
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.11.2021 № 668        14 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми  

розвитку та утримання житлово- 

комунального господарства  

Вінницької міської територіальної 

громади на 2019-2024рр., затвердженої  

рішенням міської ради від 28.09.2018р.  

№ 1350 зі змінами, в зв’язку з передачею  

майна КП ВМР «Дирекція парків та 

 дозвілля територіальної громади» 

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.09.2021р. №2321 «Про 

передачу майна комунальному підприємству Вінницької міської ради «Дирекція 

парків та дозвілля територіальної громади», розглянувши звернення 

департаменту культури від 09.11.2021р. №14-00-005-74620, керуючись пунктом 

22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської  територіальної громади на 2019-

2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р.  №1350 зі змінами 

а саме: 

1.1. Додати до переліку основних виконавців програми в пункті 1.1 

«Передумови прийняття Програми» розділу 1 «Загальні положення»: 

« - департамент культури міської ради; 

- КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади». 

2. Внести зміни до заходів  Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-

2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами, 

а саме: 

2.1. Зміст підпунктів 1.8, 1.9, 1.17 та 1.18 пункту 1 «Комунальне 

господарство та благоустрій» розділу VІ «Заходи з утримання та ремонту 

об’єктів житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій 

редакції : 



      

 2.2. Зміст підпункту 4.12 пункту 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» розділу VІ «Заходи з утримання та ремонту об’єктів 

житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції 

: 

 

2.3. Зміст підпунктів 1.12 та 1.15 пункту 1 «Комунальне господарство та 

благоустрій» розділу VІІ «Заходи з розвитку  житлово-комунального 

господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції : 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

1.8 Озеленення  

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, 

департамент житлового господарства, 

виконавчий комітет, департамент 

маркетингу міста та туризму, 

департамент культури 

1.9 

Утримання парків, площ, скверів та 

набережної  р. Південний Буг, в тому 

числі громадських вбиралень 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, 

виконавчий комітет, департамент 

маркетингу міста та туризму, 

департамент культури 

1.17 
Поточний ремонт інших об’єктів та 

елементів благоустрою 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, 

департамент житлового господарства, 

департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, виконавчий комітет, департамент 

маркетингу міста та туризму, 

департамент культури 

1.18 
Утримання в належному стані інших 

об’єктів та елементів благоустрою 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою, 

департамент житлового господарства, 

департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, виконавчий комітет, департамент 

маркетингу міста та туризму, 

департамент культури 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4.12 

Поповнення статутного капіталу 

комунальних підприємств, які надають 

послуги в галузі «Житлово-комунальне 

господарство», за рахунок коштів 

бюджету розвитку  Вінницької міської 

територіальної громади 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент культури 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

1.12 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт меморіалів, парків, 

скверів  

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент 



   

2.4. Розділ VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади на 2019-2024рр.» доповнити пунктом 5 «Департамент 

культури» та підпунктами 5.1- 5.4 в наступній редакції: 

№  

п/п 

Зміст 

заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Департамент культури 

5.1 

Утримання 

парків, площ, 

скверів та 

набережної 

«Рошен», в 

тому числі 

громадських 

вбиралень 

30 203 0 0 0 9 562 10 068 10 573 

КП ВМР 

«Дирекція 

парків та 

дозвілля 

територіально

ї громади» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

 

5.2 

Озеленення 

парків, площ, 

скверів та 

набережної 

«Рошен» 

16 163 0 0 0 5 117 5 388 5 658 

5.3 

Поточний  

ремонт  

об’єктів та 

елементів 

благоустрою 

191 0 0 0 60 64 67 

5.4 

Поповнення 

статутного 

капіталу 

комунальних 

підприємств, 

які надають 

послуги в 

галузі 

«Житлово-

комунальне 

господарство»

, за рахунок 

коштів 

бюджету 

розвитку  
Вінницької 

6 392 0 0 0 2 023 2 131 2 238 

капітального будівництва, департамент 

культури 

1.15 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших об’єктів та 

елементів благоустрою 

Департамент міського господарства, 

департамент комунального господарства 

та благоустрою, департамент житлового 

господарства, департамент капітального  

будівництва, департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, департамент 

маркетингу міста та туризму, 

департамент культури 



№  

п/п 

Зміст 

заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

міської 

територіально

ї громади  

 

3. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій). 

     

         

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            С. Моргунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент міського господарства 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


