
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради 
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План роботи 

департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради на 2020 рік 

№ Заходи Термін виконання Виконавець 
Відмітка про 

виконання 

 Виконання завдань поставлених керівництвом 

департаменту та по програмі документообігу 

(DocsVision). 

Постійно, 

без порушень термінів 

відповідно до норм чинного 

законодавства 

Працівники 

департаменту 

 

 Участь у роботі комісій, робочих груп, 

створених міською радою, її виконавчим 

комітетом в разі потреби здійснювати вихід на 

місце в їх складі. 

За потреби Працівники 

департаменту 

 

 Участь в засіданнях «за круглим столом», 

тренінгах, семінарах з питань, які виникають в 

процесі виконання покладених на департамент 

повноважень, тощо. 

Постійно Працівники 

департаменту 

 

 Розгляд та підготовка відповідей на звернення 

громадян, підприємств, установ, організацій. 

За потреби Працівники 

департаменту 

 

 Участь у підготовці проектів рішень міської 

ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови. 

За потреби Працівники 

департаменту 

 

 Підготовка відповідей на запити про публічну 

інформацію. 

За потреби Працівники 

департаменту 

 

 Забезпечення відкритості та доступності, 

розміщення інформації на офіційному веб- 

порталі Вінницької міської ради. 

За потреби Працівники 

департаменту 

 

 Розміщення публічної інформації у формі 

відкритих даних на «Єдиному державному веб-

Постійно Працівники 

департаменту 

 



порталі відкритих даних» відповідно 

«Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних». 
 

Управління економічної політики 
 

№ Заходи Термін виконання Виконавець 
Відмітка про 

виконання 

Відділ фінансового аналізу та тарифної політики 

 Опрацювання фінансових планів комунальних 

підприємств на 2021 рік, за необхідності 

внесення зауважень та пропозицій, 

погодження рішень виконавчого комітету 

міської ради про затвердження фінансових 

планів. 

IV квартал Працівники 

відділу 

 

 Опрацювання уточнених фінансових планів 

комунальних підприємств на 2020 рік, за 

необхідності внесення зауважень та 

пропозицій, погодження рішень виконавчого 

комітету міської ради про внесення змін до 

них. 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Опрацювання та перевірка звітів про 

виконання фінансових планів комунальних 

підприємств, за необхідності внесення 

зауважень та пропозицій щодо правильності 

складання звітів. 

Щоквартально Працівники 

відділу 

 

 Аналіз та узагальнення інформації про хід 

виконання заходів Програми підвищення 

ефективності роботи комунальних 

підприємств, що є власністю Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, на 

2016-2020 роки у 2019 році. Підготовка звіту 

про хід виконання Програми та відповідного 

проекту рішення міської ради. 

ІІ квартал Працівники 

відділу 

Виконано 

 Проведення перевірок стану бухгалтерського 

обліку на комунальних підприємствах, що 

Протягом року Працівники 

відділу 

 



підпорядковані виконавчим органам міської 

ради. 

 Розгляд матеріалів із встановлення 

(погодження) в порядку і межах, визначених 

законодавством, тарифів на житлово-

комунальні, транспортні, медичні та інші 

послуги, які надаються підприємствами 

комунальної власності та суб’єктами 

господарювання, що знаходяться на території 

міста. 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Підготовка подання на повернення помилково 

перерахованих коштів до міського бюджету по 

коду 50110000 цільовий фонд «Соціально- 

економічний розвиток Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади». 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Робота щодо об’єднання територіальних 

громад відповідно до Закону України від 

05.02.2015 №157 (зі внесеними змінами) та 

Методики формування спроможних 

територіальних громад, затвердженої 

постановою КМУ від 08.04.2015 №214 (зі 

внесеними змінами). 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Опрацювання звернення прилеглих 

територіальних громад Вінницького району 

щодо виділення з міського бюджету коштів 

субвенції на соціально-економічний розвиток 

їх територій на відповідні об’єкти. Підготовка 

та укладання Угод та відповідних рішень 

виконавчого комітету та міської ради. 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Визначення сум податку на доходи фізичних 

осіб, що підлягають сплаті перевізниками 

маршрутних таксі за найманих водіїв у 2018 

році, та аналіз фактичної сплати; визначення 

перевізників та суми недоплати по ПДФО для 

проведення з ними відповідної роботи 

Двічі на рік, за підсумками 

півріччя 

Працівники 

відділу 

 



працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області. 

