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Основні підсумки роботи за 2018 рік

Стратегічне планування

– Консультування та супровід процесу розробки стратегій розвитку комунальних підприємств (розроблено та

затверджено 6 стратегій розвитку).

– Сформовано звіт про виконання завдань «Стратегії розвитку Вінниця – 2020» за 2014-2017 роки.

– Затверджено «Маркетингову стратегію міста Вінниці – 2020» (рішення міської ради від 27.06.2018 №1222).

– Організація та участь в навчальних тренінгах та семінарах в рамках співпраці з проектом «ПРОМІС».

– Координація робіт та участь в підготовці фінальної версії проекту «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниця

2030», та у проведенні комплексу заходів з публічної комунікації та партисипації в рамках реалізації проекту

«Інтегрований урбаністичний розвиток міст в Україні» (за підтримки GIZ).

Економічний розвиток 

– Обсяг реалізації промислової продукції (робіт, послуг) по м. Вінниці очікується в сумі 30,0 млрд грн.

– Організовано та проведено конкурс з відбору керуючої компанії індустріального парку «Вінницький кластер

холодильного машинобудування», переможцем обрано ТОВ «Промислова-інвестиційна компанія».

– Підписано Меморандум з австрійською компанією «HEAD» про намір будівництва заводу з виробництва

спорядження для зимових видів спорту.

– Введено 1-у чергу заводу з виробництва холодильного обладнання (ТОВ «Грин Кул»).

– Розроблено Концепцію функціонування Вінницького інноваційно-технологічного парку.



Основні підсумки роботи за 2018 рік

Створення сприятливого бізнес-клімату
– Запроваджено:

➢ механізм фінансової підтримки відповідно до «Порядку часткової компенсації відсотків за залученими

кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів міського бюджету м.

Вінниці». Часткову компенсацію нараховано 4-м учасникам процедури на загальну суму 172,1 тис грн.

➢ новий формат зустрічей з представниками бізнесу – «Діловий сніданок з мером». Перша зустріч відбулась

з представниками медичної сфери.

– В рамках проекту «Відкрита регуляторна платформа» створено Комісію з перегляду місцевого регуляторного

середовища, проведено 3 засідання, здійснено перегляд 18 та скасовано 10 рішень Вінницької міської ради, як

такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

– Оновлено та підписано «Меморандум про співробітництво між контролюючими органами міста і радою

підприємців при Вінницькому міському голові».

– Розроблено:

➢ концепцію «Центру розвитку підприємництва»;

➢ проект положення «Про проведення конкурсу бізнес-проектів серед молоді м. Вінниці «VINIDEA».

– Створено beta-версію інтернет-порталу для підприємців City4Business; Telegram-канал Сity4Business.

– Проведено 14 заходів в рамках Марафону можливостей для бізнесу, в яких взяли участь 500 підприємців.

– У співпраці з «Офісом ефективного регулювання» (BRDO) на платформі ефективного регулювання представлено

алгоритм відкриття 103-х видів підприємницької діяльності у м. Вінниці.

– Проведено 4 засідання та 2 робочі зустрічі Ради підприємців при міському голові.

– Проведено 3 засідання Робочої групи з забезпечення детінізації економіки м. Вінниці.
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МКП «Вінницький муніципальний центр інновацій»:
– Прийнято на баланс приміщення на вул. 600-річчя,21а-б; розроблено проектно-кошторисну документацію для

реконструкції приміщення під розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку.

– Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво мереж водопроводу та каналізації в межах

Вінницького індустріального парку. Здійснювалась розробка проектно-кошторисної документації на будівництво

автомобільних доріг до Вінницького індустріального парку.

– Отримано технічні умови суб'єктів господарювання на приєднання до мереж електроенергії та газопостачання в

районі Вінницького індустріального парку.

Залучення  інвестицій, формування сприятливого інвестиційного середовища  

− Проведено конкурс та укладені угоди на об'єкти інвестування за адресами: вул. Замостяньска,49; Оводова,7а. 

− До переліку інвестиційних проектів включені об'єкти за адресами: Келецька,94б; проспект Юності б/р (біля будинку 

№51).

