
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2021 № 707        16 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 30.11.2021р. № 22-00-012-80188, від 

07.12.2021р. № 22-00-012-81789, від 21.12.2021р. № 22-00-012-85213, міського 

господарства від 16.12.2021р. №18-00-006-84387, комунального господарства та 

благоустрою від 02.12.2021р. № 19-00-006-80730, від 06.12.2021р. № 19-00-006-

81555, від 17.12.2021р. № 19-00-006-84545, енергетики, транспорту та зв’язку від 

17.12.2021р. № 21-00-007-84742, виконавчого комітету міської ради від 

06.12.2021 № 01-01-79709, від 21.12.2021 № 01-01-84199, охорони здоров’я від 

21.12.2021р. № 16-00-008-85127, комітету по фізичній культурі та спорту від 

17.12.2021р. №33-00-005-84521, маркетингу міста та туризму від 26.11.2021р. № 

38-00-019-79336, від 17.12.2021р. № 38-00-019-84542, департаменту освіти від 

02.12.2021 № 15-00-005-80847, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 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 

бюджет

у  

інші джерела 

Департамент капітального 

будівництва 
-9 408,186 -9 408,186 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+281,683 +281,683 0,000 0,000 

Будівництво автодорожнього 

шляхопроводу через залізничі колії 

(створ вул. А.Янгеля та вул. Ватутіна) в 

м. Вінниця 

-200,000 -200,000     

Мостова споруда через р. Південний Буг 

по вул. Чорновола, м. Вінниця - 

реконструкція 

+2 763,922 +2 763,922     

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької 

до вул. А. Первозванного) у м. Вінниці 

(третя черга) - реконструкція 

-1 527,295 -1 527,295     

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля 

та Ватутіна від створу з шляхопроводом 

до перехресть з вулицями Батозька та М. 

Шимка в м. Вінниця 

-154,747 -154,747     

Реконструкція площі по просп. 

Космонавтів (Костянтина Могилка) в м. 

Вінниці 

-0,197 -0,197     

Реконструкція території з пам’ятником 

М. М. Коцюбинському та комплексним 

благоустроєм ділянки пам’ятки історії 

національного значення «Садиба 

письменника і громадського діяча М. М. 

Коцюбинського 

-600,000 -600,000     

Будівництво  освітніх установ та 

закладів  
-2 468,834 -2 468,834 0,000 0,000 

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 будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№30 Вінницької міської ради» по вул. 

600-річчя, 8 в м. Вінниця 

-30,587 -30,587     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№42 Вінницької міської ради» по вул. 

Олега Антонова (пров. К. Маркса),9 в м. 

Вінниця 

-3,587 -3,587     



Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад 

№47 Вінницької міської ради" по вул. 

Чорновола,12  в м. Вінниця 

-193,486 -193,486     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№75 Вінницької міської ради» по вул. 

600-річчя,62 в м. Вінниця 

-3,587 -3,587     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. 

М.І.Пирогова Вінницької міської ради" 

по вул. Малиновського,7  в м. Вінниця 

-552,191 -552,191     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад 

№21 Вінницької міської ради" по вул. 

Міліційна,8  в м. Вінниця 

-582,031 -582,031     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеня №23 Вінницької міської ради" по 

просп. Космонавтів,32  в м. Вінниця 

-84,234 -84,234     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №13 Вінницької міської ради» 

по вул. М. Шимка,1 в м. Вінниця 

-146,796 -146,796     

Реконструкція спортивного ядра  закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

гуманітарно-естетичний колегіум №29 

Вінницької міської ради" по вул. 

Київська,149 в м. Вінниця 

-157,471 -157,471     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№4 Вінницької міської ради» по вул. 

Стельмаха,37 в м. Вінниця 

-1,056 -1,056     

Реконструкція приміщення по просп. 

Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ 
-3,587 -3,587     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№17 Вінницької міської ради», вул. 

Чумацька,268, м. Вінниця 

-4,056 -4,056     

Реконструкція покрівлі та утеплення 

огороджуючих конструкцій будівлі 

дошкільного навчального закладу №31 

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

-1,056 -1,056     



Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І 

ступеня №5 Вінницької міської ради» по 

вул. Б.Ступки,18 в м. Вінниця 

-30,587 -30,587     

Реконструкція покрівлі будівлі закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№36 Вінницької міської ради» по вул. 

Пирогова,191 в м. Вінниця 

-1,056 -1,056     

Реконструкція харчоблоку школи №25 по 

вул. Келецькій,89 в м. Вінниці 
-4,056 -4,056     

«Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№2 Вінницької міської ради» по 

вул.Пирогова,159 в м.Вінниця» 

-108,626 -108,626     

Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №21 Вінницької міської ради» 

по вул. 600-річчя,16 в м. Вінниця 

-99,984 -99,984     

Будівництво  медичних установ та 

закладів  
-5 484,511 -5 484,511 0,000 0,000 

Будівництво Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного 

центру серцево-судинної патології по вул. 

Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

+103,266 +103,266     

Добудова головного корпусу клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги по 

вул. Київській, 68, у  м. Вінниці - 

будівництво 

-5 587,777 -5 587,777     

Будівництво установ та закладів 

культури 
-1 110,027 -1 110,027 0,000 0,000 

Реконструкція будівлі будинку культури 

по вул. Гагаріна,27 в с.Гавришівка 

Вінницької ОТГ, Вінницького району, 

Вінницької області 

-81,414 -81,414     

Реконструкція нежитлового приміщення 

та прилеглої території по вул. 

Пирогова,148 в м. Вінниця під музейне 

приміщення 

-548,466 -548,466     

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 

-480,147 -480,147     

Будівництво споруд,  установ та 

закладів фізичної культури і спорту 
-182,733 -182,733 0,000 0,000 

Приміщення спортивного комплексу по 

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

реконструкція 

-182,733 -182,733     

Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 
-443,764 -443,764 0,000 0,000 



Реконструкція адмінбудівлі по вул. 

Соборна,36 в м. Вінниця 
-43,915 -43,915     

Нове будівництво споруди з 

влаштуванням флагштоку по вул. 

Маяковського/вул. Замкова  в м. Вінниці 

-399,849 -399,849     

Департамент міського господарства -5 018,600 -5 018,600 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
-5 018,600 -5 018,600 0,000 0,000 

Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення та повітряних інженерних 

мереж по вул. Соловйова  в м.Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) 

-1,230 -1,230     

Реконструкція мережі водопроводу та 

каналізації по вул. Пирогова (від вул. 

Р.Скалецького до вул. Малиновського) в 

м.Вінниці 

-353,000 -353,000     

Реконструкція  мережі зовнішнього 

освітлення в с. Писарівка Вінницької 

МТГ, Вінницького району, Вінницької 

області (в т.ч. проектні роботи) 

-36,938 -36,938     

Реконструкція  мережі зовнішнього 

освітлення в с. Щітки Вінницької МТГ, 

Вінницького району, Вінницької області 

(в т.ч. проектні роботи) 

-12,464 -12,464     

Реконструкція  мережі зовнішнього 

освітлення в с. Стадниця Вінницької 

МТГ, Вінницького району, Вінницької 

області (в т.ч. проектні роботи) 

-12,343 -12,343     

Реконструкція житлового будинку по 

вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

-149,628 -149,628     

Реконструкція свердловини по вул. 

Шевченка, б/н в с. Гавришівка 

Вінницької МТГ, Вінницького р-ну, 

Вінницької обл. 

-4,918 -4,918     

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                         

-0,094 -0,094     

Нове будівництво мережі каналізації від 

індустріального парку по Немирівському 

шосе, 213 до вул. Волошкової в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-3 795,752 -3 795,752     

Нове будівництво внутрішнього 

газопроводу середнього тиску 

Вінницького індустріального парку по 

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

т.ч. проектні роботи) 

-623,224 -623,224     



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       

-1,368 -1,368     

Нове будівництво дитячого майданчика 

по вул. Сергєєва-Ценського, б/н  в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  ),  з них:  

на реалізацію проекту «Улаштування 

ігрового комплексу, по вул. С.Ценського» 

- переможця конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади»                                           

-27,641 -27,641     

Департамент комунального 

господарства та благоустрою  
+12 752,253 +12 951,153 0,000 -198,900 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+12 752,253 +12 951,153 0,000 -198,900 

Будівництво комплексу по 

знешкодженню побутових відходів (на 

території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької 

області)  

-1 177,874 -1 177,874     

Будівництво кладовища по вул. 

Сабарівське шосе, б/н (І-ІІ черга) у 

м.Вінниці 

-29,130 -29,130     

Нове будівництво дороги по вул. 

Тимофіївській (від ПК7 до ПК8+42) в м. 

Вінниці    

-625,833 -625,833     

Нове будівництво громадської вбиральні 

по вул. Пирогова (біля Національного 

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

-3,885 -3,885     

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 

-424,139 -424,139     

Нове будівництво дороги по 

вул.Тимофіївській (від ПК0 до ПК 7) в 

м.Вінниці 

+0,971 +0,971     

Будівництво дороги по вул. Верхарній в 

м. Вінниця 
+11,413 +11,413     

Реконструкція вул.Батозької (від 

просп.Коцюбинського до вул.Академіка 

Янгеля) в м.Вінниці 

+16 722,455 +16722,455     

Реконструкція вул.Замостянської (від 

вул.Стрілецької до проспекту 

Коцюбинського) в м.Вінниці 

+0,971 +0,971     

Реконструкція дороги та тротуару по 

вул.Пирогова (від вул. Р.Скалецького до 

вул. Малиновського) в м.Вінниці 

+19,975 +19,975     



Реконструкція дороги та тротуару по 

вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке 

шосе до вул. А.Первозванного) в 

м.Вінниці 

+20,000 +20,000     

Реконструкція системи зовнішнього 

освітлення м.Вінниця 
-198,900     -198,900 

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від 

перехрестя з вул. Проектною 16 до 

перехрестя з вул. Проектною 13) та 

ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя 

з вул. Проектною 12а до перехрестя з 

вул. Проектною 12) в м. Вінниця 

-51,773 -51,773     

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 

12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в 

напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці 

-3,851 -3,851     

Нове будівництво дороги від 

вул.Проектної 12 в напрямку до 

вул.Немирівське шосе в м.Вінниці 

-764,928 -764,928     

Нове будівництво дороги по 

вул.Тимофіївській (від ПК8+42 до 

ПК10+30) в м.Вінниці 

-512,218 -512,218     

Реконструкція обладнання спортивного 

майданчика біля перехрестя вул. 

