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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.12.2019 № 2076          48 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку Вінницької  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

та затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Вінницької  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  
 

  

Завдання «Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  спрямовувались на 

збереження та закріплення досягнутих показників економічного розвитку та 

соціального захисту населення, кореспондувались з пріоритетними напрямами 

«Стратегії розвитку Вінниця – 2020». Основна увага органів влади, підприємств, 

установ та організацій була приділена заходам, орієнтованим на  інноваційний 

розвиток реального сектору економіки, покращення бізнес середовища та 

стабільне функціонування всіх сфер життєзабезпечення населених пунктів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.  

У 2019 році підприємства промисловості працювали в плановому режимі. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по м. Вінниці 

очікується в сумі 34,2 млрд грн.  

Проводили модернізацію та реконструкцію виробничих потужностей,  

забезпечували впровадження нових технологічних та інноваційних процесів 

підприємства промисловості, зокрема: ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», ПП «Вінницька овочева компанія», ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика», ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПрАТ «Вінницяпобутхім», 

ТОВ «Барлінек Інвест». 

ТОВ «Несс Естейт» забезпечило введення в експлуатацію  І черги заводу з 

виробництва сонячних панелей на вул. С.Зулінського.  

ТОВ «Хед Вінниця» створено індустріальний парк «Вінтер Спорт», який 

включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків. 

Підписано Меморандум між ТОВ «Укро-еспертпостач», Вінницькою 

міською радою, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» щодо наміру 

будівництва на території Вінницького індустріального парку заводу з 

виробництва фосфатидного концентрату. В звітному році розпочато виконання 

робіт з підготовки ділянки під будівництво заводу. 
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Для забезпечення Вінницького індустріального парку необхідною 

інженерно-транспортною інфраструктурою виконані роботи з будівництва 

мереж водопроводу та каналізації, протяжністю близько 7,0 км; забезпечено 

підключення мережі водопостачання до магістрального водогону. Розпочато та 

ведуться роботи з  будівництва лінії електропередачі КЛ-10кВ та РП 10Кв, які 

будуть завершені до кінця звітного року. Розроблено ПКД на будівництво 

автомобільного паркінгу Вінницького індустріального парку. Ведеться 

будівництво автомобільної дороги на вул.Проектна,12а (від перехрестя з вул. 

Проектною,16 до перехрестя з вул. Проектною,13) та ділянки вул. Проектної,13 (від 

перехрестя з вул. Проектною,12а до перехрестя з вул. Проектно,12).  

З метою створення та забезпечення функціонування на території міста 

сучасного об’єкту інфраструктури підтримки підприємництва затверджено 

Концепцію розвитку Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал».  

В рамках заходів, спрямованих на підтримку бізнесу, у співпраці з 

Київською школою економіки, організовано для ветеранів АТО та/або ООС 

навчання основам підприємницької діяльності за спеціальною Програмою. 

Надана фінансова підтримка суб’єктам підприємництва відповідно до 

«Порядку часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам 

малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». В 2019 році ухвалено три рішення 

виконавчого комітету міської ради, відповідно до яких п’ятьом учасникам 

процедури часткової компенсації перераховано відшкодування на загальну суму 

387,2 тис. грн. Всього, починаючи з 2018 року, сума  відшкодування частини 

кредитних коштів склала близько 560,0 тис. грн; визначено 6 учасників 

процедури компенсації. Для удосконалення процедури отримання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва підписано 

Генеральний договір про співпрацю з недержавним комерційним банком АТ 

«Кредобанк». 

Проводилась робота в напрямку налагодження взаємовигідної співпраці з 

Промислово-інноваційною палатою Ізраїль-Україна та Палатою Торгівлі та 

Промисловості Україна-Італія. Відповідно до підписаних Меморандумів в 

найближчій перспективі планується забезпечити: реалізацію спільних проектів 

між підприємцями м. Вінниці та містами Італії та Ізраїлю, вихід на нові ринки 

збуту продукції (товарів), обмін досвідом з підприємцями; проведення навчань 

та налагодження ділових контактів.  Ведуться перемовини з мерією м. Діжон 

(Франція) щодо можливості реалізації  спільних проектів зі створення агрохабу, 

агрокластеру та проектів з водопостачання та водовідведення.  