Відділ підтримки бізнесу 

 Організація виконання у 2020 році проектів 

Плану заходів Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва Вінницької 

міської ОТГ на 2017-2020 роки. 

Протягом року Працівники 

відділу 

 

 Реалізація Порядку часткової компенсації 

роботодавцям витрат на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за 

новостворені робочі місця за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської ОТГ. 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Розробка Програми розвитку соціального 

підприємництва на території Вінницької 

міської ОТГ на 2020-2022 роки. 

ІІ квартал Працівники 

відділу 

 

 Реалізація заходів Програми розвитку 

соціального підприємництва на території 

Вінницької міської ОТГ на 2020-2022 роки. 

ІІ – IV квартали Працівники 

відділу 

 

 Моніторинг, формування та оприлюднення 

графіків виставкових заходів, конференцій та 

семінарів щодо промоції малого 

підприємництва. 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Аналіз розвитку малого підприємництва в 

місті 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Моніторинг задоволення потреб мешканців 

міста в основних послугах, розробка заходів 

щодо стимулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу у напрямку більш якісного 

та повного задоволення потреб мешканців 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Надання консультаційної допомоги суб’єктам 

підприємницької діяльності 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Надання пропозицій щодо здійснення 

інформаційної, фінансової, ресурсної 

підтримки підприємництва 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Визначення умов щодо поліпшення Постійно Працівники  



підприємницького клімату в Вінницькій 

міській ОТГ спільно з громадськими 

об’єднаннями підприємців 

відділу 

 Сприяння впровадженню сучасних кредитно- 

інвестиційних механізмів розвитку малого 

підприємництва, розробці та запровадженню 

програм мікрокредитування суб’єктів малого 

підприємництва 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Участь у розробці пропозицій про створення і 

функціонування інфраструктури підтримки 

малого бізнесу 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Моніторинг обсягів реалізації промислової 

продукції 

Щомісячно Працівники 

відділу 

 

 Забезпечення участі представників 

підприємництва у плануванні діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Ведення реєстру діючих регуляторних актів Постійно Працівники 

відділу 

 

 Підготовка проекту плану діяльності 

виконавчих органів міської ради з підготовки 

регуляторних актів на рік, плану-графіку 

відстежень регуляторних актів на рік та 

надання їх на розгляд міського голови 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Координація роботи виконавчих органів 

міської ради з питань реалізації державної 

регуляторної політики, підготовка пропозицій 

щодо дерегуляції 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Здійснення аналізу запровадження та ходу 

реалізації головних засад державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Проведення роботи з підприємствами в 

напрямку недопущення спаду виробництва 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Здійснення аналізу стану промислового 

виробництва, підготовка аналітичних 

Постійно Працівники 

відділу 

 



матеріалів, виявлення поточних проблем та 

сприяння їх вирішенню 

 Забезпечення організаційного та технічного 

супроводу Ради підприємців при міському 

голові, Робочої групи з питань детінізації 

економіки м. Вінниці, ради вінницьких 

товаровиробників 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Залучення підприємств до участі у виставках, 

ярмарках, конкурсах, форумах різних рівнів 

За потреби Працівники 

відділу 

 

Відділ закупівель та тендерних процедур 

 Консультаційно-роз’яснювальна робота серед 

розпорядників щодо практичного 

використання законодавства про публічні 

закупівлі та проведення допорогових 

закупівель 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Супровід проведення закупівель та моніторинг 

ринку продажів автомототехніки, обладнання, 

товарів та послуг, медичного обладнання та 

закупівель робіт з реконструкції об’єктів 

будівництва та благоустрою міста 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Моніторинг закупівель, що здійснюються 

виконавчими органами, комунальними 

закладами, установами та підприємствами 

міської ради 

Щомісячно Працівники 

відділу 

 

