
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.10.2021 № 598        13 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 Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 

11.10.2021 №251, звернення головних розпорядників коштів – департаментів 

міської ради: капітального будівництва 04.10.2021р. №22-00-019-65782, від 

18.10.2021р. №22-00-012-69143, від 11.10.2021р. № 22-00-012-67955, від 
22.10.2021р. № 22-00-012-70308, від 25.10.2021р. №22-00-012-71206, міського 

господарства 04.10.2021р. №18-00-006-65889, від 08.10.2021р. №18-00-006-

67525, від 19.10.2021р. №18-00-006-69317, від 20.10.2021р. № 18-00-006-69792, 
від 27.10.2021р. № 18-00-006-71520, комунального господарства та благоустрою 

від 19.10.2021р. №19-00-006-69236, від 20.10.2021р. №19-00-006-69859, 

енергетики, транспорту та зв’язку від 22.10.2021р. №21-00-007-70643, від 

22.10.2021р. №21-00-007-70632, від 25.10.2021р. № 21-00-007-71134, виконавчий 
комітет від 23.10.2021р. №01-06-66894, від 05.10.2021 № 01-01-62039, освіти від 

08.10.2021р. №15-00-005-67513,охорони здоров’я від 04.10.2021 № 16-00-008-

65847, 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 
+4 022,061 +4 022,061 0,000 0,000 

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства 
+1 000,000 +1 000,000 0,000 0,000 

Мостова споруда через р.Південний Буг 

по вул. Чорновола, м. Вінниця -

Реконструкція 

+1 000,000 +1 000,000     

Будівництво освітніх установ та 

закладів 
-2 212,740 -2 212,740 0,000 0,000 

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад 

№47 Вінницької міської ради" по вул. 

Чорновола, 12 в м. Вінниця 

+700,000 +700,000     

Реконструкція спортивного ядра закладу 

"Загальноосвітнього закладу І-ІІІ 

ступенів гуманітарно-експертний 

колегіум №29 Вінницької міської ради" 

по вул. Київська,149 в м. Вінниця 

+2 134,416 +2 134,416     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №13 Вінницької міської ради" по 

вул. М.Шимка, 1в м. Вінниця 

+1 970,911 +1 970,911     

Реконструкція нежитлової будівлі під 

дошкільний навчальний заклад по 

вул.Черняховського, 82 в м. Вінниця 

-105,798 -105,798     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №8 Вінницької міської ради" по 

вул.В. Винниченка,28 в м. Вінниця 

-1 022,910 -1 022,910     

Реконструкція (термомодернізація) 

будівлі загальноосвітньої школи по вул. 

Гагаріна,17 в с. Гавришівка Вінницької 

ОТГ, Вінницького району, Вінницької 

області 

-250,451 -250,451     

Реконструкція (термомодернізація) 

будівлі дошкільного навчального закладу 

"Яблунька" по пров. Незалежності, 4 в с. 

Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області 

-258,872 -258,872     

Реконструкція будівлі загальноосвітньої 

школи по вул. Приозерна,14 в с. Малі 

Крушлинці, Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області 

-300,036 -300,036     



Реконструкція будівлі дошкільного 

навчального закладу "Журавлик" по вул. 

Богдана Хмельницького, 35 в с. 

Стадниця, Вінницької ОТГ, Вінницького 

району, Вінницької області 

-200,000 -200,000     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад 

№30 Вінницької міської ради" по вул. 

600-річчя,8 в м. Вінниця 

+42,000 +42,000     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад 

№4 Вінницької міської ради" по вул. 

Стельмаха,37 в м. Вінниця 

+12,000 +12,000     

Реконструкція покрівлі та утеплення 

огороджуючих конструкцій будівлі 

дошкільного навчального закладу №31 

по вул. Р.Скалецького,23 в м. Вінниця  

+12,000 +12,000     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І ступеня 

№5 Вінницької міської ради" по вул. 

Б.Ступки,18 в м Вінниця 

+42,000 +42,000     

Реконструкція покрівлі будівлі 

(термомодернізація) закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№36 Вінницької міської ради" по вул. 

Пирогова,191 в м. Вінниця 

+12,000 +12,000     

Будівля комунального закладу " 

Дошкільний навчальний заклад №16 

Вінницької міської ради" по вул. Миколи 

Зерова, 12, у м. Вінниці -реконструкція 

-5 000,000 -5 000,000     

Будівництво установ та закладів 

культури 
+500,000 +500,000 0,000 0,000 

Реконструкція кіноконцертного залу 

"Райдуга" по вул.Хлібна,1(на території 

Парку-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення 

«Центральний парк ім. М. Леонтовича») 

в м. Вінниця 

+500,000 +500,000     

Будівництво споруд,  установ та 

закладів фізичної культури і спорту 
+3 461,645 +3 461,645 0,000 0,000 

Приміщення спортивного комплексу по 

вул. Академіка Янгеля,48, у м. Вінниця - 

реконструкція 

+3 461,645 +3 461,645     

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
+1 273,156 +1 273,156 0,000 0,000 



Нове будівництво дренажної системи для 

захисту КЗ "Міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді 

з обмеженими фізичними можливостями 

"Гармонія" імені Раїси Панасюк" по вул. 