Всього, в м. Вінниці станом на 01.10.2019 року зареєстровано 

(новоутворено) 3 101 суб’єкт господарської діяльності, з яких 2 566  фізичних 

осіб-підприємців. На податковому обліку перебували 32,5 тис. суб’єктів 

господарської діяльності, які провадять господарську діяльність в місті, з них 

63% – є платниками єдиного податку. В загальній кількості платників єдиного 

податку переважна більшість (89,7%) – фізичні особи-підприємці, діяльність 

яких в основному, зосереджена в сфері торгівлі, ресторанного господарства та 

послуг, туризму та гостинності.       
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В 2019 році пожвавилась діяльність будівельних підприємств. Обсяг 

виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) по м. Вінниці 

за січень-вересень склав 5299,3 млн грн, що на 3189,6 млн грн більше, ніж за 

відповідний період 2018 року. Збільшення обсягу виробленої будівельної 

продукції, порівняно з показником минулого року, відбулось за рахунок 

збільшення обсягу робіт на будівництві інженерних споруд на 2927,9 млн грн,  

до 4238,9 млн грн.   

Обсяг освоєних за січень-вересень 2019 року капітальних інвестицій склав 

3 621,9 млн грн, що більше, ніж  за аналогічний період 2018 року на 33,3%. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств та організацій – 2 432,5 млн грн (або 67,2% від загального 

обсягу). А внесок коштів бюджетів, в тому числі державного, склав 652,6 млн 

грн або 18%, коштів населення на будівництво житла – 339,5 млн грн або 9,4%. 

Забудовниками м. Вінниці в січні-вересні 2019 року прийнято в 

експлуатацію 71,3 тис. м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), 

що більше порівняно з минулорічним показником на 2,1%. В тому числі, в 

рамках Програми «Муніципальне житло Вінницької міської ОТГ» введено в 

експлуатацію житловий будинок на вул. Петра Запорожця (ІІ пусковий 

комплекс), завершено будівництво першої черги – 80-квартирного житлового 

будинку на вул. Маяковського, розпочато та ведеться будівництво ІІ черги 

багатоповерхового житлового будинку на вул. Маяковського. 

Для проведення робіт на об’єктах Програми капітального будівництва (на 

замовлення міської ради) станом на 01.10.2019 року на будівництво та 

реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної та 

інженерної інфраструктури за рахунок усіх джерел фінансування було 

спрямовано 322,9 млн грн (30% від запланованого на 2019 рік), з яких: 110,4 млн 

грн – кошти державного бюджету, 177,5 млн грн – кошти бюджету Вінницької 

міської ОТГ (бюджету розвитку), 35,0 млн грн – інші джерела. 

За бюджетні кошти виконувались роботи з проектування, будівництва та 

реконструкції об’єктів у сфері житлово-комунального господарства (141,2 млн 

грн), у сфері соціальної інфраструктури міста (127,6 млн грн), та на інших 

об’єктах комунальної власності (19,1 млн грн). 

Проведено роботи з реконструкції ІІ черги вул. Замостянської від вул. 

Стрілецька до проспекту Коцюбинського (від вул. Стеценка до вул. Стрілецької). 

Видатки на виконання робіт профінансовані в обсязі 74,2 млн грн, з яких 42,0 млн 

грн – за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, 32,2 млн грн – 

бюджету Вінницької міської ОТГ. Виконані та профінансовані в повному обсязі 

роботи з реконструкції головного входу ЦПКіВ ім. Горького. 

Завершено реконструкцію приміщень міської клінічної лікарні №1 під 

молочну кухню (за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ та коштів 

інвестора). Виконані робот з реконструкції (термомодернізації) будівель ФМГ №17 

та ЗОШ №8. 

Завершуються роботи з реконструкції спортивного ядра ЗОШ №20; триває 

реконструкція будівлі ЗДО №16 з добудовою. 



4 

 

За рахунок запозичення до бюджету Вінницької міської ОТГ розпочато 

реконструкцію (термомодернізацію) будівель закладів дошкільної освіти №№ 

18, 21, 23, 26, 30, 42, 47, 52, 60, 75, гуманітарної гімназії №1, ЗОШ №10, ЗОШ-

гімназії №2. Повністю реконструювати об’єкти планується впродовж двох років.   

Виконано значний обсяг робіт з реконструкції 2-го поверху адмінбудівлі 

під ЦНАП на вул. Замостянській,7. Виконані проектні роботи, проведено 

експертизу на реконструкцію адмінбудівлі на вул. Соборна,89.   