 Участь у роботі тендерного комітету 

виконавчого комітету Вінницької міської ради 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Організація та проведення ротації складу 

тендерних комітетів виконавчих органів 

міської ради 

Щорічно Працівники 

відділу 

 

 Участь у внутрішньому та наглядовому аудиті 

процесу управління закупівлею товарів та 

послуг відповідно до норм європейського 

стандарту системи управління якістю ISO 

9001:2008 

Щорічно Працівники 

відділу 

 

 Проведення семінарів, забезпечення участі За потреби Працівники  



спеціалістів у «круглих столах» у разі внесення 

змін до законодавства та інших нормативно-

правових актів у сфері публічних закупівель 

відділу 

 Впровадження інноваційних практик МЕРТУ 

щодо удосконалення законодавства у сфері 

публічних закупівель 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 

Управління стратегічного розвитку 
 

№ Заходи Термін виконання Виконавець 
Відмітка про 

виконання 

Відділ стратегічного планування та моніторингу 

 Методична допомога виконавчим органам 

міської ради в розробці/актуалізації 

цільових/галузевих програм з метою 

дотримання відповідності вимогам Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

Консультування та супровід розробки 

стратегічних планів комунальних підприємств 

Постійно (в разі потреби 

затвердження нових або 

актуалізації діючих 

програмних документів 

міської ради ) 

Працівники 

відділу 

Супровід 

розробки 

програмних 

документів 

 Збір, опрацювання матеріалів виконавчих 

органів міської ради, комунальних 

підприємств та підготовка звіту про реалізацію 

завдань «Стратегії розвитку Вінниця - 2020» за 

2014-2019 роки 

ІІ-ІІІ квартал Працівники 

відділу 

 

 Збір, опрацювання та узагальнення матеріалів 

виконавчих органів міської ради, комунальних 

підприємств для підготовки щорічного звіту 

міського голови про реалізацію «Стратегії 

розвитку Вінниця - 2020» у 2020 році (в формі 

презентації) 

IV квартал Працівники 

відділу 

 

 Формування, реалізація та контроль виконання 

«Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

(підготовка інформаційно-аналітичної довідки, 

проекту рішення міської ради, презентаційних 

ІІІ квартал (липень-серпень)  

IV квартал (вересень-грудень) 

Працівники 

відділу спільно з 

фахівцями 

департаменту 

(згідно з 

розподілом 

 



матеріалів) повноважень) та 

ВОМР - 

виконавцями 

заходів Програми 

 Моніторинг стану виконання запланованих 

завдань та заходів «Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік» 

Щоквартально (за потреби - 

щомісячно) 

Працівники 

відділу 

Інформаційні, 

аналітичні та 

презентаційні 

матеріали 

 Формування прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської ОТГ, підготовка 

пропозицій та пояснювальної записки до 

програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2021 рік 

IV квартал Працівники 

відділу спільно з 

фахівцями 

департаменту 

(згідно з 

розподілом 

повноважень) 

 

 Підготовка Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської ОТГ 

на 2021 рік 

IV квартал Працівники 

відділу спільно з 

фахівцями 

департаменту 

(згідно з розподі-

лом повнова-

жень), виконав-

чими органами 

міської ради 

 

Відділ планування та звітності 

 Моніторинг стану реалізації проектів, що 

включені до Плану заходів з реалізації у 2018-

2020 та 2021-2023 роках Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області 

Щоквартально Працівники 

відділу 

Підготовлений 

звіт за І квартал 

 Розрахунок обсягу субвенції державного 

бюджету на придбання житла для осіб з числа 

дітей-сиріт на виконання Постанови КМУ від 

15.11.2017 №877 зі змінами 

ІІ півріччя Працівники 

відділу 

 



 Моніторинг стану реалізації проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку та субвенцій з 

державного бюджету у 2020 році, розміщення 

актуальної інформації на онлайн-платформі 

Мінрегіону 

Щотижнево Працівники 

відділу 

Підготовлені 

звіти 

 Підготовка проекту Програми капітального 

будівництва (на замовлення міської ради) на 

2021 рік - додатку до Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Вересень-листопад Працівники 

відділу 

 

 Формування пакету документів та переліку 

проектів, що можуть реалізовуватись за кошти 

Державного фонду регіонального розвитку в 

2021 році 

Березень-квітень Працівники 

відділу 

Пропозиції 

сформовано 

 Формування переліку об’єктів, які 

фінансуватимуться у 2021 році за рахунок 

коштів бюджету розвитку, прогноз бюджету на 

два наступні за плановим бюджетні періоди, 

підготовка бюджетних запитів. 