− Розроблено, спільно з департаментом комунального майна, умови продажу цілісного майнового комплексу готельного 

комплексу «Південний Буг» та інформаційне повідомлення про проведення його продажу на аукціоні.

− Укладено договір про співпрацю з ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» щодо будівництва проїзду загального користування від 

заводу по виробництву сонячних панелей по вул. С.Зулінського з виїздом на вул. Липовецьку в м. Вінниці.

− Проведено конкурс на право реалізації інвестиційного проекту по об'єкту за адресою: Малиновського,26.

− Надходження до бюджету Вінницької міської ОТГ від сплати пайової участі у розвитку інженерної інфраструктури 

склали 13,2 млн грн; із забудовниками укладено 78 угод.

− Створено тестову версію програмного забезпечення «Автоматизована система обліку та управління договорами 

департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради».   

− Розроблено beta-версію інвестиційного порталу м. Вінниці (www.investVinnytsia.com).

− Підготовлено інвестиційний паспорт міста Вінниця (спільно з проектом «ПРОМІС»).

http://www.investvinnytsia.com/


Основні підсумки роботи за 2018 рік

Реалізація повноважень в сфері здійснення тарифної політики
– Підготовлено: 4 рішення про встановлення тарифів на теплову енергію (т/е) та її виробництво на установах з

використанням альтернативних джерел енергії; 1 – про встановлення тимчасових тарифів на виробництво т/е; 1 –

на послугу з утримання будинку; 1 – на послуги з поводження (вивезення) ТПВ; 1 – про встановлення тарифів на

послуги з перевезення пасажирів у міському авто- та електротранспорті; 1 регуляторний акт про встановлення

тарифів на перевезення пасажирів маршрутними таксі.

– Погоджено: 8 тарифів на послуги з вивезення побутових відходів; 701 тариф на платні медичні послуги; 936 – на

платні стоматологічні послуги; 5 вартостей однієї порції молочної продукції, що виробляється молочною кухнею; 3

тарифи на проходження стажування лікарів (провізорів) – інтернів; 1 тимчасовий тариф на платну послугу з прання

білизни; 18 тарифів – на платні соціальні послуги; 1 – на послуги з утримання будинків, 15 тарифів на необхідний

мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг; 5 базових вартостей платних послуг, які надаються МКП

«АТЦ».

– Розроблено та проведено тестування автоматизованих систем формування тарифів на послуги з:

➢ перевезення пасажирів міським електротранспортом та на міських автобусних маршрутах загального

користування;

➢ вивезення побутових відходів.

Підвищення ефективності та прозорості діяльності комунальних підприємств
– Підготовлено та затверджено звіт про хід виконання завдань «Програми підвищення ефективності роботи

комунальних підприємств м. Вінниці на 2016-2020 роки» у 2017 році.

– Затверджено Положення про проведення перевірок стану бухгалтерського обліку на комунальних підприємствах,

підпорядкованих виконавчим органам Вінницької міської ради.

– Проведено перевірку 3-х комунальних підприємств; розроблені заходи щодо впровадження корпоративних

стандартів та корпоративної звітності, які оприлюднені на офіційних сторінках даних комунальних підприємств в

мережі Інтернет.

– Опрацьовано та погоджено 37 уточнених фінансових планів комунальних підприємств на 2018 рік.
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Розширення зв'язків та співпраці на міжрегіональному рівні
– Підготовлені інформаційні матеріали щодо приєднання територіальної громади селища Десна до територіальної

громади м. Вінниця; триває участь у процесі реорганізації Деснянської селищної ради.

– Підготовлено та укладено 4 угоди на виділення з міського бюджету м. Вінниці сільським та селищному бюджетам

Вінницького району коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій прилеглих сіл та селищ в сумі

1800,0 тис грн.

Контроль ефективності  діяльності органів місцевого самоврядування
– Вперше підготовлено Консолідовану фінансову інформацію спеціального призначення м. Вінниці за 2017 та 2016

роки.

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»
– За 9 місяців 2018 року укладено 7 кредитних договорів (договорів позик) з підприємствами комунальної та інших

форм власності на загальну суму 21,5 млн грн.

