
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.08.2022 № 1156            24 сесія 8 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку  

та утримання житлово-комунального  

господарства Вінницької міської  

територіальної громади на 2019-2024рр.,  

затвердженої рішенням міської ради  

від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами 

      

 

Враховуючи рішення міської ради від 24.06.22 р. № 1099 «Про внесення змін 

до Положення про департамент міського господарства Вінницької міської ради та 

затвердження його в новій редакції», № 1102 «Про внесення змін до Положення 

про департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської 

ради та затвердження його в новій редакції», № 1096 «Про зміну найменування 

департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради, внесення 

змін до Положення та затвердження його в новій редакції», в зв’язку зі зміною 

повноважень департаментів: міського господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради, 

розглянувши звернення департаменту комунального господарства та благоустрою 

від 22.06.2022р. №19/00/006/129411 департаменту енергетики, транспорту та 

зв’язку від 12.07.2022р. №21/00/007/134047,  керуючись пунктом 22 частини 1 

статті 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 та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-

2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р.  №1350 зі змінами а 

саме: 

1.1. Додати до переліку основних виконавців програми в пункті 1.1 

«Передумови прийняття Програми» розділу 1 «Загальні положення»: 

«- департамент транспорту та міської мобільності міської ради; 

 

 

 



2. Внести зміни до заходів Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-

2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами, а 

саме: 

2.1. Зміст підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.24 пункту 1 

«Комунальне господарство та благоустрій» розділу VI «Заходи з утримання та  

ремонту об’єктів житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.» викласти 

у новій редакції: 

 

 

2.2.   Зміст підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 «Енергозабезпечення» розділу VІ 

«Заходи з утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства на 

2019-2024рр.» викласти у новій редакції : 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

1 Комунальне господарство та благоустрій 

1.1 

Технічне обслуговування, ремонт та 

утримання технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом 

 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент транспорту та 

міської мобільності 

 
1.2 

Нанесення та відновлення дорожньої 

розмітки 

1.3 
Технічне обслуговування та утримання 

мереж зовнішнього освітлення 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, виконавчий комітет, 

департамент маркетингу міста та туризму, 

департамент міського господарства 

1.16 
Технічний нагляд за поточним ремонтом 

об’єктів благоустрою 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового 

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

міського господарства,  департамент 

транспорту та міської мобільності  

1.17 
Поточний ремонт інших об’єктів та 

елементів благоустрою 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового 

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, виконавчий 

комітет, департамент маркетингу міста та 

туризму, департамент культури, 

департамент міського господарства,  

департамент транспорту та міської 

мобільності 

1.18 
Утримання в належному стані інших  

об’єктів та елементів благоустрою 

1.20 

Поточний ремонт вулично-дорожньої 

мережі з впровадженням системи 

велосипедного руху 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою,  департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку,  департамент 

транспорту та міської мобільності 

1.24 

Послуги з технічного обслуговування та 

поточного ремонту зовнішніх 

каналізаційних  та водопровідних мереж 

та каналізаційної насосної станції (КНС), 

що передані з балансу Деснянської 

селищної ради 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент транспорту та 

міської мобільності, департамент 

міського господарства 

 



 

2.3. Зміст підпунктів 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 пункту 

4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» розділу VІ 

«Заходи з утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства на 

2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

3 Енергозабезпечення 

3.1 

Оснащення загальнобудинковими 

засобами обліку та регулювання 

споживання води та теплової енергії 

багатоквартирних житлових будинків 

або їх заміна  

Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, тепло- та водопостачальні 

організації, співвласники та управителі 

багатоквартирних будинків, ОСББ, 

департамент міського господарства 

3.2 

Розробка науково обґрунтованих 

нормативів питного водопостачання 

населення  

Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент міського 

господарства 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4 Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

4.1 

Надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам житлово-

комунального господарства  в зв’язку з  

їх  створенням, відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 

4.2 

Проведення аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств  житлово-

комунального господарства та їх оплата 

за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства та 

благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 

4.3 

Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» відповідно  

до Порядку, затвердженого міською 

радою 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту  та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 

4.4 

Погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню 

згідно із Законами України за рахунок 

субвенції з державного бюджету     

Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент міського 

господарства 

4.5 

Виготовлення  технічної документації на 

будівлі, споруди, інженерні мережі, 

об’єкти благоустрою, які є комунальною 

власністю Вінницької міської 

територіальної громади 

Департамент житлового  господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

міського господарства,  департамент 

транспорту та міської мобільності 

4.7 

Розроблення містобудівного 

обґрунтування, встановлення меж 

територій, виготовлення землевпорядної 

документації по об’єктах комунальної 

власності Вінницької міської 

Департамент житлового  господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою,  департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, комунальні 

