 0,5 0,6 0,0 - 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Офіс туризму Вінниці» - 0,0 0,5 0,6 0,0 - 

4.11. Департамент архітектури та 
містобудування, усього: 95,5 42,0 -690,6 -744,2 0,0 0,0 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький муніципальний 
центр містобудування і архітектури» 95,5 42,0 -690,6 -744,2 0,0 0,0 

4.12. Департамент інформаційних 
технологій, усього: 4 126,5 10,9 -15 335,6 -15 765,5 0,4 3,7 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Вінницякартсервіс» 4 122,9 0,0 -15335,8 -15 765,8 0,0 - 
КП «Вінницький інформаційний 
центр» 3,6 10,9 0,2 0,3 0,4 3,7 

4.13. Департамент економіки і 
інвестицій, усього: 74,2 197,2 -1 297,6 -1 893,1 24,5 12,4 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» 74,2 197,2 -1 288,1 -1 893,1 24,5 12,4 

КП «Вінницький муніципальний 
центр інновацій» 
 

0,0 0,0 -9,5 0,0 0,0 - 

4.14. Департамент правової політики та 
якості, усього: 119,1 183,0 -912,7 145,3 238,8 130,5 
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у тому числі в розрізі підприємств:       
МКП «Архітектурно-будівельний 
сервіс» 88,2 53,0 -835,8 15,3 101,8 192,1 

КП «Муніципальна варта» ВМР -283,1 0,0 -247,9 0,0 0,0 - 
КП «Вінницьке міське бюро технічної 
інвентаризації» 314,0 130,0 171,0 130,0 137,0 105,4 

4.15. Департамент комунального майна, 
усього: 18,5 180,2 2 069,2 759,1 200,0 111,0 

 
у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Агенція муніципальної 
нерухомості» ВМР 18,5 180,2 2 069,2 759,1 200,0 111,0 

4.16. Виконавчий комітет міської ради, 
усього: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

у тому числі в розрізі підприємств:       
КП «Інститут розвитку міст» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
КП «Агенція просторового розвитку» 
ВМР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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Додаток 5.Перелік діючих цільових програм 
(затверджені станом на 01.12.2022р) 

№ 
з/п Назва програми 

Дата та номер 
документу, яким 

затверджена програма 

1.  

Програма «Муніципальний університет 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування 

Вінницької міської ради» 

рішення міської ради 
від 28.08.2007 №2042 

2.  

Програма надання фінансової підтримки 
інститутам громадянського суспільства на 

реалізацію соціально-культурних проектів на 
території Вінницької міської територіальної 

громади 

рішення міської ради 
від 27.12.2011 №566     

(зі змінами)  

3.  Програма інноваційного розвитку 
муніципального управління на 2017-2023 рр. 

рішення міської ради 
від 18.11.2016 № 505   

(зі змінами) 

4.  Комплексна програма розвитку міського 
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки 

рішення міської ради 
від 22.12.2017 №1003  

(зі змінами) 

5.  

Програма розвитку та утримання житлово- 
комунального господарства Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2024 рр. 

рішення міської ради 
від 28.09.2018 №1350  

(зі змінами) 

6.  Програма цифрового розвитку 
на 2018-2023 роки 

рішення міської ради 
від 28.09.2018 №1353  

(зі змінами) 

7.  
Програма «Громада за рівність» щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2023 року 

рішення міської ради 
від 22.02.2019 №1567  

(зі змінами) 

8.  

Програма підвищення кваліфікації та 
професійного розвитку кадровиків (працівників 

кадрових служб) комунальних підприємств 
міста «НRhub» зі змінами 

рішення міської ради від 
27.12.2019 №2091 

(зі змінами) 

9.  

Програма «Нагородження відзнаками 
міського рівня, організація і проведення 
урочистих та інших заходів  у населених  

пунктах, що входять до Вінницької міської  
територіальної громадина 2021-2025 роки» 

рішення міської ради 
від 25.09.2020 №2404  

(зі змінами) 

10.  