Винниченка, 5 в м. Вінниця 

-1 727,904 -1 727,904     

Нове будівництво споруди з 

влаштуванням флагштоку по вул. 

Маяковського/вул.Замкова в м. Вінниці 

+3 001,060 +3 001,060     

Департамент міського господарства +1 136,704 +1 136,704 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+1 136,704 +1 136,704 0,000 0,000 

Реконструкція мережі водопроводу по 

вул.Д.Нечая (від вул.Дубовецької до 

вул.Г.Успенського) в м.Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

-2 255,676 -2 255,676     

Нове будівництво внутрішнього 

газопроводу середнього тиску 

Вінницького індустріального парку по 

вул.Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) 

+1 848,455 +1 848,455     

Реконструкція житлового будинку по 

вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

+900,000 +900,000     

Нове будівництво спортивного 

майданчика для ігрових видів спорту на 

території комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№19 Вінницької міської ради» по вул. 

Северина Наливайка,17 в м.Вінниці                         

+50,000 +50,000     

Реконструкція свердловини по вул. 

Шевченка, б/н в с.Гавришівка Вінницької 

МТГ, Вінницького р-ну, Вінницької обл. 

+299,932 +299,932     

Реконструкція мережі каналізації по 

вул.Гонти від перехрестя з вул. 

Станіславського до вул. Енергетичної в 

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-354,007 -354,007     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації по вул. Пирогова (від вул. 

Р.Скалецького до вул. Малиновського) в 

м. Вінниці 

+353,000 +353,000     

Нове будівництво спортивного 

майданчика біля будівлі відділу 

культурно-дозвіллєвої роботи №3  ЗК 

«Вінницька централізована клубна 

система» по вул. Д.Франишина, 2          в 

с.Стадниця   Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області                     

+295,000 +295,000     

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
+93,446 +93,446 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+93,446 +93,446 0,000 0,000 



Нове будівництво громадської вбиральні 

по вул. Пирогова (біля Національного 

музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниці 

+73,487 +73,487     

Будівництво комплексу по 

знешкодженню побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької 

області) 

-30,620 -30,620     

Реконструкція дороги та тротуару по вул. 

Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. 

Малиновського) в м. Вінниці 

+25,000 +25,000     

Реконструкція дороги та тротуару по вул. 

600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до 

вул. А.Первозванного) в м.Вінниці 

+25,579 +25,579     

Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 
+706,464 +706,464 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
+706,464 +706,464 0,000 0,000 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП 

"Аеропорт Вінниця" на території 

Вінницької міської територіальної 

громади 

+207,440 +207,440     

Реконструкція інженерних мереж та 

споруд аеровокзалу КП "Аеропорт 

Вінниця" на території Вінницької міської 

територіальної громади  

+499,024 +499,024     

Виконавчий комітет міської ради +20 000,000 +0,000 +20000,000   

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
+20 000,000 +0,000 +20000,000   

Нове будівництво електричної 

розподільчої лінії середньої напруги 

10кВ від ПС «Промислова» до 

трансформаторної підстанції за адресою: 

м. Вінниця вул.600-рччя,21А (в т.ч. 

проектні роботи) 

-100,000 -100,000    

Реконструкція будівлі для розміщення 

"Вінницького інноваційно-

технологічного парку" за адресою: м. 

Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А) (в 

т.ч. проектні роботи) 

+100,000 +100,000    

Реконструкція будівлі для розміщення 

«Вінницького інноваційно-

технологічного парку» по вул. 600-річчя, 

2 в м. Вінниця, (літера Б) (коригування) 

+20 000,000   +20000,000   

Департамент освіти -50,000 -50,000 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення 
-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 +1 316,821 +1 316,821 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення 
+1 316,821 +1 316,821 0,000 0,000 

Реконструкція ліфта корпусу №3 КНП 

«ЦПМСД №2» м. Вінниці» за адресою: 

Україна, м. Вінниця, вул. 

Магістратська,44» 

+1 316,821 +1 316,821     

Разом по програмі капітального 

будівництва 
+27 225,496 +7 225,496 +20000,000 +0,000 

 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік»:  
1.2.1. додати новий захід в підрозділ «Транспорт» розділу «Житлово-

комунальне господарство» пунктом 54б в наступній редакції: 
№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідаль

ні виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані результати 

54б 

Виготовлення  

технічної 

документації для 

організації 

дорожнього руху та 

місць паркування на 

території Вінницької 

міської 

територіальної 

громади  

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

ІV 

квартал 

Бюджет 

Вінницьк

ої міської 

територіа

льної 

громади 

Облаштування безпечної 

та комфортної 

паркувальної 

інфраструктури; 

наповнення інформацією 

каталогу паркомісць на 

вулицях Вінницької 

міської територіальної 

громади та впровадження 

платного паркування 

транспортних засобів 

 

1.2.2 доповнити зміст заходу в  пункті 172 підрозділу «Розвиток міжнародного 
співробітництва» розділу «Муніципальне управління»: після слів «…в 

приміщеннях університету…» словами «(в тому числі робіт з капітального та 

поточного ремонту), придбання обладнання, комп’ютерної техніки, меблів, 
канцтоварів…»; 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

 

 

Секретар міської ради        П.Яблонський 



Департамент економіки і інвестицій  

Сандул Ольга Вікторівна 
Працівник за строковим договором 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


