
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.08.2021 № 561        11 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

 

Про звіт постійної комісії міської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку 

 

 

 

       

Заслухавши звіт голови постійної комісії міської ради з  питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Ярової С.А. про роботу  

постійної комісії за період з 27.11.2020року по 01.08.2021року, керуючись п. 11 

ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Звіт постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку про роботу за період з 27.11.2020року по 

01.08.2021року взяти до відома (додається). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток 

               до рішення міської ради  

               від 27.08.2021 № 561                         

 

З В І Т 
постійної комісії  міської ради з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку про роботу за період з 27.11.2020 року по 

01.08.2021року 
 

     На першій сесії міської ради 8 скликання, яка відбулася 20.11.2020р. міською 

радою було схвалено рішення щодо  утворення (на ряду з іншими комісіями), 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, обрано її склад та голову, а також затверджено 

Положення про постійні комісії міської ради.  

     До складу комісії входить 8 депутатів міської ради: Ярова Світлана Андріївна 

(голова комісії), Власюк Алла Володимирівна (заступник голови комісії), 

Панчук Наталя Володимирівна (секретар комісії), Аксельрод Роман Борисович, 

Літвінова Наталя Миколаївна,  Понайотова Юлія Віталіївна, Третяк Олександр 

Олександрович, Чайковський Павло Миколайович (члени комісії).   

    Свою роботу комісія розпочала 27 листопада 2020 року.  За цей час відбулося 

28 її засідань,  в ході яких розглянуто 557 актуальних питань. За результатами 

розгляду питань направлено за належністю 114 витягів з протоколів засідань 

комісії з  її висновками та рекомендаціями. 

    Робота постійної комісії проводиться  у повній відповідності з чинним 

законодавством, Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії 

міської ради. 

     Основними завданнями комісії протягом звітного періоду було забезпечення 

контролю за економним та ефективним витрачанням коштів міського бюджету, 

виконанням Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законів 

України та нормативних актів.  

     Комісія бере активну участь у попередньому розгляді та підготовці питань, 

які виносяться на розгляд ради.  

     Так в грудні 2020 року члени комісії активно долучилися до розробки 

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади та процесу формування бюджету на 2021 рік. Вказані 

документи були схвалені міською радою  24.12.2021року. 

     Оскільки місцеві податки і збори є другими за величиною джерелами 

наповнення бюджету Вінницької міської територіальної громади (26,6 відсотків 

від загального обсягу власних доходів загального фонду) - комісія відслідковує 

питання впровадження місцевих податків і зборів, ефективність та 

справедливість запропонованих ставок. 

     У звітному періоді, в зв’язку з утворенням Вінницької міської територіальної 

громади, яка об’єднала сім сіл, селище Десну та місто Вінницю, комісія погодила 

затвердження в новій редакції рішення міської ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Вінницької міської територіальної громади та 

затвердження Порядків їх справляння», а саме: 



 Порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки,   

 Порядку справляння плати за землю,  

 Порядку справляння транспортного податку, 

 Порядку справляння туристичного збору, 

 Порядку справляння єдиного податку, 

 Порядку справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, 

а також встановлення оптимальних ставок по місцевих податках і зборах, які 

набудуть чинності з 01.01.2022 року. 

Крім того, з метою підтримки та забезпечення розвитку підприємств 

комунальної власності, які забезпечують життєдіяльність Вінницької міської 

територіальної громади, мають важливе соціально-економічне значення та 

надають послуги в галузі фізичної культури, комісія працювала над питанням 

звільнення їх від сплати земельного податку. Як наслідок,  пільги по сплаті 

земельного податку надано підприємствам, які: 

- перебувають у комунальній власності Вінницької міської  територіальної 

громади  та надають послуги пасажирських перевезень електротранспортом  та 

автотранспортом  загального користування, 

- перебувають у комунальній власності Вінницької міської  територіальної 

громади  та надають послуги з озеленення міста, 

- перебувають у комунальній власності Вінницької міської територіальної 

громади  та надають послуги з постачання теплової енергії та гарячого 

водопостачання для потреб населення, об’єктів бюджетної сфери та житлового 

фонду, 

- перебувають у комунальній власності Вінницької міської територіальної 

громади, за земельні ділянки, які надані для здійснення фізкультурно-оздоровчої 

та спортивної діяльності, для обслуговування спортивних споруд, 

- є об’єктом права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст області, управління якою здійснює Вінницька обласна Рада та  надають 

послуги з водопостачання та водовідведення. 