вересень-грудень Працівники 

відділу 

 

 Розрахунки видатків за бюджетною програ-

мою «Виконання заходів за рахунок цільових 

фондів, утворених Верховною Радою Авто-

номної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами вико-

навчої влади і фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими орга-

нами виконавчої влади» по фонду міської ради 

«Соціально-економічний розвиток Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади», 

підготовка бюджетного запиту та паспортів 

бюджетної програми, звітів про виконання 

паспорту програми, звіту про надходження та 

використання коштів фонду за 2019 рік. 

Відповідно до потреби Працівники 

відділу 

Підготовлено: 

проект рішення 

міської ради  

про 

затвердження 

звіту про 

надходження та 

використання 

коштів фонду 

за 2019 рік; 

бюджетний 

запит на 2020 

рік. 



 Розрахунок повернення та надання пільгового 

довгострокового кредиту на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

2020-2021 роки, витрат, пов'язаних з наданням 

та обслуговуванням пільгових довгострокових 

кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла, 

підготовка бюджетного запиту та паспортів 

бюджетних програм 

Відповідно до потреби Працівники 

відділу 

Підготовлено 

бюджетний 

запит на 2020 

рік. 

 Аналіз стану надходжень та видатків бюджету 

розвитку, опрацювання пропозицій головних 

розпорядників коштів та підготовка 

пропозицій та проектів рішень міської ради 

щодо внесення змін до Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади 2020 рік 

Щомісячно Працівники 

відділу 

Підготовлено 

10 проектів 

рішень 

виконавчого 

комітету та 5 

проектів 

рішень міської 

ради 

 Супровід Програми «Муніципальне житло 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади»: 

- визначення нових об’єктів будівництва, 

виконавців, забудовників, формування 

переліку учасників, участь в організації 

процедури жеребкування тощо, підготовка 

відповідних проектів рішень виконавчого 

комітету та міської ради; 

- організація засідань комісії з питань реалізації 

Програми, ведення протоколу засідань; 

- підготовка звіту про стан реалізації Програмі 

«Муніципальне житло Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

Працівники 

відділу 

Підготовлено 

проект рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

про визначення 

VII об'єкту 

Програми та 

його 

замовника, 

проведено 2 

засідання 

комісії.  

 Формування пакету документів та переліку 

проектів, що можуть реалізовуватись за кошти 

субвенцій з Державного бюджету місцевим 

бюджетам в 2020 році 

Березень-квітень Працівники 

відділу 

Пропозиції 

сформовано 



 Підготовка звітів про реалізацію державних і 

регіональних житлових програм  

Щоквартально Працівники 

відділу 

Підготовлено 

звіти 

 Опрацювання звернень громадян стосовно 

житлових питань, підготовка відповідей 

За потреби Працівники 

відділу 

Підготовлено 

відповіді 

 Брати участь у засіданнях міської комісії щодо 

розгляду заяв деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також 

членів їх сімей, осіб,  які брали участь у 

бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей, осіб, які брали участь у 

Революції Гідності, а також членів їх сімей, та 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, про виплату 

грошової  компенсації  за належні для 

отримання жилі приміщення. 

За потреби Начальник відділу Взято участь 

 

Управління інвестицій 
 

№ Заходи Термін виконання Виконавець 
Відмітка про 

виконання 

Відділ інвестиційних проектів 

 Координація діяльності виконавчих органів 

ради в частині створення умов для залучення в 

економіку міста та належного функціонування 

іноземних і внутрішніх інвестицій. 