На придбання медичного обладнання (гематологічний та сечовий 

аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП «ЦПМСД№5 м. Вінниці» в смт Десна, на вул. 

Гагаріна,2 виділено 350,0 тис. грн за рахунок розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад в сумі.  

Виконуються роботи з реконструкції спортивного ядра ЗОШ №33 на вул. 

В.Порика,20. В 2019 році на ці цілі виділено 7,5 млн грн, з яких: 6,5 млн грн – за 

рахунок субвенції з державного бюджету на створення та ремонт існуючих 

спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів; 

1 млн грн – кошти бюджету Вінницької міської ОТГ.  

Виготовлено ПКД на реалізацію проекту «Реконструкція будівлі 

(термомодернізація) комунального закладу «Палац дітей та юнацтва Вінницької 

міської ради» на вул. Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій в сумі 3,9 млн грн та співфінансування 

з бюджету Вінницької міської ОТГ в сумі 0,4 млн грн. 

Тривала реалізація масштабних проектів щодо: будівництва регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології на вул. 

Хмельницьке шосе; добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги на вул. Київська; будівництва загальноосвітньої школи в 

районі «Поділля».  

Крім того, велись роботи з реконструкції спортивного комплексу на вул. 

А. Янгеля.  

Виконані роботи з комплексного благоустрою території Вінницької 

міської ОТГ; проведено ремонт дорожнього покриття, тротуарів, об’єктів та 

елементів благоустрою. Виконано поточний ремонт майже 84,3 тис м² 

дорожнього покриття та близько 3,35 тис м² тротуарів.   

Капітально відремонтовані ділянки вулиці Пирогова: від малого містка до 

вул. Гніванське шосе та від вул. Дачна до малого містка. Проведено капітальний 

ремонт вулиць: Свидницького, Л. України (на ділянці від вул. Генерала Арабея до 

вул. Магістратська), Івана Богуна, та  вул. Гагаріна в смт Десна. Завершено І етап 

капітального ремонту вул. Черняховського. 

Завершується комплексний капітальний ремонт І черги вулиці Д. Нечая – 

на ділянці від вул. Федорова до Московської.  

В 2019 році капітально відремонтовано 85 тис. м2 дорожнього покриття;  

облаштовано 11 км нової веломережі, серед яких: 4,45 км –  велосмуги за рахунок 

проїжджої частини, 0,65 км – конструктивно виділені велодороги (за рахунок 
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капітального будівництва), 5,9 км – суміжні велопішохідні доріжки та доріжки 

спільного користування. 

Проведено реконструкцію (капітальний ремонт): зони благоустрою на вул. 

М. Оводова (між будинками №54 та №58), території на перехресті вул. 

Максимовича та Хмельницьке шосе (біля церкви євангельських християн–

баптистів «Дім Євангелія»); зон відпочинку в районі вулиць Волошкова та 

Гладкова (проекти-переможці конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»). 

Проведено обрізку 1262 дерев, знесено 876 сухих та аварійних дерев. За 

рахунок коштів підприємств, установ та організацій, бюджетних коштів на 

території м. Вінниці висаджено майже 4 тис. молодих дерев. 

Відремонтовано та облаштовано 32 зупинки громадського транспорту. 

За «Схемою розвитку мережі зливової каналізації м. Вінниці» виконано 

капітальний ремонт мережі зливової каналізації на вул. Б. Лук’яновського,  вул. М. 

Шимка (в районі ЗОШ №№12,13), вул. Пирогова,148; С. Зулінського,49. 

Забезпечено будівництво мережі зливової каналізації на вул. Пластовій (від 3 пров. 

Московського до буд. №14 на вул. Пластовій); від будинку №37 на пр-ті 

Коцюбинського до вул. Замостянської; вул. Станіславського (від буд. №36 до буд. 

№25); від будинків №№11,13 на вул. В.Порика до пр-ту Космонавтів. Завершується 

будівництво мережі зливової каналізації на вул. Келецькій (від буд. №20 до вул. 

М.Ващука), на вул. І.Пулюя,1а, вул. Бучми,130. 

В районах з приватною забудовою, на умовах співфінансування з  

мешканцями, відновлено 17,6 тис м2 асфальтного покриття на ділянках 20 вулиць, 

виконано будівництво 5,1 км мереж водопроводу та каналізації.  

В рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та утримання 

мереж зовнішнього освітлення вулиць, а також в ході виконання інших робіт на 

об’єктах інженерної інфраструктури та благоустрою, в тому числі на території 

збудованих дитячих та спортивних майданчиків, загалом з початку року, 

влаштовано та замінено 968  світлодіодних світильників вуличного освітлення.  

Завершені розпочаті в 2018 році роботи з будівництва 

багатофункціонального спортивного майданчика на вул. Зодчих,40. Збудовано 

три дитячих майданчики на: вул. Винниченка,36 (територія ЗОШ №8), вул. 

Брацлавська,98 (територія ЗОШ №9) та вул. Академічна,56А. Збудовано 

спортивний майданчик для ігрових видів спорту на вул. Д. Нечая,21 (територія 

ЗОШ №22); дитячий та спортивний майданчик біля будинку №30 (1-й проїзд 

Чехова). В рамках проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив» збудовано спортивний майданчик на вул. Москаленка (в районі 

будинку №54) та виконано будівництво огородження спортивного майданчика 

на вул. Волошковій.  

Реалізовані заходи з підвищення енергоефективності житлових  будинків.  

За програмою співфінансування утеплені фасади 6 житлових будинків. 

Проведено капітальний ремонт конструктивних елементів 176 багатоквартирних 

житлових будинків. Роботи з поточного ремонту проведені в 178 житлових 

будинках. 

Крім того, проведено капітальний ремонт покрівлі 37 житлових будинків, 

заміну вікон в під’їздах 29 житлових будинків, ремонт/заміну ліфтів 30 житлових 
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будинків, капітальний ремонт інженерних мереж 45 житлових будинків, стиків 

стінових панелей 10 житлових будинків систем електрозабезпечення в 4 

житлових будинках. Біля житлових будинків влаштовано 15 пандусів. 

Проведено капітальний ремонт 28 прибудинкових територій. Влаштовані 

місця для паркування біля 8 житлових будинків. 

У 2019 році в м. Вінниці створено 78 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ). Загалом станом на 01.12.2019 року створено 

641 ОСББ в 687 багатоквартирних житлових будинках.  

Завершується реконструкція системи гарячого водопостачання 

мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниці (ІV етап), що тривала в рамках заходів з 

енергоефективності відповідно до Меморандуму зі Швейцарською 

Конфедерацією. У 2019 році встановлення обладнання ІТП здійснюється після 

його поставки швейцарською стороною. Станом на 01.10.2019 року влаштовано  

обладнання 97 ІТП в житлових будинках та бюджетних установах. До кінця року 

заплановано встановити 135 ІТП (проектом передбачено влаштування 142 ІТП). 

Для забезпечення належної якості послуг та безпеки перевезення 

пасажирів проведено капітально-відновлювальний ремонт 2 автобусів, 

капітальний ремонт 13 тролейбусів та 5 трамвайних вагонів, середній ремонт 9 

тролейбусів та 10 трамваїв. Завершено зборку 2 тролейбусів «VinLine», 

пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. Роботи ще по 2-х 

тролейбусах будуть завершені до кінця року. 

Удосконалювалась організація надання адміністративних послуг. У 2019 

році через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» запроваджено 

надання 5 послуг ВРАЦС Головного управління юстиції у Вінницькій області з 

державної реєстрації актів цивільного стану (народження; шлюбу; розірвання 

шлюбу; зміни імені; смерті). Було створено віддалене робоче місце 

адміністратора ЦНАП у смт Десна.  

Запроваджено онлайн реєстрацію фізичної особи-підприємця у співпраці з 

ДП «НАІС» та юридичної особи за допомогою електронного сервісу 

Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції». Створено Кол-центр 

«Прозорого офісу» та офіційну сторінку ЦНАП у мережі «Фейсбук». 

Запроваджено нову сучасну програмну платформу «Прозорий офіс» на 

внутрішньому сайті міської ради. 

Створені та впроваджені нові елементи електронного врядування, зокрема: 

система електронного зарахування дітей до 1-го класу в комунальних закладах 

загальної середньої освіти; розроблено нове програмне забезпечення для 

Цілодобової варти, у промислову експлуатацію запущено нову систему 

«Диспетчер». 

В рамках проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за 

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» в 2019 році відкрито центр 

обслуговування користувачів КП «Вінницякартсервіс»; завершено установку 

бортових мереж в 306 одиницях громадського транспорту КП «Вінницька 

транспортна компанія»; бортовим обладнанням (валідаторами та консолями 

водія) облаштовано 324 одиниці громадського транспорту (62 автобуси, 163 

тролейбуси, 98 трамваїв, 1 маршрутка). У вересні проведено тестування системи 



7 

 

на маршрутах. З 02 грудня запущено систему електронного квитка для оплати 

проїзду в трамваях; до кінця року планується впровадити систему  в тролейбусах 

та автобусах.  