     Також, з метою підтримки незахищених верств населення, комісія погодила 

встановлення пільги по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки при оподаткуванні об’єктів житлової нерухомості для 9 пільгових 

категорій громадян. 

     Не менш важливим питанням, що знаходиться на постійному контролі комісії, 

є питання виконання бюджету громади, яке передбачає багатогранну роботу 

комісії у цій сфері. 

     Постійна комісія ретельно опрацьовує всі пропозиції щодо внесення змін до 

бюджету, і, особливо, щодо додаткового виділення коштів. Принципи 

ефективності і доцільності є основними у цьому питанні. 

     Важливими рішеннями у звітному періоді були такі, як додаткове виділення 

коштів з бюджету на: 

 галузь «Охорона здоров’я» на загальну суму  79,1 млн.грн., з яких: 

 46,5 млн. грн. - на запобігання поширенню та ліквідації на території 

Вінницької міської ТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19, на подолання 



захворюваності населення на COVID-19,  стимулювання  працівників медичних 

закладів, які надають медичну стаціонарну допомогу хворим з COVID-19, а саме: 

- 3,3 млн. грн. -  на придбання медикаментів; 

- 30,1 млн. грн. - на виплату щомісячної муніципальної надбавки до 

заробітної плати медичним працівникам, які надають медичну стаціонарну 

допомогу хворим з COVID-19; 

- 0,2 млн. грн. - на оплату послуг по облаштуванню кисневих точок, ремонт 

апаратів штучної вентиляції легень; 

- 9,0 млн. грн. - на придбання необхідного медичного обладнання (монітори 

пацієнта, апарати ШВЛ, рентгенівський діагностичний апарат, шприцеві насоси, 

комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА, генератор 

дизельний для безперервного живлення); 

- 3,9 млн. грн. - на реконструкцію систем киснепостачання (Вінницька 

клінічна багатопрофільна лікарня,  – 2,0 млн.грн., Вінницька міська клінічна 

лікарня №1 - 0,5 млн.грн., Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1 

– 1,0  млн.грн., Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2 – 0,4 

млн.грн.); 

 12,5 млн.грн. - на придбання медичного обладнання для КНП «Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології» для реалізації інвестиційного проекту Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 

 4,2 млн.грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів 

охорони здоров’я, які передані у комунальну власність Вінницької міської 

територіальної громади в березні 2021 року (Вінницька центральна районна 

клінічна лікарня, Вінницький районний медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги); 

 0,7 млн.грн. - на капітальний ремонт частини приміщень в КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги в рамках 

проекту EMERGENCY; 

 14,7 млн.грн. - на придбання обладнання (устаткування, меблів, інвентарю) 

в рамках реалізації проєкту «Добудова головного корпусу клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги по вул.Київській, 68 у м.Вінниці»; 

 0,5 млн.грн. - на поповнення статутного капіталу КП «Міський лікувально-

діагностичний центр» для розширення матеріально-технічної бази підприємства 

з метою якісної діагностики у населення коронавірусної хвороби; 

  обслуговування програмного забезпечення системи електронного 

управління школою «Моя школа» у всіх закладах загальної середньої освіти з 

метою забезпечення належного дистанційного навчання в сумі 1,0 млн. грн.; 

  утримання філії закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв» (с.Вінницькі 

Хутори)  та відділу культурно-дозвіллєвої роботи №8 (с.Вінницькі Хутори), у 

зв’язку з прийняттям їх у комунальну власність ВМТГ в сумі 2,7   млн.грн.; 

  придбання новорічних подарунків дітям дошкільного віку, учням 

початкової школи, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям, що виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 

дітям інвалідам в сумі 2,0 млн.грн.; 



  субвенцію обласному бюджету Вінницької області на реконструкцію 

системи киснепостачання лікувального корпусу КНП «Вінницький обласний 

клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної 

Ради» в сумі 0,9 млн.грн.; 

  субвенцію обласному бюджету Вінницької області на капітальний ремонт 

системи забезпечення централізованої подачі кисню в приміщеннях КНП 

«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 

Ради» в сумі 1,0 млн.грн.; 

 погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ДП 

«Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» закритого акціонерного 

товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця», яке визнано таким, що має суспільну цінність (рішення 

