


Вінницька міська рада

Рейтинг українських міст за якістю життя – 2018 

За результатами ІV-го всеукраїнського 
муніципального опитування (проводилось 

Соціологічною групою «Рейтинг» на 
замовлення міжнародного республіканського 

інституту (IRI) та профінансовано Урядом 
Канади) – Вінниця вчетверте очолила рейтинг 

обласних центрів України по задоволеністю 
мешканців якістю сфер і послуг та по 

взаємодії з місцевою владою





Вінницька міська рада

Сильна громада – 2018 
 Розроблено проект Концепції інтегрованого розвитку «Вінниця-2030» (у співпраці з

GIZ)
 Створено Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду
 Запрацював Ситуаційний центр в рамках програми «Безпечне місто» (підключено

майже 600 відеокамер, виявлено понад 12,7 тис. правопорушень, відшкодовано
майже 800 тис. грн збитків за пошкодження майна громади)

 Реалізовано 12 проектів-переможців в рамках «Бюджету громадських ініціатив»
(проведено конкурс на 2019 р. – визначено 13 проектів)

 Розроблено стратегію NGO-Хабу та структуру веб-сайту (спільно з ГО)
 Запроваджено 99 нових адміністративних та інших послуг (в т. ч. 76 – Вінницької

ОДА)
 Встановлено 5 ID-установок для поширення послуг з оформлення та видачі

паспорта громадянина України у формі ID-картки і видачі закордонних паспортів у
відділеннях Прозорих офісів «Вишенька» та «Старе місто»

 Запроваджено новий електронний сервіс для людей з вадами зору (звукові
маячки)

 Застраховано за муніципальною програмою 53 учасника АТО (ООС), які служать за
контрактом

 Розпочато роботу з компанією «Mikroelektronika» (Чехія) по впровадженню е-
квитка

 Побудовано ІІ чергу міської системи централізованого оповіщення населення про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

 Запущено Портал відкритих даних ВМР
 Виконавчий комітет підтвердив відповідність останній версії стандартів управління

якістю ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
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Сильна громада – 2019 

 Затвердити Концепцію інтегрованого розвитку міста «Вінниця-
2030», провести паспортизацію проектів, створити базовий план
реалізації Концепції

 Подальша інтеграція громади Десни в міське середовище
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

 Запровадити в ЦНАП «Прозорий офіс» повноцінний call- центр
 Створити віддалені робочі місця адміністраторів Прозорого офісу

для обслуговування мешканців Кореї, П’ятничан, Десни
 Запровадити систему е-квитка в громадському транспорті

Вінницької міської ОТГ (580 од. транспорту, 550 точок поповнення
карток, 50 табло на зупинках, мобільний додаток та Інтернет-
портал)

 Розробити Концепцію створення Центру перепідготовки кадрів на
базі одного з ПТНЗ з врахуванням європейського досвіду

 Збудувати ІІІ чергу міської системи централізованого оповіщення
населення

 Впровадити відеоаналітику із застосуванням елементів штучного
інтелекту в рамках реалізації програми цифрового розвитку

 Розробити Концепцію нового зовнішнього сайту ВМР
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Економіка – 2018 

Обсяг реалізації продукції за 2018 р. очікується в сумі 30 млрд. грн (+ 11%) 
Середньомісячна з/п по місту (у ІІІ кварталі 2018) – 8523 грн

У 2018 створено понад 2000 нових робочих місць

IBI-Rating підтвердило рейтинг 
Вінниці до рівня invА+: висока 

інвестиційна привабливість

 Затверджено план детального зонування Вінницького індустріального парку,
виготовлено ПКД на підведення інженерних мереж

 Відкрито І чергу заводу «UBC GROUP»
 Запущено І та ІІ черги ДП «Електричні системи» на базі 45 заводу
 Підписано Меморандум з «HEAD» щодо наміру будівництва заводу на території

Вінницького індустріального парку
 Розроблено beta-версію інвестиційного порталу та інвестиційний паспорт

Вінницької міської ОТГ, beta-версію інтернет-ресурсу City4Business
 Запрацювала програма компенсації відсотків за залученими кредитами - 4

суб’єкти господарювання отримують компенсацію за рахунок міського бюджету
 В рамках Марафону можливостей для бізнесу проведено 11 заходів (залучено

майже 500 представників бізнес-спільноти)
 Затверджено Маркетингову стратегію міста - 2020 (спільно з ПРОМІС)
 Вінниця очолила рейтинг Regional Doing Business-2018 як місто, де найлегше вести

бізнес в Україні
 Розпочато перегляд місцевого регуляторного середовища, запущено роботу

«Відкритої регуляторної платформи»
 Підготовлено фінансовий звіт міста Вінниці за 2016 та 2017 роки за

міжнародними стандартами для публічного сектора
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Економіка – 2019
 Затвердити Концепцію розвитку Вінницького інноваційно-

технологічного парку, створення та відкриття його основних
компонентів: Центру розвитку підприємництва, стартап-
акселератора. Визначити і реалізувати моделі управління
парком.

