
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 30.04.2021 № 364          8 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 звернення головних розпорядників коштів - департаментів 

міської ради: капітального будівництва від 30.03.2021 № 22-00-012-19700, від 
31.03.2021 №22-00-012-20472, від 20.04.2021 №22-00-012-26995, від 21.04.2021 
№22-00-012-27567, від 23.04.2021 №22-00-012-28314,  комунального майна від 
26.04.2021 №06-00-013-28661, від 26.04.2021 №06-00-013-28981, виконавчого 
комітету міської ради від 12.04.2021 №01-01-21584, від 15.04.2021 №01-01-
22470, від 26.04.2021 №01-01-24755, енергетики, транспорту та зв’язку від 
01.04.2021 № 21-00-007-21075, від 12.04.2021 №21-00-007-24338, маркетингу 
міста та туризму від 13.04.2021 №38-00-019-24774, від 14.04.2021 №38-00-019-
25388, земельних ресурсів від 26.04.2021 №37-00-019-29055, фінансів від 
12.04.2021 №10-00-012-24484, 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 
державного 

бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального 
будівництва +36 858,273   +1 590,000   +35 268,273   0,000  

Будівництво  об’єктів житлово-
комунального господарства  +19,000   +19,000   0,000  0,000  



Реконструкція площі по просп. 
Космонавтів (Костянтина 
Могилка) у м. Вінниці 

+19,000   +19,000       

Будівництво освітніх установ 
та закладів +30 407,836   +111,000   +30 296,836   0,000  

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

+30 296,836     +30 296,836     

Реконструкція спортивного ядра 
комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №11 Вінницької міської 
ради» по вул. Тараса Сича,38 у м. 
Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-460,800   -460,800       

Нове будівництво спортивного 
ядра комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №11 Вінницької міської 
ради» по вул. Тараса Сича,38 у м. 
Вінниця (в т. ч. проектні роботи) 

+460,800   +460,800       

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

+33,000   +33,000       

Реконструкція харчоблоку школи 
№25 по вул. Келецька,89 в м. 
Вінниці 

+33,000   +33,000       

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

+15,000   +15,000       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№17 Вінницької міської ради», 
вул. Чумацька,268, м. Вінниця 

+15,000   +15,000       

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

+15,000   +15,000       

Будівництво медичних установ 
та закладів -7 465,600  0,000  -7 465,600  0,000  

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

-8 465,600     -8 465,600     



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

+1 000,000     +1 000,000     

Будівництво споруд,  установ 
та закладів фізичної культури і 
спорту 

+12 437,037   0,000  +12 437,037   0,000  

Реконструкція приміщень 
спортивного комплексу по вул. 
Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця 

-18 435,510   -18 435,510       

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

+30 872,547   +18 435,510   +12 437,037     

Будівництво інших об'єктів  
комунальної власності +1 460,000   +1 460,000   0,000  0,000  

Реконструкція адмінбудівлі по 
вул. Соборна,36 в м. Вінниця +1 460,000   +1 460,000       

Виконавчий комітет міської 
ради +5 220,944   +720,944   +4 500,000   0,000  

Будівництво інших об'єктів  
комунальної власності +5 220,944   +720,944   +4 500,000   0,000  

Реконструкція силової 
трансформаторної підстанції за 
адресою: м.Вінниця, вул.600-
річчя (в т.ч. проектні роботи) 

-500,000   -500,000       

Нове будівництво лінійно-
кабельних споруд з 
встановленням технічних засобів 
по вул. Хмельницьке шосе, на 
ділянці від вул. Магістратська до 
перехрестя з вулицями Мирна та 
Мурманська в м.Вінниця 

+720,944   +720,944       

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

-4 530,787   -4 530,787       

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

+9 530,787   +5 030,787   +4 500,000     

Департамент комунального 
майна -2 944,656   -2 944,656   0,000  0,000  

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій 

-2 944,656   -2 944,656   0,000  0,000  

Придбання нерухомого майна за 
адресою: м. Вінниця, вулиця 
Воїнів-Інтернаціоналістів, 
будинок 2е 

-54 000,000   -54 000,000       



Придбання нерухомого 
(відмінного від земельних 
ділянок) та іншого індивідуально 
визначеного майна за адресою: 
м. Вінниця, вулиця Воїнів-
Інтернаціоналістів, будинок 2-Е 