В рамках укладених угод про комплексну забудову територій завершено 

будівництво двох закладів дошкільної освіти  в житлових комплексах «Авалон» 

(вул. Трамвайна) та «Туркіш Сіті» (вул. Замостянська), які в 2019 році введені в 

експлуатацію та прийняті в комунальну власність Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади.  

За рахунок бюджетних коштів придбано будівлю на вул. 

Черняховського,82 під розміщення закладу дошкільної освіти. 

Продовжено реалізацію та  фінансування заходів/робіт в рамках конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади». У 2019 році на реалізацію 12 проектів-переможців IV етапу конкурсу 

з бюджету Вінницької міської ОТГ виділено 6,2 млн грн; проведено V етап 

конкурсу, відібрано 12 проектів-переможців (6 великих та 6 малих), на їх 

реалізацію в бюджеті Вінницької міської ОТГ на 2020 рік передбачається 6,9 млн 

грн.  

Вперше в м. Вінниці проведено «Бюджет шкільних проектів». На 

реалізацію 11 проектів-переможців у 2019 році з бюджету Вінницької міської 

ОТГ виділено майже 1,0 млн грн.  

Проведено восьмий конкурс фінансової підтримки соціально-культурних 

проектів інститутів громадянського суспільства. На реалізацію 12 проектів-

переможців конкурсу спрямовані бюджетні кошти в сумі 972,0 тис. грн. 

Завершені роботи з формування та затверджено «Концепцію інтегрованого 

розвитку міста Вінниці 2030». Розпочато застосування та просування бренду 

Вінниці – «Місто ідей» та його візуальних елементів дизайну (логотипу, 

оновленого шрифту). 

Впродовж року були ухвалені важливі програмні документи, серед яких: 

«Програма «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року», «Програма реалізації 

стратегії просторового розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громаді на 2019-2020 роки», оновлена «Перспективна програма дій на 2019-2022 

роки за напрямом «Європейська Енергетична Відзнака». Затверджена 

«Концепція цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2025 роки». Розпочато роботу в рамках нової «Програми 

розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки». 

Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» місту Вінниці  підтверджено 

довгостроковий кредитний рейтинг до інвестиційного рівня uaA+ за 

Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та оновлено 

рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  uaINV4+ (високий рівень). А 

також рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI – Рейтинг» 

місту Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного 

рівня uaA за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та 

підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  inv A+. 
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«Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» передбачені заходи, спрямовані 

на подальшу реалізацію важливих інфраструктурних та інвестиційних проектів, 

активізацію роботи щодо залучення інвестицій, запровадження нових механізмів 

управління об’єктами та підприємствами комунальної власності Вінницької 

міської ОТГ.  

У 2020 році планується розпочати проектування будівництва ІІ черги заводу 

з виробництва холодильного обладнання (ТОВ «Грін Кул»); завершити 

будівництво І черги заводу з виробництва лецитину на території Вінницького 

індустріального парку (ТОВ «Укро-експертпостач»); приступити до будівництва І 

черги заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території 

індустріального парку «Вінтер Спорт» (ТОВ «Хед  Вінниця»). 

Зростання обсягів реалізації промислової продукції (товарів, послуг) по м. 

Вінниці прогнозується на рівні 16,9% до 40,0 млрд грн; прямих інвестицій, 

залучених в економічний розвиток м. Вінниці – на рівні  5,9% в сумі 170 млн дол. 

США. 

Планується розпочати роботи з реконстукції будівель під розміщення 

Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал», за адресою: вул. 600-

річчя,21, м. Вінниця, Літери А-Б.  

Триватимуть роботи з облаштування Вінницького індустріального парку 

необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою. Зокрема, передбачено 

фінансування робіт з будівництва: внутрішніх газових мереж; каналізаційної 

насосної станції та насосної станції водопостачання; системи відведення дощових 

вод з влаштуванням локальних очисних споруд; огорожі території, автомобільного 

паркінгу, автомобільних доріг. 