 Розпочати будівництво інженерних мереж до Вінницького
індустріального парку (водопостачання, водовідведення,
дорога)

 Планується початок будівництва ІІ черги заводу з виробництва
холодильного обладнання «UBC GROUP»

 Розширення виробництва продукції на ДП «Електричні
системи»

 Запуск І черги заводу ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» із виробництва
сонячних панелей

 Розпочати роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги
аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Вінниця»

 Презентувати бренд Вінниці (спільно з ПРОМІС)

Обсяг реалізації промислової продукції в 2019 році 

прогнозується в сумі до 34,2 млрд. грн (+ 14 %)
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Інфраструктура – 2018 
 Завершено ІІІ етап швейцарського проекту з енергоефективності (м-н

Зулінського/Київська): реконструйовано газову котельню та виконано
будівельні роботи по твердопаливній котельні

 Проведено будівництво, реконструкцію та ремонт 10 км доріг 14 вулиць,
5,5 км 15 тротуарів

 Завершено роботи з реконструкції мосту на вул. Чорновола
 Облаштовано 10,8 км велодоріжок (з них новозбудованих – 7,6 км)
 Відкрито муніципальний велопрокат (15 станцій на 120 велосипедів)
 Встановлено 930 світлодіодних світильників
 Модернізовано 2 трамваї «VinWay» з улаштуванням низькополої

вставки, проведено КВР 4 автобусів КП «ВТК»
 За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектора

виконано асфальтування 29 вулиць, збудовано 6,5 км мереж
водовідведення та водопостачання

 Збудовано 3 КНС в мікрорайонах «Старе місто», «Тяжилів», «Малі
Хутори»

 Проведено капремонт конструктивних елементів 311 багатоповерхових
будинків на умовах співфінансування з мешканцями

 Створено 86 ОСББ (2017 – 36 ОСББ)
 Проведено ремонт прибудинкових територій 37 багатоповерхівок
 Придбано земснаряд та розпочато очищення Південного Бугу
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Інфраструктура – 2019 

 Реалізація IV етапу швейцарського проекту з енергоефективності: реконструкція
системи гарячого водопостачання м-н «Вишенька» та «Слов’янка» з
улаштуванням 142 ІТП (приміщення підготовлені, 2019 – монтаж ІТП)

 Реконструкція ділянок трамвайних колій за технологією «оксамитового шляху»
по вул. Соборній: ЗШ №2 – ВТЕУ, головпоштамт – Центральний міст (за підтримки
ДФРР)

 Пілотний проект по зборці тролейбусів на базі КП «ВТК» (4 одиниці)
 Продовження програми КВР автобусів КП «ВТК» (4 одиниці)
 Реалізація І етапу впровадження АСКДР (вул. Київська-Брацлавська-

Лебединського-Немирівське шосе)
 Продовження реконструкції та капремонту 6 об’єктів дорожньої інфраструктури

(4,75 км доріг та тротуарів), 1 перехрестя, будівництво 1,2 км нових доріг та 4 км
велодоріжок і велосмуг; розвиток муніципального велопрокату

 Подальше виконання програми співфінансування з мешканцями приватного
сектора по асфальтуванню вулиць (15 вулиць), будівництву мереж
водовідведення та водопостачання (7,5 км)

 Провести капремонт конструктивних елементів не менше 98 багатоповерхових
будинків на умовах співфінансування з мешканцями

 Продовжити ремонти прибудинкових територій багатоповерхівок
 Придбання ще одного земснаряду та баржі для продовження очищення річки

Південний Буг





Вінницька міська рада

Соціальне життя – 2018

Станом на 01.12.2018
Надано субсидій – 457,9 млн грн 
(понад 27 тис. сімей, отримувачі 
субсидій – 18 % домогосподарств, 
середній розмір субсидії 1330 грн); 
Соціальна допомога – 359,5 млн грн 
(23,7 тис. сімей); 
Матеріальна допомога (з міського 
бюджету) – 8,2 млн грн (3899 чол.)