підприємства, департамент транспорту та 



 

територіальної громади (за рішенням 

виконавчого комітету) 

міської мобільності, департамент міського 

господарства 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4.9 

Придбання для комунальних 

підприємств житлово-комунального 

господарства техніки, транспортних 

засобів спеціального призначення, 

основних засобів, спеціального 

обладнання, малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення  та проведення заходів з 

реєстрації, перереєстрації, зняття з 

обліку транспортних засобів і передача 

їх комунальним підприємствам 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового 

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 

4.10 

Надання комунальним підприємствам в 

безоплатне користування майна, яке є 

комунальною власністю Вінницької 

міської територіальної громади 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент  

капітального будівництва, підприємства 

житлово-комунального господарства, 

департамент транспорту та міської 

мобільності 

4.11 

 

Фінансова підтримка на придбання 

техніки, інших основних засобів, 

контейнерів, урн, спеціального 

обладнання (основних засобів, 

малоцінних необоротних матеріальних 

активів, необоротних матеріальних 

активів спеціального призначення) для 

комунальних підприємств житлово-

комунального господарства, відповідно 

до Порядку, затвердженого міською 

радою 

 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 

 

4.12 

Поповнення статутного капіталу  

комунальних підприємств, які надають 

послуги в галузі «Житлово-комунальне  

господарство», за рахунок  коштів 

бюджету розвитку Вінницької міської 

територіальної громади 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

культури, департамент транспорту та 

міської мобільності 

4.13 

 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник  галузі «Житлово – 

комунальне господарство», 

відповідно  до Положення, 

затвердженого  рішенням виконавчого 

комітету міської ради 

 

Департамент міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового  

господарства, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

транспорту та міської мобільності 



2.4. Зміст підпунктів 1.15, 1.19 пункту 1 «Комунальне господарство та 

благоустрій» розділу VІI «Заходи з розвитку житлово-комунального господарства 

на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

 

 

2.5. Зміст підпункту 4.2 пункту 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» розділу VІI «Заходи з розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

 

 

2.6. Зміст підпунктів 1.1-1.5  пункту 1 «Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

1 Комунальне господарство та благоустрій 

1.15 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших 

об’єктів та елементів благоустрою 

 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства та 

благоустрою, департамент житлового 

господарства, департамент капітального  

будівництва, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент маркетингу 

міста та туризму, департамент культури, 

департамент транспорту та міської мобільності 

 

1.19 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі, включаючи  

впровадження  системи 

велосипедного руху 

 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства та 

благоустрою, департамент капітального  

будівництва, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент транспорту 

та міської мобільності 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4 Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

4.2 

 

Здійснення, за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади, 

технічного нагляду за якістю та обсягами робіт 

при реалізації проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

багатоквартирних будинків, об’єктів житлово-

комунального господарства та благоустрою, в 

тому числі і на умовах співфінансування 

фізичними та юридичними особами в цілому 

по об’єкту 

 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент капітального 

будівництва, департамент 

енергетики, транспорту та зв’язку, 

департамент житлового 

господарства, департамент 

транспорту та міської мобільності 



№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього 

тис. грн. 

в тому числі по роках 

Виконавець  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку, Департамент транспорту та міської 

мобільності 

 

1.1 

 

Технічне 

обслуговування, 

ремонт та 

утримання 

технічних 

засобів 

регулювання 

дорожнім  

рухом 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього руху» 

- одержувач 

бюджетних 

коштів 

31529 9566 8004 8545 5414 0 0 

Департамент транспорту та міської мобільності 

65451 0 0 0 4683 29314 31454 

1.2 

Нанесення та 

відновлення 

дорожньої 

розмітки 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

16349 3924 5247 4455 2723 0 0 

Департамент транспорту та міської мобільності 

47351 0 0 0 1887 22732 22732 

1.3 

 

Фінансова 

підтримка 

(дотація) на 

покриття 

збитків 

комунальним 

підприємствам 

галузі 

«Житлово-

комунальне 

господарство» 

відповідно  до 

Порядку,  

затвердженого 

міською радою 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку  

826528 226651 188377 228500 183000 0 0 

КП ВМР 

«Вінницяміськ-

теплоенерго» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

1152 818 334 0 0 0 0 

КП 

«Вишенькаміськ-

теплоенерго» - 

одержувач 

бюджетних коштів 

1.4 

Поповнення 

статутного 

капіталу  

комунальних 

підприємств, 

які надають 

послуги в 

галузі  

«Житлово-

комунальне  

господарство», 

за рахунок 

коштів  

бюджету 

розвитку 

Вінницької 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 
КП  

«Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього руху» 

12542 5337 3449 3756 0 0 0 

Департамент транспорту та міської мобільності 

13758 0 0 0 2251 5753 5754 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 
КП ВМР 

«Вінницяміськ- 

теплоенерго» 127118 67860 44197 10116 4945 0 0 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 



№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього 

тис. грн. 