міської ради від 22.02.2019 №1553, зі змінами) в сумі 170,907 тис. грн.; 

 соціальний захист та соціальне забезпечення на загальну суму 14,2 

млн.грн., а саме: 

 з метою додаткової соціальної підтримки окремих категорій 

малозабезпечених громадян додатково виділено 6,6 млн. грн. на виплату 

щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих 

державних соціальних допомог (виплату в розмірі до 500 грн. отримали 10,1 

тисяч непрацездатних пенсіонерів та осіб, які одержують державні допомоги та 

пенсії, що не перевищують 2,0 тис.грн.); 

 на підвищення розміру грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які потребують сторонньої допомоги,  додатково 

виділено 3,0 млн. грн.; 

 на  надання муніципальної пільги на платні медичні послуги за пільговими 

тарифами (або безкоштовно) учасникам бойових дій, членам сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, внутрішньо переміщеним особам, 

малозабезпеченим громадянам додатково виділено 2,0 млн. грн.; 

 на одноразову матеріальну допомогу до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виділено 

кошти в сумі 1,1 млн.грн. та на забезпечення зазначеної категорії громадян 

безкоштовними ліками - 300 тис. грн.; 

 на надання матеріальної грошової допомоги жителям с. Стадниця на 

будівництво індивідуальних водогонів до приватних осель виділено 1,0 млн. 

грн., що дасть можливість покращити умови проживання жителів с. Стадниця; 

  капітальний ремонт багатоквартирних  житлових будинків, включаючи 

будинки ОСББ, в сумі 3,2 млн. грн., завдяки чому забезпечено проведення робіт 

з ремонту покрівлі та стиків стінових панелей в багатоквартирних житлових 

будинках; 

  завершення робіт по реставрації будівлі (термомодернізації) 

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 

Вінницької міської ради – пам’ятки архітектури місцевого значення «Жіноча 

гімназія» по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці» в сумі 3,5 млн. грн.; 



  співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку, в загальній сумі 36,9 млн. 

грн., з яких направлено:   

 29,2 млн. грн. - на завершення будівництва об‘єкту «Добудова головного 

корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, у  м. 

Вінниці»; 

 7,6 млн. грн. - на завершення реконструкції приміщення спортивного 

комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48, у м. Вінниці; 

  будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК8+42 до ПК10+30) в 

сумі 2,3 млн. грн., що дозволить розпочати в поточному році проведення 

будівельних робіт; 

  реконструкцію вул. Батозька (від просп. Коцюбинського до вул. 

Академіка Янгеля) в сумі 2,3 млн. грн. (на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації); 

  виплати, пов’язані із звільненням працівників територіальних громад, які 

приєднались до Вінницької міської територіальної громади (заробітна плата, 

грошова компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, інші 

виплати згідно з чинним законодавством) та на упорядкування архівних 

документів даних громад з бюджету направлено майже 1,4 млн. грн.; 

  для забезпечення безпеки громадян на придбання серверного обладнання 

для обробки та зберігання відеоматеріалів системи «Безпечне місто» направлено 

1,2 млн. грн.; 

  з метою забезпечення належного моніторингу ситуації на дорогах міста, 

відповідного швидкого реагування, розкриття і попередження злочинів, на 

поповнення статутного капіталу КП «Вінницький інформаційний центр» для 

придбання та встановлення додаткових камер фіксації та аналітики дорожнього 

руху виділено 1 442,4 тис. грн. 

     Крім того, спрямовано залишок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2021р. в 

загальній сумі 17,1 млн.грн., а саме: 

-  12,6 млн.грн. - на капітальний ремонт в 19 закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 1, 4, 6, 8, 9, 12,  13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35); 

-  2,3 млн.грн. - на придбання програмного забезпечення «Дидактичний 

мультимедійний контент для початкових класів», з метою забезпечення якісної 

організації освітнього процесу  в 1-х класах закладів загальної середньої освіти; 

- 2,2 млн.грн. - на оновлення мережевого та комутаційного обладнання з 

метою покращення роботи інтернет - мережі закладів загальної середньої освіти. 

     Також, з метою економії бюджетних коштів, комісія підтримала дострокове 

погашення в сумі 40,0 млн.грн. кредиту, отриманого протягом 2019-2020 років 

від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) 

комунальних закладів освіти в загальній сумі 224 289,41529 тис.грн. (в бюджеті 

було заплановано 111,4 млн.грн.).  

