
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 26.03.2021 № 286          7 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 від 18.03.2021р. №701, 

звернення головних розпорядників коштів - департаментів міської ради: 
капітального будівництва від 03.03.2021 №22-00-012-12179, від 09.03.2021 №22-
00-012-13289, від 18.03.2021 №22-00-012-16122, 23.03.2021 №22-00-012-17304, 
міського господарства від 02.03.2021 №18-00-006-11921, від 03.03.2021 №18-00-
006-12141, від 12.03.2021 №18-00-006-14370, від 23.03.2021 №18-00-006-17065, 
комунального господарства та благоустрою від 23.03.2021 №19-00-006-17493, 
охорони здоров'я від 03.03.2021 №16-00-008-12261, маркетингу міста та туризму 
від 12.03.2021 №38-00-019-14395, комітету по фізичній культурі та спорту від 
23.03.2021 №33-00-005-17418, земельних ресурсів від 22.03.2021 №37-00-010-
16805, фінансів від 23.03.2021 №10-00-012-17350, 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 
капітальних 

вкладень, 
тис. грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку  

кошти 
державного 

бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального 
будівництва -25 580,967  -25 580,967  0,000  0,000  

Будівництво освітніх установ 
та закладів -21 388,505  -21 388,505  0,000  0,000  



Будівля комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№16 Вінницької міської ради» по 
вул. Миколи Зерова,12, в м. 
Вінниці - реконструкція 

-17 188,505   -17 188,505       

Реконструкція 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
"Деснянський навчально-
виховний комплекс: початкова 
школа - заклад дошкільної освіти 
Вінницької міської ради"  по вул. 
Гагаріна,11  в смт. Десна, 
Вінницької ОТГ, Вінницького 
району, Вінницької області 

-300,000   -300,000       

Реконструкція 
(термомодернізація) будівлі 
дошкільного навчального закладу 
"Яблунька"  по пров. 
Незалежності,4 в с. Малі 
Крушленці, Вінницької ОТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області 

-200,000   -200,000       

Реконструкція 
(термомодернізація) будівлі 
дошкільного навчального 
закладу «Яблунька» по пров. 
Незалежності,4 в с. Малі 
Крушлинці, Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області 

+300,000   +300,000       

Реконструкція будівлі 
загальноосвітньої школи по вул. 
Приозерна,14 в с. Малі 
Крушлинці, Вінницької ТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області 

-300,000   -300,000       

Реконструкція будівлі 
загальноосвітньої школи по вул. 
Приозерна,14 в с. Малі 
Крушлинці, Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області 

+350,000   +350,000       

«Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№2 Вінницької міської ради» по 
вул.Пирогова,159 в м.Вінниця» 

+150,000   +150,000       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеня №23 Вінницької міської 
ради" по просп. Космонавтів,32  
в м. Вінниця 

-4 200,000   -4 200,000       



Будівництво медичних установ 
та закладів -2 582,468  -2 582,468  0,000 0,000 

Добудова головного корпусу 
клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги по вул. 
Київській, 68, у  м. Вінниці - 
будівництво 

-2 582,468   -2 582,468       

Будівництво споруд,  установ 
та закладів фізичної культури і 
спорту 

-1 909,994  -1 909,994  0,000 0,000 

Реконструкція приміщень 
спортивного комплексу по вул. 
Академіка Янгеля,48 в м. 
Вінниця  

-1 909,994   -1 909,994       

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності +300,000   +300,000   0,000 0,000 

Нове будівництво споруди з 
влаштуванням флагштоку по вул. 
Миколи Оводова,2 в м. Вінниці 

+300,000   +300,000       

Департамент міського 
господарства -4 885,712  -4 885,712  0,000  0,000  

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -4 885,712  -4 885,712  0,000  0,000  

Реконструкція мережі 
зовнішнього освітлення та 
повітряних інженерних мереж по 
вул. Соловйова в м.Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

+53,508   +53,508       

Реконструкція системи 
теплопостачання будівлі 
амбулаторії ЗПСМ №5 КНП 
"ЦПМСД №1 м.Вінниці" по 
вул.Покровська, 108 та будівлі 
КЗ "Заклад дошкільної освіти 
"Лісова казка" ВМР" по 
вул.Покровська, 112 з 
встановленням модульної 
котельні на газовому паливі по 
вул.Покровська, б/н в 
с.Писарівка Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області (в т.ч. проектні роботи) 

+109,018   +109,018       

Будівництво мережі каналізації 
на території приватного сектору 
квартального комітету 
«Добробут» мікрорайону «Старе 
місто» в м.Вінниця 

-1 000,000   -1 000,000       

Реконструкція мережі зовнішньої 
зливової каналізації по 
вул.Шевченка, 7 в м.Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

+53,608   +53,608       

Нове будівництво мережі 
водопроводу за адресою: 
Україна, Вінницька обл., 
Вінницький р-н, с.Стадниця від 

-2 663,296   -2 663,296       



свердловини №1 до свердловини 
№2 (в т.ч. проектні роботи) 
Реконструкція мережі 
водопроводу від свердловини №1 
до свердловини №2 в с. 
Стадниця Вінницької МТГ, 
Вінницького р-ну, Вінницької 
обл. (в т.ч. проектні роботи) 

