
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 27.08.2021 № 521        11 сесія 8 скликання  

          м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін та доповнень  
до Програми економічного і соціального  
розвитку Вінницької міської  
територіальної громади на 2021 рік,  
затвердженої рішенням міської  
ради від 24.12.2020 № 51 

 
Враховуючи рішення виконавчого комітету  міської ради: від 22.07.2021р. 

№1751, від 29.07.2021р. №1786, від 05.08.2021р. №1897, від 12.08.2021р. №1941, 
від 26.08.2021р. № 2006, листи департаментів міської ради: капітального 
будівництва від 05.07.2021р. №22-00-012-46077, від 29.07.2021р. №22-00-012-
51391, від 17.08.2021р. №22-00-012-55144, міського господарства від 
02.07.2021р. №18-00-006-45583, від 03.08.2021р. №18-00-006-52155, 
комунального господарства та благоустрою від 24.06.2021р. №19-00-006-43624, 
від 29.07.2021р. № 19-00-006-51204, від 11.08.2021р. №19-00-006-53982, 
енергетики, транспорту та зв’язку від 02.07.2021 №21-00-007-45646,  
виконавчого комітету від 04.08.2021р. №01-01-47344, від 18.08.2021р № 01-01-
50962, фінансів від 05.07.2021р. №10-00-012-45916, від 17.08.2021р. № 10-00-
012-55403, освіти від 19.08.2021р. №15-00-005-55891, охорони здоров’я від 
17.08.2021р. №16-00-008-55241, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2020 №51, а саме: 

1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2021 рік (на 
замовлення міської ради)»: 

Назва об'єктів 
Обсяг 

капітальних 
вкладень, 
тис. грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку  

кошти 
держав

ного 
бюдже

ту  

інші 
джерела 

Департамент капітального будівництва +19 315,256 +19 315,256 0,000 0,000 



Будівництво освітніх установ та закладів +7 856,848 +7 856,848 0,000 0,000 
Реконструкція будівлі (термомодернізація) 
комунального закладу "Палац дітей та юнацтва 
Вінницької міської ради" по вул. Хмельницьке 
шосе, 22 в м.Вінниці" 

-2 084,475 -2 084,475     

Будівля комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №16 Вінницької міської 
ради» по вул. Миколи Зерова,12, в м. Вінниці – 
реконструкція 

+3 500,000 +3 500,000     

Реконструкція спортивного ядра  закладу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
гуманітарно-естетичний колегіум №29 
Вінницької міської ради" по вул. Київська,149 
в м. Вінниця 

+2 800,000 +2 800,000     

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

+3 126,667 +3 126,667     

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

+514,656 +514,656     

Будівництво медичних установ та закладів -2 045,415 -2 045,415 0,000 0,000 

Будівництво Вінницького регіонального 
клінічного лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології по вул. 
Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

+354,585 +354,585     

Добудова головного корпусу клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 
68, у м. Вінниці – будівництво 

-2 400,000 -2 400,000     

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту +6 327,384 +6 327,384 0,000 0,000 

Приміщення спортивного комплексу по вул. 
Академіка Янгеля, 48, у м. Вінниці - 
реконструкція 

+6 327,384 +6 327,384     

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 

+7 176,439 +7 176,439 0,000 0,000 

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

+7 176,439 +7 176,439     

Департамент міського господарства +1 427,621 +1 427,621 0,000 0,000 
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +1 427,621 +1 427,621 0,000 0,000 



Реконструкція системи теплопостачання 
будівлі амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД 
№1 м.Вінниці" по вул.Покровська,108 та 
будівлі  КЗ "Заклад дошкільної освіти "Лісова 
казка" ВМР"  по вул.Покровська,112 з 
встановленням модульної котельні на газовому 
паливі по вул.Покровська, б/н      в с.Писарівка 
Вінницької МТГ, Вінницького району, 
Вінницької області (в т.ч. проектні роботи) 