+51 055,344   +51 055,344       

Департамент енергетики, 
транспорту та зв'язку +821,710   +821,710   0,000  0,000  

Будівництво інших об’єктів 
комунальної власності +821,710   +821,710   0,000  0,000  

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

+821,710   +821,710       

Департамент маркетингу міста 
та туризму +80,000   +80,000   0,000  0,000  

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності +80,000   +80,000   0,000  0,000  

Реконструкція нежитлової 
будівлі за адресою: м.Вінниця, 
вул.Соборна,89 (літ.А) 

+30,000   +30,000       

Нове будівництво лінії 
електропостачання до комплексу 
будівель по вул. Маяковського, 
247 в м. Вінниця (в т.ч. проектні 
роботи) 

+50,000   +50,000       

Разом по програмі 
капітального будівництва +40 036,271   +267,998   +39 768,273   0,000  

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік», доповнивши: 

- підрозділ «Транспорт» розділу «Житлово-комунальне господарство» 
пунктом 54а:  

 
 № 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 

Джерела 
фінансуван

ня 

Очікувані 
результати 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Транспорт 

54а 

Забезпечити придбання 
програмного забезпечення для  

проведення моделювання 
транспортних потоків на 

вулицях Вінницької міської 
територіальної громади, 

надання пропозицій до схем 
організації дорожнього руху та 
передачу  для цього коштів в 
сумі 240,0 тис. грн. у вигляді 

субвенції державному бюджету 

Вінницький 
національний технічний 
університет, 
департаменти міської 
ради: енергетики, 
транспорту та зв’язку, 
фінансів 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Вирішення 
проблеми 

транспортни
х заторів у  
Вінницькій 
міській ТГ 

- колонку «Відповідальні виконавці» абзацу 2 «-«Комплексною 
правоохоронною програмою на 2019-2021 роки» пункту 136а підрозділу 
«Бюджетно-фінансова сфера» розділу «Муніципальне управління» 



наступними словами «Вінницьке районне управління поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області»; 

- пункт 136а останнім абзацом наступного змісту:  
 
 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Бюджетно-фінансова сфера 

136а 

- "Комплексною програмою 
розвитку міського 

пасажирського транспорту на 
2018-2023 роки"; 

Державна служба 
України з безпеки на 
транспорті, Подільське 
міжрегіональне 
управління 
Укртрансбезпеки, 
департамент енергетики, 
транспорту та зв’язку 
міської ради, 
департамент фінансів 
міської ради 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

 
 
 
 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмою 
міської ради 

 
 
 

- підрозділ «Управління об’єктами комунальної власності. Земельні 
відносини» розділу «Муніципальне управління» пунктами 140а та 153а: 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Управління об’єктами комунальної власності. Земельні відносини 

140а 

Забезпечити придбання 
нерухомого (відмінного від 

земельних ділянок)   та іншого 
індивідуально визначеного 
майна, що розташоване  за 

адресою: м. Вінниця, вулиця 
Воїнів-Інтернаціоналістів, 

будинок 2-Е. 
Здійснити оплату вартості 
майна згідно з договором 
купівлі - продажу, послуг 
нотаріуса та видатків за 
користування коштами 

продавця 

Департамент 
комунального майна 
міської ради 

Травень-
липень 
2021 р. 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Запровадж
ення 

високих 
стандартів 

якості 
надання 

комунальн
их послуг 

153а 

Забезпечити придбання 
земельних ділянок по вулиці 

Воїнів-Інтернаціоналістів в м. 
Вінниці (кадастрові номери: 

0510100000:02:037:0087; 
0510100000:02:037:0089) 

Виконавчий комітет 
міської ради, 
департамент земельних 
ресурсів міської ради 

Травень-
липень 
2021 р. 

Бюджет 
Вінницьк
ої міської 

ТГ 

Запровадж
ення 

високих 
стандартів 

якості 
надання 

комунальн
их послуг 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

 
 
 
 

Міський голова              С. Моргунов  



Департамент економіки і інвестицій  
Бершадський Антон Олегович 
Заступник начальника відділу планування та звітності 
 
 
 
 
 


