
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.12.2019 № 2103        48 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 31.05.2013р. № 1290 «Про  

затвердження Програми розвитку  

велосипедного руху у м. Вінниці  

на 2013-2020роки»», зі змінами 

 

 

 

Керуючись ст.26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до  «Програми розвитку велосипедного руху у м. Вінниці 

на 2013 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.05.2013р. №1290 

зі змінами, а саме:  

1.1. Підрозділ 12.1 «Фінансування за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади заходів Програми у 2015-2020 роках» 

розділу 12 «Заходи, які потребують фінансування за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»  доповнити підпунктами 

7-13 наступного змісту: 

 

№ 

пп 

Найменування заходів Кількість, 

шт 

Відповідальний 

виконавець 

7 Технічне обслуговування, поточний та 

капітальний ремонт велосипедів 

придбаних в рамках Проекту «Розвиток 

велоінфраструктури міста Вінниці за 

підтримки Швейцарської Конфедерації» 

які знаходяться на балансі департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку та 

використовуються працівниками 

виконавчих органів міської ради при 

виконанні службових обов’язків згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської 

ради №1905 від 01.08.2019 р.; 

 

56 

Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 



8 Придбання велосипедних станцій 

технічного обслуговування (велоСТО) 

для подальшого встановлення на вулицях 

міста; 

10 Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

9 Придбання  мап велосипедних маршрутів 

для подальшого встановлення на вулицях 

міста; 

10 Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

10  Встановлення та утримання 

велосипедних станцій технічного 

обслуговування (велоСТО); 

20 Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

11  Встановлення та утримання мап 

велосипедних маршрутів; 

20 Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

12 Забезпечення функціонування 

муніципальної велошколи згідно з 

порядком затвердженим виконавчим 

комітетом міської ради 

 Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

13 Розширення мережі муніципального 

велопрокату  

10 Департамент 

енергетики 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради, КП 

«Вінницька 

транспортна 

компанія» 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (Р.Андронійчук), з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

 
 



Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку  

Сорокін Андрій Олександрович 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

 

 