+76,647 +76,647     

Реконструкція мережі водопроводу та 
каналізації до житлових будинків по вул. 
Воїнів Інтернаціоналістів,8,10 в м. Вінниці (в 
т. ч. проектні роботи) 

-149,026 -149,026     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
в с. Вінницькі Хутори  Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької області (в т.ч. 
проектні роботи) 

+331,822 +331,822     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
в с. Писарівка  Вінницької МТГ, Вінницького 
району, Вінницької області (в т.ч. проектні 
роботи) 

+300,955 +300,955     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
в с. Щітки  Вінницької МТГ, Вінницького 
району, Вінницької області (в т.ч. проектні 
роботи) 

+331,822 +331,822     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
в с. Гавришівка Вінницької МТГ, Вінницького 
району, Вінницької області (в т.ч. проектні 
роботи) 

+216,834 +216,834     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 
в с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького 
району, Вінницької області (в т.ч. проектні 
роботи) 

+318,567 +318,567     

Департамент комунального господарства та 
благоустрою +11 328,676 +11 328,676 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +11 328,676 +11 328,676 0,000 0,000 

Будівництво комплексу по знешкодженню 
побутових відходів (на території Людавської 
сільської ради Жмеринського району 
Вінницької області)  

-4 242,909 -4 242,909     

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 

+571,585 +571,585     

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

-2 287,690 -2 287,690     

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

+17 287,690 +17 287,690     



Департамент енергетики, транспорту та 
зв’язку +30 000,000 0,000 0,000 +30 000,000 

Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності +30 000,000 0,000 0,000 +30 000,000 

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

+30 000,000     +30 000,000 

Виконавчий комітет  0,000 0,000 0,000 0,000 
Будівництво інших об'єктів  комунальної 
власності 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

-500,000 -500,000     

Нове будівництво електричної розподільчої 
лінії середньої напруги 10кВ від ПС 
"Промислова" до транспортної підстанції за 
адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (в т.ч. 
проектні роботи) 

+500,000 +500,000     

Департамент освіти +50,000 +50,000 0,000 0,000 
Будівництво освітніх установ та закладів +50,000 +50,000 0,000 0,000 
Будівництво спортивного майданчика для 
ігрових видів спорту з влаштуванням штучного 
покриття на території комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 
Вінницької міської ради» по вул. Северина 
Наливайка, 17 в м. Вінниця (в т.ч. проектні 
роботи) 

+50,000 +50,000     

Департамент охорони здоров’я +3 468,884 +3 468,884 0,000 0,000 
Будівництво медичних установ та закладів +3 468,884 +3 468,884 0,000 0,000 
Реконструкція системи киснепостачання КНП 
«Вінницький міський клінічний пологовий 
будинок №1» по вул. Хмельницьке шосе,98 в 
м. Вінниці 

+600,000 +600,000     

Реконструкція мережі електропостачання КНП 
Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. 
Вінниці 

+2 868,884 +2 868,884     

Разом по програмі капітального 
будівництва +65 590,437 +35 590,437 0,000 +30 000,000 

 
1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік», доповнивши підрозділ «Благоустрій території» розділу «Житлово-
комунальне господарство» пунктом 35а та виклавши пункт 36а в новій редакції, 
а також доповнивши новими пунктами підрозділ «Охорона здоров’я» розділу 
«Соціальна сфера» (пункт 90а) та підрозділ «Бюджетно-фінансова сфера» 
розділу «Муніципальне управління»  (пунктами 122а,122б,129а,130а) в 
наступній редакції:  

 
 

№ з/п   Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Очікувані 
результати 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Благоустрій території 

3
35а 

Капітальний ремонт дороги та 
тротуару по вул. Д. Нечая (від 

вул. Московської до вул. 
Брацлавська) в м. Вінниці 

Департамент  
комунального 
господарства 
та 
благоустрою  
міської ради 

Протягом 
року 

Субвенція з місцевого 
бюджету на фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, 
ремонту і утримання 
автомобільних доріг 

загального 
користування 

місцевого значення, 
вулиць і доріг 
комунальної 

власності у населених 
пунктах за рахунок 

відповідної субвенції 
з державного 

бюджету, бюджет 
Вінницької МТГ 

Поліпшення 
стану 

міських 
доріг та 

тротуарів. 