 Місто отримало статус кандидата ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та
молоді»

 Відкрито дитсадок № 20 на вул. Антонова (12 груп)
 Придбано пароконвектомати для харчоблоків 12 дитсадків
 Завершено термомодернізацію будівель шкіл №№33,5, дитсадків №№4,17;

реконструйовано покрівлі шкіл №№36, 8
 Збудовано футбольне поле Палацу дітей та юнацтва за європейськими стандартами
 Реалізовано І етап проекту «Якісна вода – здорові діти» в усіх школах (системи 9-

ступеневого очищення питної води)
 Збудовано поле для гри в міні-футбол та багатофункціональний спортмайданчик для

школи №9
 Розпочато будівництво нової будівлі регіонального центру серцево-судинної патології

(у співпраці зі Світовим банком)
 Встановлено мобільну ангіографічну систему в рентгенопераційному блоці

кардіоцентру
 2 амбулаторії сімейної медицини отримали нові приміщення (на вул. Тимофіївській

та Шепеля)
 Завершується термомодернізація корпусу ЦМтаД
 Проведено капремонт інфекційного відділення та пральні МКЛ №1
 Придбано 5 квартир для осіб з числа сиріт (державна субвенція)
 Придбано житловий будинок та створено дитячий будинок сімейного типу

(державна субвенція)
 Створено 4 прийомних сім'ї
 Створено муніципальну службу супроводу для людей з вадами зору
 Виконано капремонт вхідної групи та фойє кінотеатру «Родина»
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Соціальне життя – 2019 
 Завершити будівництво ДНЗ на вул. Замостянській та Трамвайній
 Виконати І етап реконструкції ДНЗ №16 на вул. Зерова
 Провести термомодернізацію будівель 6 дитсадків та пологового

будинку (кредитні ресурси)
 Завершити термомодернізацію шкіл №8 та №17
 Завершити ІІ етап реалізації проекту «Якісна вода – здорові діти» в ДНЗ
 Завершити програму зі встановлення пароконвектоматів в дитсадках

(2019 – 10 од.)
 Продовжити будівництво школи в м-ні Поділля (за підтримки

Держфонду регіонального розвитку)
 Запровадити конкурс «Громадський бюджет у школі»
 Розпочати будівництво спортивних ядер для шкіл №№20,33 (із

залученням різних джерел фінансування); збудувати
багатофункціональний спортивний майданчик – школа №22, дитячі
майданчики шкіл №№8,9

 Завершити будівництво нового корпусу МКЛ ШМД (за підтримки
Держфонду регіонального розвитку)

 Продовжити роботи по реконструкції спорткомплексу на вул. Янгеля (за
підтримки Держфонду регіонального розвитку)

 Початок ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки історії національного
значення «Садиба письменника і громадського діяча М.М.
Коцюбинського»
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Просторовий розвиток – 2018
 Встановлено пам'ятник Героям Небесної Сотні «Дерево свободи»

 Проведено І етап комплексної реконструкції вул. Замостянської зі
створенням зони відпочинку (сквер Замостянський)

 Завершується реконструкція вхідної групи Центрального парку

 Громадськості представлено Концепцію створення історико-
туристичного центру на Замковій горі, яка схвалена архітектурно-
містобудівною радою

 Впроваджено пілотний проект «Системи управління проектами в м.
Вінниця» (на базі департаментів архітектури та містобудування,
капітального будівництва та КП «Вінницький муніципальний центр
містобудування і архітектури»)

 Завершується будівництво ІІ пускового комплексу об’єкту програми
«Муніципальне житло м. Вінниці» на вул. Запорожця, тривають
роботи з будівництва наступного об'єкту програми на вул.
Маяковського

 Розпочато процес впорядкування вивісок (І етап – вул. Соборна)

 Виконано ремонтно-реставраційні роботи будівлі по вул. Соборній, 50
та роботи з реконструкції головного фасаду будівлі по Соборній, 101

 Влаштовані флористичні композиції: на площі Європейській, в районі
вулиці Пирогова та проспекту Юності
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Просторовий розвиток – 2019 

 Завершити реконструкцію вул. Замостянської (за підтримки ДФРР)

 Провести благоустрій зони відпочинку навколо озера на вул.
Максимовича

 Затвердити Концепцію розвитку території парку «Хімік», розробити
ПКД, розпочати І етап робіт (демопроект спільно з GIZ)

 Розробити техніко-економічне обґрунтування проекту «Вінницька миля»

 Розробити ПКД на будівництво шляхопроводу через залізничні колії
(вул. Янгеля – Ватутіна)

 Завершити розробку ПКД на реставраційні роботи пам'ятки архітектури
«Будинок міської Думи» (Соборна, 67); виготовити ПКД на «Житловий
будинок залізничників» (Замостянська, 27)

 Ввести в експлуатацію об'єкти програми «Муніципальне житло м.
Вінниці»: ІІ пусковий комплекс на вул. Запорожця та І пусковий
комплекс на вул. Маяковського; розпочати будівництво ІІ пускового
комплексу на вул. Маяковського

 Продовжити процес впорядкування вивісок - вул. Замостянська, вул.
Пирогова (від площі Гагаріна до Келецької)

 Провести реконструкцію будівлі на вул. Соловйова,3