     Згідно зі статтею 80 Бюджетного кодексу України комісія щоквартально 

опрацьовує та перевіряє звіти про виконання бюджету, у разі потреби - надає свої 

пропозиції. 



     За період своєї роботи комісія погодила затвердження звітів про виконання 

бюджету громади за 9 місяців 2020 року, за 2020 рік та за І квартал 2021 року. 

     Голова та члени комісії взяли участь у публічному представленні інформації 

про виконання  бюджету громади за 2020 рік, яке відбулось 17 березня 2021 року.  

     В грудні 2020 року постійною комісією опрацьовано питання  «Про 

розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 

депозитних рахунках в установах банків у 2021 році» та підтримано проєкт 

рішення ради з цього питання. В результаті за користування тимчасово вільними 

коштами загального та спеціального фондів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади додатково залучено до загального фонду бюджету 

кошти, від нарахованих відсотків в сумі 7 773,294 тис. грн. (планувалось 5 500,0 

тис. грн.). Станом на 01.07.2021 року на депозитних рахунках в установах банків 

(АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк») розміщено 192 874,750 тис. грн. 

тимчасово вільних коштів бюджету (в т.ч. по загальному фонду 124 500,0 тис. 

грн., по спеціальному фонду 68 374,750 тис. грн.). 

     Крім того комісією розглянуто та погоджено 8 проєктів рішень міської ради 

(в тому числі 6 проєктів протягом 2020 року) про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади. 

     Основними питаннями, на яких комісія акцентує свою увагу, стосуються 

формування та перерозподілу коштів на об’єкти Програми капітального 

будівництва (на замовлення міської ради). В умовах дефіциту бюджетних коштів 

та наявності значної кількості об’єктів, які потребують фінансування, члени 

комісії  розглядають вказану Програму пооб’єктно і погоджують запропоновані 

департаментом економіки і інвестицій міської ради зміни з урахуванням 

пріоритетності та першочергового фінансування об’єктів незавершеного 

будівництва.  

      У 2021 році, незважаючи на досить великий обсяг коштів (понад 103 млн. грн. 

для реалізації 4 проєктів), які необхідно було передбачити в  Програмі 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 

на співфінансування інвестиційних проєктів для можливості отримання коштів 

державного фонду регіонального розвитку, комісією було прийнято рішення 

погодити вказані видатки. На сьогоднішній день дані проєкти: 

 Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги по вул. Київській, 68,  у м. Вінниці - будівництво,  

 Будівля комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №16 

Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова,12, в м. Вінниці – 

реконструкція,  

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

Вінниці – реконструкція, 

 Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-

технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера 

Б)) успішно реалізуються і плануються до введення в експлуатацію 

протягом поточного року (окрім будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку").  

    Окрім того, постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку надавались слушні пропозиції 



щодо підвищення ефективності роботи окремих комунальних підприємств, що є 

власністю Вінницької міської територіальної громади.  

    Зважаючи на рекомендації комісії департаментом енергетики, транспорту та 

зв’язку міської ради було враховано наступне: 

- покращено претензійно-позовну роботу з боржниками КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» для зменшення боргів споживачів; 

- під час формування нових тарифів на послуги теплопостачання та гарячого 

водопостачання будуть враховуватись усі обґрунтовані витрати КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», які необхідні для надання послуг теплопостачання 

та гарячого водопостачання для приведення тарифу до рівня економічно 

обґрунтованого; 

- готуються документи для реструктуризації заборгованості перед НАК 

«Нафтогаз України». 

- наразі, підприємство своєчасно проводить розрахунки за газ. 

      Забезпечено постійною комісією і дієвий контроль за виконанням рішень 

міської ради, які належать до її відання. Так, станом на 01.08.2021року на 

контролі постійної комісії знаходиться 58 рішень, а за пропозицією комісії за 

звітній період знято з контролю 19 рішень як такі, що виконані. 

     З метою ефективної діяльності постійна комісія плідно співпрацює з 

Головним управлінням Державної податкової служби у Вінницькій області,  

департаментами: фінансів; економіки і інвестицій;  правової політики та якості 

міської ради, іншими виконавчими органами та постійними комісіями міської 

ради. 

     
 
 
 
 
 
 

 

Міський голова                                                                                         С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретаріат міської ради 

Романюк Людмила Григорівна 

Завідувач секретаріату міської ради 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