Для надання фінансової підтримки бізнесу на реалізацію проектів розвитку, 

відповідно до діючого «Порядку  часткової компенсації фактично сплачених 

відсотків за залученими кредитами  суб’єктам малого та середнього 

підприємництва за рахунок коштів Вінницької міської ОТГ на 2020 рік» 

передбачені кошти в сумі 5 млн грн. 

Продовжуватимуться роботи з розробки Генерального плану м. Вінниці. 

Зокрема, в 2020 році планується провести збір вихідних даних для формування 

нового Генерального плану, здійснити оновлення історико-архітектурного 

опорного плану, розробити лінії містобудівних регламентів (червоні, блакитні, 

жовті, зелені). 

Триватиме будівництво та реконструкція мереж водопроводу, мереж 

каналізації та інших об’єктів інженерної інфраструктури, в тому числі в районах 

м. Вінниці з приватною забудовою, а саме: «Малі Хутори», «Старе місто», 

«Тяжилів», а також в смт Десна.   

Планується здійснити комплекс робіт з утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою, реконструкції мереж зовнішнього вуличного освітлення. Буде 

проведений капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць: Д. Нечая (від вул. 

Московської до вул. Брацлавська), Сабарівське шосе, Черняховського.  

В планах 2020 року – продовження робіт в рамках реалізації проекту 

«Будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного 
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центру серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці», в 

тому числі за рахунок залучення коштів  державного бюджету (на умовах 

співфінансування). 

Планується завершення будівництва та введення в експлуатацію 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в житловому районі «Поділля», яка 

будується із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Триватиме реконструкція спортивного комплексу на вул. Академіка 

Янгеля, 48. 

Заплановані роботи з реконструкції (термомодернізації) закладів освіти м. 

Вінниці, які здійснюватимуться за рахунок запозичення до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

Планується введення в експлуатацію 80-квартирного житлового будинку на 

вул. Маяковського (І черга), завершення будівництва ІІ черги – багатоповерхового 

житлового будинку на вул. Маяковського за програмою «Муніципальне житло 

Вінницької міської ОТГ». 

Триватимуть роботи з підтримання в належному технічному стані та 

модернізації рухомого складу КП «ВТК».  У 2020 році передбачається запуск 

систем електронного квитка для оплати проїзду в маршрутках.  

Культурне та спортивне життя мешканців населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ буде наповнено  комплексом заходів, подій, акцій та змагань, які 

сприятимуть змістовному на наповненому дозвіллю, здоровому способу життя. 

Буде забезпечена реалізація «Маркетингової стратегії міста Вінниці – 2020», 

промоція та просування бренду м. Вінниці.  

Планується затвердити Стратегію розвитку туризму м. Вінниці до 2030 

року, забезпечити її впровадження; провести реконструкцію будівлі за адресою: 

вул. Соборна,89, м. Вінниця (літера А) під  розміщення «Туристичного хабу 

Вінниця». 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Вінницька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської ради 

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької  міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» взяти до відома.  

2. Затвердити «Програму економічного і соціального розвитку Вінницької  

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (далі – Програма), 

згідно з додатком.  

3. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити  координацію 

та контроль (моніторинг) за ходом реалізації Програми. 

4. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям, 

які відносяться до комунального сектору економіки   – визначеним 

відповідальним виконавцям, забезпечити реалізацію завдань та заходів 

Програми, та надавати звіти про хід виконання Програми  департаменту 
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економіки і інвестицій міської ради щоквартально до 10 числа наступного за 

звітним кварталом місяця.  

5. Надати право виконавчому комітету Вінницької міської ради спільно з 

постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до Програми 

з подальшим затвердженням міською радою. 

6. Зняти з контролю рішення міської ради №1467 від 21.12.2018 року  «Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 

рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» зі змінами 

до нього. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

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

(В.Кривіцький). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова             С. Моргунов 
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Додаток до  

рішення міської ради 

від 27.12.2019 № 2076  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
економічного і соціального розвитку  

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  

на 2020 рік   
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Вступ 

«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької  міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (далі – Програма) розроблена 

відповідно до законів України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335, враховуючи 

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30 березня 2016 року №75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної 

територіальної громади». 

У Програмі дана оцінка економічного та соціального стану за 2019 рік, 

визначені цілі, завдання та очікувані результати економічного та соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та 

прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2021-2022 роки. 

Програма спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 

та якості життя мешканців громади. 