Пирогова та 2 пров. Вишневського в 

м.Вінниці 

-231,001 -231,001     

Департамент енергетики, транспорту 

та зв'язку 
-30 272,20114  -1 478,374 0,000 -28 793,82714  

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
-30 272,20114  -1 478,374 0,000 -28 793,82714  

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП 

"Аеропорт Вінниця" на території 

Вінницької міської територіальної 

громади 

-29 773,17714  -979,350   -28 793,82714  

Реконструкція інженерних мереж та 

споруд   аеровокзалу КП "Аеропорт 

Вінниця" на території Вінницької міської 

територіальної громади 

-499,024 -499,024     

Виконавчий комітет міської ради  -6 047,011 -2 047,011 0,000 -4000,000 

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності 
-6 047,011 -2 047,011 0,000 -4000,000 

Реконструкція (модернізація) системи 

оповіщення населення м. Вінниця 
-2 000,000 -2 000,000     

Реконструкція будівлі для розміщення 

"Вінницького інноваційно-

технологічного парку" за адресою: м. 

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

т.ч. проектні роботи) 

-10,000 -10,000     

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 

-37,011 -37,011     



Будівля для розміщення Вінницького 

інноваційно-технологічного парку по вул. 

600-річчя, 21а, у м. Вінниці (літера “Б”) - 

реконструкція 

-4 000,000     -4000,000 

Департамент освіти -102,185 -102,185 0,000 0,000 

Будівництво  освітніх установ та 

закладів  
-102,185 -102,185 0,000 0,000 

Нове будівництво спортивного 

майданчика на території КЗ "Дошкільний 

навчальний заклад №21 Вінницької 

міської ради" по вул. Міліційна, 8 в м. 

Вінниці, в т.ч. проектні роботи 

-61,337 -61,337     

Нове будівництво дитячого майданчика 

на території КЗ "Дошкільний навчальний 

заклад №43 Вінницької міської ради" по 

вул. Чехова, 12 в м. Вінниці, в т.ч. 

проектні роботи 

-40,848 -40,848     

Департамент охорони здоров’я 

 
-356,183 -356,183 0,000 0,000 

Будівництво  медичних установ та 

закладів 
-356,183 -356,183 0,000 0,000 

Реконструкція системи киснепостачання 

в будівлі гінекологічного відділення КНП 

«Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №2» по вул. 

Замостянській, 18 в  м. Вінниці 

-72,887 -72,887     

Реконструкція системи 

киснезабезпечення головного корпусу 

КНП «Вінницька центральна клінічна 

районна лікарня" Вінницької районної 

ради, по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. 

Вінниця 

-41,487 -41,487     

Реконструкція зовнішньої мережі 

киснезабезпечення КНП "Вінницька 

клінічна багатопрофільна лікарня» 

Вінницької міської ради, по вул. 

Хмельницьке шосе,  92 в м. Вінниця 

-31,334 -31,334     

Реконструкція системи киснепостачання 

КНП «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1» по вул. 

Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниці 

-113,765 -113,765     

Реконструкція  мережі 

електропостачання КНП Вінницька 

міська клічна лікарня швидкої медичної 

допомоги по вул. Київська,68 в м. 

Вінниці 

-79,178 -79,178     

Реконструкція ліфта корпусу №3 КНП 

«ЦПМСД №2» м. Вінниці» за адресою: 

Україна, м. Вінниця, вул. 

Магістратська,44 

-17,532 -17,532     

Комітет по фізичній культурі і спорту -998,706 -998,706 0,000 0,000 

Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту 
-998,706 -998,706 0,000 0,000 



Реконструкція частини будівлі котельні 

по вул.Келецька,94а для обладнання 

приміщення спортивної школи з 

надбудовою в м.Вінниці 

-997,556 -997,556     

Реконструкція  нежитлового приміщення, 

що розташоване за адресою: м. Вінниця, 

вул. А. Первозванного, 1, літера «Е», для 

розміщення відділень з водних видів 

спорту закладу «Міська дитячо-юнацька 

спортивна школа №2» 

-1,150 -1,150     

Департамент маркетингу міста та 

туризму 
-388,359 -388,359 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності  
-388,359 -388,359 0,000 0,000 

Нове будівництво лінії 

електропостачання до комплексу 

будівель по вул. Маяковського, 247 (243) 

в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

-5,225 -5,225     

Реконструкція нежитлової будівлі за 

адресою: м.Вінниця, вул.Соборна,89 

(літ.А) 

-383,134 -383,134     

Разом по програмі капітального 

будівництва 
-39 839,17814 -6 846,451 +0,000 -32 992,72714 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