в тому числі по роках 

Виконавець  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

 

28 28 0 0 0 0 0 

КП 

«Вишенькаміськ- 

теплоенерго» 

1.5 

 

Надання  

комунальним 

підприємствам 

в безоплатне 

користування 

майна, яке є 

комунальною 

власністю 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку КП  

«Вінницяобл- 

водоканал» 166769 35000 45000 50000 36769 0 0 

100000 30000 30000 30000 10000 0 0 

КП ВМР 

«Вінницяміськ- 

теплоенерго» 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього руху» 

3000 500 1000 1500 0 0 0 

Департамент транспорту та міської мобільності 

7500 0 0 0 2000 2500 3000 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку КП 

«Вишенькаміськ- 

теплоенерго 
0 0 0 0 0 0 0 

 

2.7. Зміст підпункту 2.1 пункту 2 «Департамент комунального господарства та 

благоустрою» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів 

та інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2 Департамент комунального господарства та благоустрою 

2.1 

 

Технічне 

обслуговування 

та утримання 

мереж 

зовнішнього 

освітлення  

 

 

167 277 

 

 

41 928 43 111 50 126 32 112 0 0 

МКУП 

«Міськсвітло» 

- одержувач 

бюджетних 

коштів     

 

 

2.8. Зміст підпунктів 2.16 - 2.17 для виконавця МКУП «Міськсвітло» пункту 2 

«Департамент комунального господарства та благоустрою» розділу VIII «Заходи з 

утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та інфраструктури підприємствами 

комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на 2019-

2024рр.» викласти у новій редакції: 
 

 

 
 

 



№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2 Департамент комунального господарства та благоустрою 

2.16 

 

Надання 

комунальним 

підприємствам в 

безоплатне 

користування майна, 

яке є комунальною 

власністю 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

 

 

45 316 

 

 

3 445 4 574 27 297 10 000 0 0 

МКУП 

«Міськсвітло» 

- одержувач 

бюджетних 

коштів 

2.17 

 

Поповнення 

статутного капіталу  

комунальних 

підприємств, які 

надають послуги в 

галузі «Житлово-

комунальне  

господарство», за 

рахунок  коштів 

бюджету розвитку 

Вінницької міської 

територіальної 

громади 

 

 

944 

 

944 0 0 0 0 0 

МКУП 

«Міськсвітло» 

- одержувач 

бюджетних 

коштів 

 

2.9. Розділ VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр.» доповнити  пунктом 7 «Департамент 

міського господарства» та підпунктами 7.1-7.4 в наступній редакції: 

 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 Департамент міського господарства 

7.1 

 

Технічне 

обслуговування 

та утримання 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

 

178 283 0 0 0 32 889 72 161 73 233 

МКУП 

«Міськсвітло»- 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

7.2 

 

 

Фінансова 

підтримка 

(дотація) на 

покриття 

збитків 

комунальним 

підприємствам 

 

 

396704 

 

 

0 0 0 45500 170264 180940 

КП ВМР 

«Вінницяміськ- 

теплоенерго» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 



№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

галузі 

«Житлово-

комунальне 

господарство» 

відповідно до 

Порядку, 

затвердженого 

міською радою  

 

7.3 

 

Поповнення 

статутного 

капіталу  

комунальних 

підприємств, 

які надають 

послуги в 

галузі 

«Житлово-

комунальне  

господарство», 

за рахунок  

коштів 

бюджету 

розвитку 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

472882 

 

 

0 0 0 14 689 229 096 229 097 

КП ВМР 

«Вінницяміськ

теплоенерго» 

 

26 526 

 

0 0 0 0 10 313 16 213 
МКУП 

«Міськсвітло» 

7.4 

 

 

Надання 

комунальним 

підприємствам 

в безоплатне 

користування 

майна, яке є 

комунальною 

власністю 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

 

138231 0 0 0 18231 60000 60000 

КП 

«Вінницяобл- 

водоканал» 

80000 0 0 0 20000 30000 30000 

КП ВМР 

«Вінницяміськ

теплоенерго» 

40 000 0 0 0 20 000 10 000 10 000 
МКУП 

«Міськсвітло» 

 

3. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій). 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ                                                                                               

 

 



Департамент міського господарства 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  
 

 

 