Програма запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного, соціального характеру та 
надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, 

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки 

рішення міської ради 
від 18.03.2020 №2209  

(зі змінами) 

11.  

Програма використання соціальної реклами 
для інформування громадськості та 

профілактики негативних явищ у суспільстві 
на 2021-2025 роки 

рішення міської ради 
від 26.06.2020 №2302 

(зі змінами) 
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№ 
з/п Назва програми 
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документу, яким 

затверджена програма 

12.  

Програма висвітлення діяльності Вінницької 
міської ради, її виконавчих органів, 

фінансової підтримки (дотації) комунальним 
підприємствам засобів масової інформації 

у 2021-2025 рр. 

рішення міської ради 
від 26.06.2020 №2303  

(зі змінами) 

13.  

Програма «Розвиток самоорганізації 
мешканців багатоквартирних будинків та 

підтримка розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Вінницької 

міської територіальної громадина                       
2014–2023 роки» 

рішення міської ради 
від 28.08.2020 №2373; 
рішення міської ради 
від 26.02.2021 № 252 

(нова редакція) 
 

14.  
Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 30.10.2020 №2447 

15.  
Програма розвитку туризму Вінницької 

міської територіальної громади                      
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 30.10.2020 №2461  

(зі змінами) 

16.  
Програма розвитку фізичної культури та 

спорту у Вінницькій міській територіальній 
громаді на2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 30.10.2020 №2464  

(зі змінами) 

17.  

Комплексна програма заходів із забезпечення 
діяльності громадських формувань з охорони 
громадського порядку у населених пунктах, 

що входять до Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

рішення міської ради  
від 04.12.2020 №17 

(зі змінами) 

18.  
Програма охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

рішення міської ради  
від 24.12.2020 №54 

(зі змінами) 

19.  
Програма сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську територіальну громаду 
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 24.12.2020 №55 

від 24.06.2022 № 1111 
(зі змінами) 

20.  Програма організаційного забезпечення 
діяльності судів м. Вінниці на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 24.12.2020 №72 

21.  

Програма підвищення ефективності роботи 
органів місцевого самоврядування і 

комунальних підприємств Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 24.12.2020 №76 

22.  

Програма заходів забезпечення 
обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького 
гарнізону, територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на території 
Вінницької міської територіальної громади    

на 2021-2025 роки 

рішення міської ради  
від 24.12.2020 №111 

(зі змінами) 
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№ 
з/п Назва програми 

Дата та номер 
документу, яким 

затверджена програма 

23.  Програма «Місто молодих» на 2021 - 2023 
роки 

рішення міської ради  
від 24.12.2020 №114     

(зі змінами) 

24.  

Програма реставрації об’єктів культурної 
спадщини на територіях населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської 
територіальної громади, на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 24.12.2020 №130 

(зі змінами) 

25.  

Комплексна програма підтримки 
КП «Аеропорт Вінниця», що обслуговує 

внутрішні та міжнародні перевезення 
в регіоні, на 2020-2024 роки 

рішення міської ради  
від 24.12.2020 №141 

(зі змінами) 

26.  
Програма «Муніципальне житло Вінницької 

міської територіальної громади»                      
в новій редакції 

рішення міської ради 
від 29.01.2021 №143       

(зі змінами) 

27.  
Програма розвитку велосипедного руху у 

Вінницькій міській територіальній громаді 
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 29.01.2021 №172 

28.  
Програма «Громада відкритих можливостей 
для людей похилого віку Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки» 

рішення міської ради 
від 26.03.2021 №310 

29.  

Комплексна програма національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 

Вінницької міської територіальної громади  
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 25.06.2021 №490        

(зі змінами) 

30.  Програма для забезпечення виконання рішень 
суду на 2021-2025 роки 

рішення міської ради 
від 04.12.2020 №19; 

рішення міської ради 
від 27.08.2021 № 530 

(нова редакція, зі 
змінами) 

31.  