Постійно  Працівники 

відділу 

 

 Виконання заходів Програми сприяння 

залученню інвестицій у Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду на 2018-2020 

роки у 2020 році. 

Протягом року Працівники 

відділу 

 

 Координація роботи з облаштування 

інженерно-транспортною інфраструктурою 

Вінницького індустріального парку.  

Протягом року  Працівники 

відділу, КП 

«Вінницький 

муніципальний 

центр інновацій» 

 



 Пошук та залучення учасників в індустріальні 

парки. 

Постійно Працівники 

відділу, КП 

«Вінницький 

муніципальний 

центр інновацій»  

 

 Реконструкція будівель майбутнього 

інноваційно-технологічного парку «Кристал». 

Протягом року Працівники 

відділу,  КП 

«Вінницький 

муніципальний 

центр інновацій», 

підрядні 

організації 

 

 Формування бази інвестиційних проектів. Постійно Працівники 

відділу 

 

 Оновлення інвестиційного паспорту Вінниці. ІІІ квартал Працівники 

відділу  

 

 Розробка відеоролику про інвестиційний 

потенціал Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

ІІІ квартал Працівники 

відділу, КП 

«Вінницький 

муніципальний 

центр інновацій» 

 

 Маркетингове просування міста та проведення 

презентації інвестиційного потенціалу для 

інвесторів, МФО та донорів. 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Налагодження міжвідомчої співпраці з 

міжнародними урядовими та неурядовими 

організаціями. 

Постійно Працівники 

відділу, КП 

«Інститут 

розвитку міст» 

 

 Реалізація пілотного проекту «Реконструкція 

аеродрому та аеровокзалу аеропорту 

«Вінниця» у формі ДПП. 

Протягом року Працівники 

відділу, 

департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку  

 

 Підготовка договорів про сплату Протягом року Працівники  



забудовниками пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. 

відділу 

 Прогнозування та контроль за надходженнями 

до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по цільовому фонду 

міської ради «Соціально-економічний 

розвиток Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади» та коштах пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту. 

Постійно  

 

Працівники 

відділу, 

департамент 

фінансів   

 

 Участь у VIІІ Міжнародному інвестиційному 

форумі "Вінниччина - бізнес у центрі України"  

Вересень   

 

Працівники 

відділу   

 

Відділ охорони довкілля і використання природних ресурсів 

 Супровід та виконання у 2020 році Плану 

заходів Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території 

Вінницької міської ОТГ на 2017-2020 роки 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Підготовка звіту про хід та результати 

виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території 

Вінницької міської ОТГ на 2017-2020 роки у 

2019 році 

ІІ квартал 2020 року Працівники 

відділу 

 

 Розробка Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території 

Вінницької міської ОТГ на 2021 – 2023 роки та 

плану заходів до неї 

ІІІ – ІV квартал 2020 року Працівники 

відділу 

 

 Створення комісії з питань здійснення 

державного моніторингу в галузі схорони 

атмосферного повари та управління якістю 

атмосферного повітря 

І квартал 2020 року Працівники 

відділу 

 

 Моніторинг використання коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного 

середовища 

Щотижнево Працівники 

відділу 

 



 Надання пропозицій виконавчому комітету 

щодо використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

міської ради, моніторинг їх використання 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Розрахунок очікуваних надходжень по коду 

доходів 24062100 «Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності» 

Щомісячно Працівники 

відділу 

 

 Погодження надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого 

значення 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Розгляд та опрацювання матеріалів щодо 

погодження «Заяви про наміри» у складі 

розділу «Оцінка впливу на навколишнє 

середовище» робочого проекту 

За потреби Працівники 

відділу 

 

 Забезпечення інформування населення, 

підприємств, установ, організацій та громадян 

про стан навколишнього природного 

середовища через екологічну сторінку на 

офіційному сайті Вінницької міської ради 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Здійснення просвітницької діяльності, 

спрямованої на підвищення екологічної 

свідомості громадян 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Внесення пропозицій щодо покращення 

екологічного стану в місті 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 Співпраця з інститутами громадянського 

суспільства екологічного спрямування 

Постійно Працівники 

відділу 

 

 