Програма підготовлена департаментом економіки і інвестицій міської ради та 

ґрунтується на основі оперативних звітних даних за 9 місяців 2019 року, наданих 

Головним управлінням статистики у Вінницькій області, пропозицій і прогнозів 

виконавчих органів Вінницької міської ради, підприємств, установ та організацій, 

які відносяться до комунального сектору економіки.  

Показники та параметри Програми розроблені, виходячи з аналізу потенціалу 

для економічного зростання та активізації інноваційних можливостей Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади.  

Програма враховує цілі та завдання «Концепції інтегрованого розвитку м. 

Вінниці 2030», затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 року №1542, 

включає стратегічні проекти, затверджені рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 01.08.2019 року №1910 «Про затвердження Плану реалізації та 

каталогу стратегічних проектів «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 

2030» та кореспондується з чинними цільовими програмами, та є основою для 

формування та раціонального використання фінансових і матеріальних  ресурсів 

громади.  

Для оцінки стану виконання основних показників Програми, повноти та 

якості реалізації визначених завдань і заходів, здійснюватиметься 

щоквартальний моніторинг виконання Програми.  

У процесі реалізації Програми можуть вноситись необхідні корективи 

(зокрема, уточнення обсягів фінансових ресурсів). Зміни та доповнення до 

Програми затверджуються міською радою. Звітування про виконання 

запланованих завдань Програми здійснюватиметься  за підсумками року. 
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1. Аналіз економічного і соціального розвитку Вінницької міської  об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік 

1.1. Основні досягнення:  

 м. Вінниці оновлено високий рівень інвестиційної привабливості; 

 введено в експлуатацію І чергу заводу з виробництва сонячних панелей (ТОВ 

«Несс Естейт»), налагоджено випуск продукції; 

 створено індустріальний парк «Вінтер Спорт» (ТОВ «Хед Винниця»); 

 підписано Меморандум з ТОВ «Укро-експертпостач» щодо будівництва заводу 

з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку;  

 затверджені стратегічно важливі для економічного та соціального розвитку 

громади документи: 

 «Концепцію інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030»;  

 «Концепцію розвитку Вінницького інноваційно-технологічного парку 

«Кристал»; 

 розпочато роботи із застосування та популяризації бренду м. Вінниця – «Місто 

ідей» та оновленого візуального стилю (логотипу, шрифту);  

 забезпечено надання через ЦНАП «Прозорий офіс» 5 нових послуг з державної 

реєстрації актів цивільного стану; 

 створено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП у смт Десна; 

 створено Кол-центр «Прозорого офісу» та офіційну сторінку ЦНАП у мережі 

«Фейсбук»; 

 запроваджено онлайн реєстрацію фізичної особи-підприємця у співпраці з ДП 

«НАІС» та юридичної особи за допомогою електронного сервісу Міністерства 

юстиції України «Он-лайн будинок юстиції»; 

 впроваджено новий сайт «Бюджет шкільних проектів»; 

 розроблено та впроваджено нове програмне забезпечення для «Цілодобової 

варти»; запущена нова система «Диспетчер»; 

 реалізовані, за рахунок бюджетних коштів, проекти-переможці: 

 ІV етапу конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

ОТГ» – 12 проектів, на суму 6,2 млн грн; 

 восьмого конкурсу фінансової підтримки соціально-культурних проектів 

інститутів громадянського суспільства – 12 проектів, на суму 972,0 тис. 

грн;  

 першого конкурсу «Бюджет шкільних проектів» – 11 проектів, на суму 

майже 1 млн грн. Конкурс, впроваджений в 2019 році та представлений 

на міжнародному конкурсі ЮНІСЕФ, отримав премію «Child Friendly 

Cities Inspire Awards»; 

 проведено V етап конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 

ОТГ», відібрано 12 проектів-переможців, з бюджету Вінницької міської ОТГ на 

2020 рік передбачено 6,9 млн грн; 

 відшкодовано п’ятьом учасникам процедури часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ близько 390 тис. грн; 

 в рамках Програми «Муніципальне житло Вінницької міської ОТГ»: 
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 введено в експлуатацію житловий будинок на вул. П. Запорожця (ІІ 

пусковий комплекс); 

 завершено будівництво житлового будинку на вул. Маяковського (І 

черга); 

 прийнято в комунальну власність Вінницької міської ОТГ два заклади 

дошкільної освіти (вул. Трамвайна та вул. Замостянська), збудовані за кошти 

інвесторів;   

