
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 25.09.2020 № 2418        55 сесія 7 скликання  

            м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін до «Програми реалізації  
стратегії просторового розвитку Вінницької  
міської об'єднаної територіальної громади  
на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням  
міської ради від 29.03.2019 № 1701, зі змінами 
 
 
 

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 реалізації стратегії просторового розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», 
затвердженої рішенням міської ради від 29.03.2019 №1701, зі змінами», а саме: 

 
1.1. Продовжити на 2021  рік  термін  дії  Програми та викласти її назву у 

наступній редакції: «Програма реалізації стратегії просторового розвитку 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки». 

 
1.2. Розділи 4. «Заходи Програми», 6. «Фінансове забезпечення Програми»,             

7.  «Координація та контроль за ходом виконання Програми» та 8. «Зв'язок  
Програми із Стратегією розвитку "Вінниця – 2020»  викласти в новій редакції 
згідно з додатком до даного рішення. 

 
2. Контроль  за  даним  рішенням  покласти  на постійну комісію міської  

ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та охорони 
природи (Іващук А.Я). 

 
 
 

 
Міський голова                                                                                     С. Моргунов  
 

 
 



Додаток  
до рішення міської ради  
від 25.09.2020 № 2418  

 
4. «Заходи Програми» 

 
4.1. Створення Ради з просторового розвитку при міському голові для 
розгляду стратегічних інвестиційних проектів. 
4.2. Розробка стандартних рішень для об'єктів дизайну міського середовища. 
4.3. Розробка концепції розвитку прибережних території «Алея 12,7 км» 
(стратегічний проект КІРМ V4P33). 
4.4. Розробка моделі розвитку району "Замостя" (стратегічний проект КІРМ 
V4P35). 
4.5. Організація та проведення національного архітектурного конкурсу 
"Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побуту Ювілейний". 
4.6. Підготовка  завдання на реконструкцію вул. Хлібна (від вул. Соборна до 
входу в Центральний парк). 
4.7. Розробка завдання на реконструкцію колишнього кінотеатру «Росія» 
(стратегічний проект КІРМ V4P38). 
4.8. Виконання передпроектних робіт для реконструкції проспекту 
Коцюбинського (стратегічний проект КІРМ V4P34). 
4.9 Розробка завдання на реорганізацію зупинок громадського транспорту по 
вул. Соборна (стратегічний проект КІРМ V4P37). 
4.10 Актуалізація комплексної стратегії міського транспорту та просторового 
розвитку м. Вінниці (стратегічний проект КІРМ V4P42) 
4.11 Підготовка вихідних даних для актуалізації транспортної моделі м. 
Вінниця (cтратегічний проект КІРМ V3P31) 

6. Фінансове забезпечення Програми 
 

6.1. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та в межах 
коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 
передбачених на відповідний бюджетний рік, а також інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 
6.2. Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками: 
 

Найменування 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
Обсяг фінансування за рахунок 
коштів бюджету ВМОТГ, грн. 2 980 188 5 600 000 5 613 200 

Обсяг фінансування з інших 
джерел, грн. 175 000 90 000 150 000 

 
  



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

7.1  Контроль  за  ходом  виконання  Програми  буде  здійснюватись  за 
системою індикаторів, що включатиме наступні ключові показники: 

 
№ 
з/п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Вихідне 
значення 

показника  

Прогнозні показники, по 
роках 

 
2019 2020 2021 

1 Кількість проведених публічних 
заходів (обговорення, прес-
конференції, круглі столи, форуми) 

заходів 0 14 10 10 

2 Обсяг проведених соціологічних 
досліджень 

респондентів 0 1000 - 1000 

3 Кількість підготовлених експертних 
висновків 

висновків 0 1 4 - 

4 Кількість розроблених аналітичних 
матеріалів із просторового 
планування 

звітів 0 1 5 2 

5 Кількість розроблених стандартних 
рішень для об'єктів дизайну 
міського середовища. 

елементів 0 4 1 2 

6 Кількість розроблених завдань на 
проектування для важливих 
проектів, в тому числі проектів 
розробки містобудівної 
документації 

Завдань на 
проектування 

0 4 3 
 

2 
 
 

7 Обсяг грантових, донорських 
коштів або коштів міжнародної 
технічної допомоги, залучених для 
реалізації проектів КІРМ 2030 

 грн 0 175 000 90 000 150 000 

8 Кількість проведених архітектурних 
і містобудівних конкурсів 

конкурсів 0 1 - - 

9 Кількість проектів реалізованих під 
супроводом Агенції просторового 
розвитку 

проектів 0 3 
 

1 1 

 
7.2  Агенція  щороку  до  15  лютого  наступного  за  звітним  року  надає 

Вінницькій міській раді письмовий звіт про виконання Програми. 
 

8. Зв'язок  Програми із стратегічними документами розвитку Вінницької 
міської ОТГ 

 
Програма спрямована на виконання заходів в рамках проектів безпосередньо 
включених до Плану реалізації та каталогу стратегічних проектів «Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030», а саме: 
• V4P33. Створення неперервної рекреаційної зони «Алея 12,7 км» на лівому 

березі р. Південний Буг (від водоканалу до Сабарова); 
• V4P34. Реалізація проекту «Вінницька Миля» – комплексної реконструкції 

проспекту Коцюбинського, пл. Героїв Чорнобиля, пл. Перемоги та пл. 
Привокзальної; створення транспортно-пересадкового вузла біля 
залізничного вокзалу; 

• V4P36. Реконструкція Центрального парку як основного простору для 
дозвілля жителів у центрі міста та поєднання його з Європейською площею 
пішохідною вулицею (вул. Грушевського); 



• V4P37 Реконструкція вулиці Соборної як головної артерії для громадського 
транспорту зі створенням інтегрованої системи компактних зупинок 
міського транспорту та громадських просторів 

• V4P38. Створення і реалізація концепції ревіталізації культурно-мистецького 
центру на базі колишнього кінотеатру «Росія»; 

• V4P41. Розвиток мережі мультифункціональних центрів на Корсо та її 
запланованому продовженні - балансування в центрах транспортних, 
освітніх і культурних функцій, функцій дозвілля, охорони здоров'я та 
комерції; 

• V4P42. Ревіталізація міського простору для створення комфортних умов 
роботи і відпочинку вінничан. 

• V3P31. Розробка концепції сталої міської мобільності на основі 
новоствореної транспортної моделі міста. 

З метою оновлення та приведення у відповідність до КІРМ 2030 Програмою 
передбачається актуалізація Комплексної стратегії міського транспорту та 
просторового розвитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова              С.Моргунов 
  



Комунальне підприємство "Агенція просторового розвитку" 
Кравчук Максим Анатолійович 
Виконуючий обов'язки директора 

 
 
 
 
 


