
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.09.2021 № 564        12 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми економічного і соціального  

розвитку Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік,  

затвердженої рішенням міської  

ради від 24.12.2020 № 51 

 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради: від 09.09.2021р. 

№2108, від 23.09.2021р. №, листи департаментів міської ради: капітального 

будівництва від 07.09.2021р. № 22-00-019-59636,комунального господарства та 

благоустрою від 28.08.2021р. №19-00-006-57539, від 10.09.2021р. № 19-00-006-

60623, від 14.09.2021р. № 19-00-006-61275, від 21.09.2021р.№ 19-00-006-62800; 

фінансів  від 21.09.2021р. № 10-00-012-62934, енергетики транспорту та зв’язку 

від 10.09.2021р. №21-00-007-60498, виконавчого комітету міської ради від 

21.05.2021р .№01-01-30280, від 07.09.2021р. №01-01-54828, комітету по фізичній 

культурі і спорту від 03.09.2021р. № 33-00-005-58912, керуючись п.22 ч.1 ст.26, 

ч.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №51, а саме: 

1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2021 рік (на 

замовлення міської ради)»: 

 
Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальни

х вкладень, 

тис. грн. 

в тому числі: 

бюджет 

розвитку  

кошти 

державног

о бюджету  

інші 

джерела 

Департамент капітального будівництва +5 091,285 +5 091,285 0,000 0,000 

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

+5 091,285 +5 091,285 0,000 0,000 



Реконструкція спортивного ядра закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

гуманітарно-естетичний колегіум №29 

Вінницької міської ради" по вул. 

Київська,149 в м. Вінниця 

+5 091,285 +5 091,285   

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 

+1 853,755 +1 853,755 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

+1 853,755 +1 853,755 0,000 0,000 

Реконструкція обладнання спортивного 

майданчика біля перехрестя вул. Пирогова 

та 2 пров. Вишневського в м.Вінниці 

+2 000,000 +2 000,000   

Нове будівництво оглядового майданчика з 

влаштуванням благоустрою ділянки по 

вул. Г. Успенського в м. Вінниці 

+36,207 +36,207   

Нове будівництво громадської вбиральні 

по вул.Пирогова (біля Національного 

музею-садиби М.І. Пирогова) в м. Вінниці 

+417,548 +417,548   

Нове будівництво дороги по вул. 

Тимофіївській (від ПК8+42 до ПК10+30) в 

м. Вінниці 

 

-600,000 

 

-600,000 

  

Виконавчий комітет +4 599,000 0,000 0,000 +4 599,000 

Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 

+4 599,000 0,000 0,000 +4 599,000 

Будівля для розміщення  Вінницького 

інноваційно-технологічного парку по вул. 

600-річчя, 21а, у м. Вінниці (літера «Б») – 

реконструкція 

+4 000,000   +4 000,000 

Нове будівництво внутрішніх проїздів 

Вінницького індустріального парку за 

адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське 

шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи) 

+599,000   +599,000 

Комітет по фізичній культурі і спорту +250,000 +250,000 0,000 0,000 

Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

+250,000 +250,000 0,000 0,000 

Реконструкція нежитлового приміщення, 

що розташоване за адресою: м. Вінниця, 

вул. А. Первозванного,1, літера "Е", для 

розміщення відділень з водних видів 

спорту закладу "Міська дитячо-юнацька 

спортивна школа №2» 

+250,000 +250,000   

Разом по програмі капітального 

будівництва 

+11 794,040 +7 195,040 0,000 +4 599,000 

 

 

1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 

2021 рік»:  

1.2.1. пункт 136а підрозділу «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 

«Муніципальне управління» доповнити абзацом наступного змісту: 

 



 № 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Очікувані 

результати 

Муніципальне управління 

Бюджетно-фінансова сфера 

136а 

- «Програмою 

запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

природного, 

техногенного і 

соціального 

характеру та 

ліквідації їх 

наслідків на 

території 

Вінницької міської 

територіальної 

громади на 2020-

2024 роки» 
 

Державна установа 

«Вінницький обласний 

центр контролю та 

профілактики хвороб 

Міністерства охорони 

здоров'я України», 

виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент фінансів 

міської ради 

 

Протягом 

року 
 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальн

ої громади 
 

 

 

 

 

Виконанн

я заходів, 

визначен

их 

Програмо

ю міської 

ради 

 

 

 

 

 

  

1.2.2. доповнити підрозділ « Інформатизація муніципального управління» 

розділу «Муніципальне управління» пунктом 167а в наступній редакції:  

 

 № 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Муніципальне управління 

Інформатизація муніципального управління 

167а 

 

Розробка схем 

(проектів) 

організації дорожнього 

руху. 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та зв’язку 

ІІ півріччя 
Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальн

ої громади 

 
 

Зменшення кількості 

дорожньо-

транспортних  

пригод завдяки 

застосуванню 

засобів 

відеоспостереження   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           С. Моргунов 

   

  



Департамент економіки і інвестицій  

Сандул Ольга Вікторівна 

Працівник за строковим договором 

 
 

 

 

 


