
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 22.05.2020 № 2227        52 сесія 7 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 31.10.2014р.  

№ 1887, зі змінами 

 

           

Керуючись ч.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019р. №682-р «Питання державної податкової служби»,  міська рада 

           

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 31.10.2014 року №1887 «Про  

затвердження Комплексної програми Вінницької міської ради, ГУ ДПС у 

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій 

області, виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ, організацій, 

СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки», зі змінами, виклавши Додаток до 

Програми у новій редакції згідно з додатком до даного рішення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В. Кривіцький). 

 

 

 

 

Міський голова              С.Моргунов 

  



Додаток  

до рішення міської ради  

від 22.05.2020 № 2227 
 

 

Додаток до Комплексної програми Вінницької міської ради, 

 ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів 

міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ, 

організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки з метою забезпечення реалізації 

Стратегії розвитку «Вінниця-2020» в частині здійснення контролю 
 

Розрахунок потреби в коштах 

на виконання заходів Комплексної програми Вінницької міської ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління 

ГУ ДПС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ, організацій, СГ, 

фізичних осіб на 2014-2020 роки, виконавцем яких є Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області, у тому числі 

Вінницьке управління ГУ ДПС у Вінницькій області 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Виконавець  

заходу   

Джерело 

фінансуван

ня  

Обсяг фінансування  (грн.) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 

Проведення  поточного та 

капітального ремонту адмінбудівлі  

(ремонт  насосної станції, системи 

водопостачання, даху, 

адміністративної будівлі, заміна 

електрокабелю).   

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
138 995 

 

152 000 

 

130 000 33 000 48 599   

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

       

2 

Закупівля необхідної офісної та 

комп’ютерної техніки, а саме: 

комутаторів, маршрутизаторів, 

серверів, системних блоків, 

моніторів, комплектуючих та 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
101 005 

 

 

187 500 

 

 

167 000 243 500 218 000   



аксесуарів до комп’ютерної та 

оргтехніки, сканерів, лазерних 

принтерів, ксероксів, ламінаторів, 

джерел  безперебійного живлення, 

акумуляторів, ліцензійного 

програмного забезпечення, заправка 

картриджів, ремонт комп’ютерної та 

оргтехніки     

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

     110 000 50 000 

3 

Закупівля меблів для забезпечення 

комфортних умов для прийому 

платників податків 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
 30 000 30 000     

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

     50 000  

4 
Придбання вогнегасників та 

пожежних рукавів   

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
   65 826    

5 

Закупівля студійного 

мультимедійного устаткування та 

обладнання для проведення 

інформаційно- роз’яснювальної 

роботи, а саме: телевізорів для 

різних залів, відеокамер, студійного 

комплекту для монтажу відео, 

ноутбуків,  накамерного світла, 

зарядних пристроїв, мережевих 

фільтрів, систем інтерактивних 

мультимедійних комплексів, радіо-

мікрофонних установок, 

акумуляторів для цифрової техніки 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
 30 000 28 000 35 000    



ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

       

6 Благоустрій прилеглої території  

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
  20 000     

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

       

7 

Облаштування ЦОП, а саме:  

вентиляційною системою, 

кондиціонерами та тепловою 

завісою, системою керування 

електронною чергою відвідувачів, 

системою відеонагляду, 

відеосистемою інформування 

платників, доукомплектування 

електронного турнікету, придбання 

металопластикових  конструкцій.  

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
60 000 

 

100 000 

 

 64 500    



8 

Придбання канцелярських та 

господарських товарів, поштових 

конвертів та марок, для якісного 

проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та 

обслуговування платників податків,  

забезпечення адмінприміщення та 

залів ЦОП державною символікою 

та логотипами 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
 100 500 207 000 308 174 36 819   

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

       

9 

Придбання поштових конвертів та 

марок, для якісного проведення 

адміністрування податків і зборів   

 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницьке управління 

ГУ ДФС у Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
    200 000   

 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницьке управління 

ГУ ДФС у Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

     400 000  

 

 

ГУ ДПС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницьке управління 

ГУ ДПС у Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

     350 000 550 000 



10 

Проведення робіт щодо стягнення 

податкового боргу до доходу 

міського бюджету м.Вінниці, 

шляхом подання позовних 

матеріалів до судів та сплати 

судового збору відповідно до вимог 

чинного законодавства  

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
 50 000      

11 

Проведення модернізації відомчої 

АТС для забезпечення реалізації 

системи голосового меню 

(телефонного автосекретаря). 

 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, виконавчий 

комітет міської ради, 

департамент фінансів  міської 

ради 

Міський 

бюджет 
  18 000     

12 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації:  

а) для проведення робіт з утеплення 

адміністративної будівлі  (робочий 

проект капітального ремонту   

будівлі (заміна вікон) та 

капітального ремонту  фасадів 

адміністративного корпусу).    
б) на реконструкцію частини 

підвальних приміщень 

адміністративної будівлі Вінницької 

ОДПІ для облаштування архіву 

(реконструкція, облаштування 

стелажів, освітлення, система 

пожежної сигналізації, димовидалення, 

автоматичне пожежогасіння архіву) 

 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської 

ради, департамент фінансів  

міської ради 

Міський 

бюджет 
  48 500  237 157   

13 

Проведення робіт по здійсненню 

науково-технічного упорядкування 

документів та виділення до 

знищення документів та справ, які 

втратили своє науково-історичне та 

практичне значення  

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської 

ради, департамент фінансів 

міської ради 

Міський 

бюджет 
  150 000  38 080   



ГУ ДПС у Вінницькій області, 

у тому числі Вінницьке 

управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області, 

виконавчий комітет міської 

ради, департамент фінансів  

міської ради 

Бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

     90 000  

 Разом по усіх заходах 300 000 650 000 798 500 750 000 778 655 1 000 000 600 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Міський голова              С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вінницька ДПІ Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області                                            

Шагінян Ольга Миколаївна 

В.о. начальника 

 
 

 

 

 