36а 

Забезпечити 
співфінансування послуг з 
експлуатаційного утримання 
та поточного дрібного 
ремонту автомобільних доріг 
загального призначення 
місцевого значення на 
договірних засадах: 
- С-02-03-07 «Щітки-

Хижинці» до с. Щітки, 
окремими ділянками  

- С-02-03-026 
«Писарівка-
С і   

 

Департамент 
комунального 
господарства 
та 
благоустрою 
міської ради, 
ДП «Служба 
місцевих 
автомобільни
х доріг у 
Вінницькій 
області» 
 

 

Протягом 
року 

 
 

 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади  
 
 

150,0 тис. грн 
 

150,0 тис. грн. 
 

 
 

Збереження 
та 
поліпшення 
стану доріг. 
Покращенн
я 
транспортн
ого 
сполучення, 
безпеки 
дорожнього 
руху 

 
 
 
 
 

Соціальна сфера 
Охорона здоров’я 

90а 

Проведення акції  
«Вакцинуйся. Збережи 

життя» 

Виконавчий 
комітет 
міської ради 

 

Протягом 
року 

 
 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
 

Стимулюва
ння 
мешканців 
Вінницької 
міської 
територіаль
ної громади 
вакцинуват
ись від 
COVID -19 

Муніципальне управління 
Бюджетно-фінансова сфера 

1
122а 

Забезпечити надходження до 
бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету 
Вінницької міської ТГ кредиту 

в сумі 30,0 млн. грн. від АТ 
«Укрексімбанк» для 

проведення реконструкції 
будівлі аеровокзалу КП 

Департамент 
фінансів 

міської ради 

Протягом 
року Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади 

 

Залучення 
додаткових 
фінансових 
ресурсів до 
бюджету 
розвитку 
спеціальног
о фонду 



«Аеропорт Вінниця» на 
території Вінницької міської 

територіальної громади 

1
122б 

Забезпечити своєчасне 
обслуговування боргових 
зобов’язань Вінницької 
міської ради по кредиту, 
залученому до бюджету 
Вінницької міської 
територіальної громади, 
згідно з договором, 
укладеним з АТ 
«Укрексімбанк»  

Департамент 
фінансів 

міської ради 

Протягом 
року Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади 

 

Дотримання 
встановлен
ого порядку 
у 
фінансово-
кредитній 
сфері 

129а 

Передати в 2021 році 
субвенцію з бюджету 
Вінницької міської 
територіальної громади 
обласному бюджету 
Вінницької області в сумі 
100,0 тис. грн.  на 
виконання заходів 
«Регіональної комплексної 
Програми інвестування 
житлового будівництва у 
Вінницькій області 
«Власний дім» на 2017-
2021 роки» 

департаменти 
міської ради: 

фінансів, 
економіки і 
інвестицій 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

Забезпечен
ня 
індивідуал
ьним 
житлом 
сільського 
населення   
Вінницької 
міської 
територіал
ьної 
громади  
та 
створення 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1
130а 

 

Здійснити відшкодування 
шкоди за рішеннями  судів 

Виконавчий 
комітет 
міської ради, 
Департамент 
фінансів 

Протягом 
року Бюджет 

Вінницької міської 
територіальної 

громади 

 
 

Забезпечен
ня 
виконання 
рішень 
судів 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (С. Ярова). 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                  С. Моргунов 

 
  



Департамент економіки і інвестицій  
Сандул Ольга Вікторівна 
Працівник за строковим договором 
 
 
 
 
 