– Проведено 5 комплексних аудиторських перевірок комунальних підприємств м. Вінниці.

– Налагоджено співпрацю з АБ «Укргазбанк» щодо залучення кредитних ресурсів для реалізації муніципальних

інвестиційних проектів.

– Фінансовим результатом діяльності за 9 місяців 2018 р. є прибуток в сумі 892,8 тис. грн.

Унормування процедур розробки Програми капітального будівництва та проектів, які 

подаються для залучення коштів державного фонду регіонального розвитку 
– Затверджено Порядок формування Програми капітального будівництва (на замовлення міської ради) – рішення

виконкому від 05.07.2018 р. №1424.

– Затверджено Порядок розробки і реалізації виконавчими органами Вінницької міської ради інвестиційних проектів

і програм регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального

розвитку – рішення виконкому від 05.07.2018 р. №1423.
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Реалізація повноважень в сфері публічних закупівель
– Опрацьовано 1519 пакетів документів допорогових закупівель.

– В системі електронних закупівель «Prozorro» працює 181 замовник торгів.

– Взято участь в роботі тендерного комітету та комісії для проведення допорогових закупівель апарату міської ради

та її виконавчого комітету (в системі оголошено 55 процедур закупівель (відкритих торгів, переговорних процедур)

з очікуваною вартістю на суму 59,2 млн грн, укладено 30 договорів на суму 28,1 млн грн, економія коштів склала

819,0 тис грн; оголошено 32 допорогових закупівлі з очікуваною вартістю 13,2 млн грн, укладено 17 договорів на

суму 5,7 млн грн, економія коштів – 751,5 тис грн).

– Здійснено моніторинг:

➢ проведених у системі «Prozorro» електронних закупівель (кількість завершених конкурентних процедур

закупівель (відкритих торгів, допорогових закупівель) – 1853 од. на суму 1150,91 млн грн і неконкурентних

процедур закупівель (переговорні процедури, звітування про укладені договори) – 2070 од. на суму 558,9

млн грн; кількість скасованих процедур закупівлі – 231 од. на суму 877,9 млн грн; кількість процедур з

оскарженнями – 197 од., з них було скасовано замовниками 44 процедури).

➢ проведених у електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» електронних торгів (аукціонів) (оголошено

36 аукціонів з продажу вторинної сировини на загальну вартість 3707 635 грн, з них завершено 8 аукціонів

та укладено договорів на суму 1495 431 грн та отримано збільшення вартості за результатом продажу в сумі

95 149 грн).

Реалізація та провадження програм житлового будівництва
– В рамках Програми «Муніципальне житло м. Вінниця»:

➢ введено І-й пусковий комплекс на вул. П. Запорожця – житловий будинок на 88 квартир;

➢ завершено будівництво ІІ пускового комплексу на вул. П. Запорожця – житлового будинку на 92 квартири;

➢ ведеться будівництво VІ об'єкту Програми – житлового будинку на 80 квартир на вул. Маяковського.

– Введення загальної площі житла по м. Вінниці очікується на рівні 100 тис кв м.
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Реалізація повноважень в сфері охорони довкілля
– Членство у Басейновій раді Південного Бугу.

– В рамках реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки»:

➢ завершено другий етап науково-дослідної роботи (ІІ том) «Розробка локальної схеми екомережі міста

Вінниці»;

➢ проведені заходи, спрямовані на формування екологічної свідомості дітей дошкільного та шкільного віку, з

Фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 136,3 тис грн.

➢ залучено кошти обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 4 млн грн

(будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по вул.Чумацькій та будівництво мережі каналізації

на території приватного сектору квартального комітету «Добробут»)

– Затверджено «Комплексні плани заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік» для

промислових підприємств міста.

– Надано 112 довідок про наявність чи відсутність зауважень щодо намірів отримання дозволу на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

– Опрацьовано та погоджено 36 «Заяв про наміри» у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»

робочого проекту.

– Підготовлено та затверджено звіт «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м.

Вінниці на 2017-2020 роки у 2017 році».

– Проведено інвентаризацію об'єктів надрокористування на території м. Вінниці.