Програма забезпечення охорони та рятування 
життя людей на водних об’єктах Вінницької 

міської територіальної громади 
на період 2022-2024 роки 

рішення міської ради 
від 27.08.2021  №540 

(зі змінами) 

32.  

Програма регулювання чисельності тварин 
гуманними методами на території Вінницької 

міської територіальної громади 
на 2022- 2024 роки 

рішення міської ради 
від 27.08.2021  №541 

(зі змінами) 

33.  

Програма будівництва сонячних 
електростанцій для власного споживання 

електроенергії закладами охорони здоров’я та 
комунальними підприємствами Вінницької 

міської територіальної громади                               
на  2022-2026 рр. 

рішення міської ради 
від 24.09.2021  №577 
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документу, яким 
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34.  
Програма реалізації стратегії просторового 
розвитку Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки 

рішення міської ради 
від 29.10.2021 № 620 

35.  Програма розвитку культури і мистецтва 
на 2022-2024 роки 

рішення міської ради 
від 29.10.2021  №642 

(зі змінами) 

36.  
Програма державного моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повітря агломерації 

«Вінниця» на 2021-2025 роки 

рішення міської ради 
від 26.11.2021 №649 

37.   

Програма соціального захисту сімей з дітьми, 
які опинились у складних життєвих 

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у Вінницькій 

міській територіальній громаді                         
на 2022-2024 роки 

рішення міської ради 
від 26.11.2021 №676 

38.  
Програма розвитку органів самоорганізації 

населення Вінницької міської територіальної 
громади на 2022–2026 роки 

рішення міської ради 
від 26.11.2021 №678 

(зі змінами) 

39.  
Комплексна програма «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки» 

рішення міської ради 
від 24.12.2021 №715 

 (зі змінами) 

40.  Програма розвитку освіти Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки 

рішення міської ради          
від 24.12.2021 № 719 

(зі змінами) 

41.  Програма «Здоров'я вінничан                               
на 2022 -2024 роки» 

рішення міської ради     
від 24.12.2021 №758           

(зі змінами) 

42.  

Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, 
членів їх сімей та родин загиблих Вінницької 

міської територіальної громади                              
на 2022 – 2026 роки 

рішення міської ради 
   від 24.12.2021 №766           

(зі змінами) 

43.  

Програма археологічних досліджень на 
території населених пунктів, що входять до 
складу Вінницької міської територіальної 

громади, на 2022-2024 роки 

рішення міської ради  
від 24.12.2021 № 783 

 (зі змінами) 

44.  

Програма поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки у Вінницькій міській територіальній 

громаді, матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області 

рішення міської ради 
   від 25.02.2022 №860 

(зі змінами) 

45.  Комплексна правоохоронна програма 
на 2022-2024 роки 

рішення міської ради 
   від 25.02.2022 №867            

(зі змінами) 

46.  
Комплексна програма співпраці Вінницької 

міської ради, Управління Державної 
казначейської служби України у м. Вінниці 

рішення міської ради       
від 25.03.2022 №939 

(зі змінами) 
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№ 
з/п Назва програми 

Дата та номер 
документу, яким 

затверджена програма 
Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері 
казначейського обслуговування бюджету 

Вінницької міської територіальної громади                  
на 2022-2024 роки 

47.  

Комплексна програма співпраці виконавчих 
органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у 

Вінницькій області з питань забезпечення 
контролю за дотриманням зобов'язань щодо 

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, 
фізичних осіб до бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 

рішення міської ради             
від 29.04.2022 №980 

(зі змінами) 

48.  Програма «На варті міського порядку» 
на 2023-2027 рр. 

рішення міської ради 
від 30.09.2022 №1219  

 

49.  

Програма розвитку аграрного сектору та 
забезпечення продовольчої безпеки Вінницької 

міської територіальної громади на 2023-2025 
роки 

рішення виконавчого 
комітету міської ради  

 від____   № 

50.  
Програма розроблення містобудівної та іншої 

документації загальноміського 
перспективного значення на 2023-2025 роки 

рішення виконавчого 
комітету міської ради 

 від_  ___   № 

 

 
В.о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький 
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