+2 663,296   +2 663,296       

Реконструкція мережі каналізації 
Д=700мм. по вул.Князів 
Коріатовичів в м. Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи)   

-2 940,000   -2 940,000       

Нове будівництво мережі 
каналізації по 1-му пров. 
Тропініна, 4-16 та 2-му пров. 
Тропініна, 2-36 в м. Вінниці 

-95,048   -95,048       

Нове будівництво мережі 
каналізації по 1-му провулку 
Бестужева в м. Вінниця 

-10,307   -10,307       

Нове будівництво мережі 
каналізації по 2-му провулку 
Бестужева в м. Вінниця 

-10,491   -10,491       

Нове будівництво мережі 
каналізації по вул. Грохольських 
(від 1-го провулку Бестужева до 
КНС по 2-му провулку 
Бестужева)  в м. Вінниця 

-10,303   -10,303       

Нове будівництво мережі  
зовнішньої зливової каналізації 
по вул. Юрія Смирнова, 134 - 
тупик Маяковського, 63  в м. 
Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-530,940   -530,940       

Нове будівництво мережі 
зовнішньої зливової каналізації 
по вул. М. Литвиненко - 
Вольгемут, 19 в м. Вінниці(в т.ч. 
проектні роботи) 

-29,757   -29,757       

Нове будівництво спортивного 
майданчика по вул. В. 
Городецького, 21 (на території 
комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-ліцей № 7 ВМР”в м. 
Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

-475,000   -475,000       

Департамент комунального 
господарства та благоустрою -4 000,000   -4 000,000   0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства -4 000,000   -4 000,000   0,000 0,000 

Будівництво комплексу по 
знешкодженню побутових 
відходів (на території 
Людавської сільської ради 
Жмеринського району 
Вінницької області) 

-4 000,000   -4 000,000       



Департамент охорони здоров’я +1 651,473   +1 651,473   0,000  0,000  
Будівництво медичних установ 
та закладів +1 651,473   +1 651,473   0,000  0,000  

Реконструкція системи 
киснезабезпечення головного 
корпусу КНП "Вінницька 
центральна клінічна районна 
лікарня" Вінницької районної 
ради, по вул. Хмельницьке шосе, 
92 в м.Вінниця 

+1 369,951   +1 369,951       

Реконструкція зовнішньої мережі 
киснезабезпечення КНП 
"Вінницька центральна клінічна 
районна лікарня" Вінницької 
районної ради, по вул. 
Хмельницьке шосе, буд. 92 в м. 
Вінниця 

+281,522   +281,522       

Департамент маркетингу міста 
та туризму +50,000   +50,000   0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності +50,000   +50,000   0,000 0,000 

Реконструкція нежитлової 
будівлі за адресою: м.Вінниця, 
вул.Соборна,89 (літ.А) 

+50,000   +50,000       

Комітет по фізичній культурі і 
спорту -170,306   -170,306   0,000 0,000 

Будівництво споруд,  установ 
та закладів фізичної культури і 
спорту 

-170,306   -170,306   0,000 0,000 

Реконструкція частини будівлі 
котельні по вул.Келецька,94а для 
обладнання приміщення 
спортивної школи з надбудовою 
в м.Вінниці 

-170,306   -170,306       

Разом по програмі 
капітального будівництва -32 935,512   -32 935,512   0,000 0,000 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік», доповнивши підрозділ «Охорона здоров’я» розділу «Соціальна 
сфера» пунктом 90а, підрозділ «Управління об’єктами комунальної власності. 
Земельні відносини» розділу «Муніципальне управління» пунктом 149а: 

 № 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування 
Очікувані 
результати 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Охорона здоров’я 

90а 

Сприяти 
проведенню 
капітального 

ремонту системи 
забезпечення 

централізованої 
подачі кисню в 

приміщеннях КНП 

Департамент 
фінансів міської 

ради 

Протягом року Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Забезпечення 
надання 
якісної 

медичної 
допомоги 

пацієнтам з 
гострою 

респіраторно



«Вінницький 
обласний клінічний 
госпіталь ветеранів 
війни Вінницької 
обласної ради» 

шляхом  надання 
відповідної 
субвенції з 
бюджету 

Вінницької міської 
ТГ обласному 

бюджету 
Вінницької області 

ю хворобою 
COVID-19 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Управління об’єктами комунальної власності. Земельні відносини 

149а Проведення аудиту 
земель 

сільськогосподарсь
кого призначення 

на території 
Вінницької міської 

територіальної 
громади 

Департамент 
земельних 

ресурсів міської 
ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Підвищення 
ефективності 
використання 

сільськогоспода
рських земель 

Вінницької 
міської 

територіальної 
громади. 

Збільшення 
надходжень до 

бюджету 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (С.А. Ярова). 

 
 
 
 
 
 

Міський голова              С. Моргунов  



Департамент економіки і інвестицій  
Бершадський Антон Олегович 
Заступник начальника відділу планування та звітності 
 
 
 
 
 
 