 придбано нежитлову будівлю на вул. Черняховського,82 (під влаштування 

закладу дошкільної освіти); 

 стартував пілотний інноваційний проект з муніципально-приватного 

партнерства в сфері освіти (дошкільної);  

 створено 1 прийомну сім’ю (станом на 01.10.2019р.);  

 завершено комплексну реконструкцію вул. Замостянської (від вул. Стрілецька 

до проспекту Коцюбинського); 

 капітально відремонтовано  85 тис. м2 дорожнього покриття; 

 влаштовано 68 пандусів на пішохідних переходах та інших об’єктах 

благоустрою; 

 облаштовано 11 км велосипедної мережі, загальна протяжність облаштованої 

веломережі в м. Вінниці склала 70 км; 

 проведено на умовах співфінансування з мешканцями районів приватної 

забудови: 

 асфальтування дорожнього покриття 20 вулиць, загальною протяжністю 

17,6 тис. м2;  

 будівництво 5,1 км мереж водопроводу та каналізації; 

 влаштовано та замінено 968 світлодіодних світильників вуличного освітлення; 

 відремонтовано та облаштовано 32 зупинки громадського транспорту; 

 завершено зборку 4 тролейбусів «VinLine»; 

 затверджено  «Програму розвитку сфери паркування транспортних засобів  на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 

роки». 

1.2. Основні проблемні питання: 

− висока вартість фінансових ресурсів і, як наслідок, їх недоступність для 

фінансування інвестиційних проектів на підприємствах Вінницької міської 

ОТГ; 

− зростання витрат в межах операційної діяльності підприємств;  

− гострий дефіцит кваліфікованих кадрів технічних спеціальностей та фахових 

спеціалістів робітничих професій;  

− наявність неформальної  зайнятості; 

− зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної  

інфраструктури, житлового фонду, застаріле та енерговитратне обладнання. 

− утворена станом на 01.10.2019 року заборгованість із виплати заробітної 

плати, всього по м. Вінниці – 11,2 млн грн, в тому числі на підприємствах-

банкрутах – 5,5 млн грн, економічно активних підприємствах – 5,7 млн грн; 
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− зарахування в повному обсязі до державного бюджету коштів плати за 

надання інформації з державних реєстрів, що надається державними 

реєстраторами органів місцевого самоврядування. 

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 впровадження «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» 

відповідно до затвердженого Плану реалізації та каталогу стратегічних 

проектів в рамках реалізації проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні 

ІІ» (за підтримки GIZ); 

 реалізація демонстраційного проекту – створення локального парку «Хімік»; 

 реалізація заходів з промоції міста відповідно до «Маркетингової стратегії 

міста Вінниці – 2020»; 

 розробка та впровадження Стратегії розвитку туризму м. Вінниці; 

 розробка та впровадження Програми підтримки соціального підприємництва 

Вінницької міської ОТГ; 

 розширення участі інститутів громадянського суспільства в розробці та 

прийнятті рішень органів влади та в реалізації цільових програм; 

 удосконалення: 

 Реєстру Вінницької міської об’єднаної територіальної громади для 

надання адміністративних послуг з реєстрації місця проживання 

(перебування) особи, зняття з реєстрації місця проживання особи; 

 механізму обміну інформацією з Реєстру Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади між органами та службами, відповідно до чинного 

законодавства (військкомат, житлово-комунальна сфера, органи 

соціального захисту, підрозділи державного реєстру виборців, ОВС). 

 збереження та розвиток накопиченого промислового та технологічного 

потенціалу Вінницької міської ОТГ, в тому числі реалізація інвестиційних 

проектів, спрямованих на створення сучасних інноваційних виробництв, 

розвиток індустріальних парків;  

 забезпечення супроводу інвестиційних проектів; 

 проведення робіт з реконструкції приміщень для розміщення Вінницького 

інноваційно-технологічного парку «Кристал»;  

 залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку для 

фінансування важливих інфраструктурних та соціальних проектів; 

 впровадження  автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниці;  

 оновлення та модернізація рухомого складу муніципального пасажирського 

транспорту;  

 виконання заходів/робіт з відбору та фінансування проектів розвитку за 

рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» та «Бюджету шкільних проектів»; 

 розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; цифровізація 

діяльності виконавчих органів міської ради; створення та  удосконалення 

електронних сервісів;  
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 реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних 

інноваційних технологій, раціональне використання енергоресурсів у 

бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві; 

 реалізація заходів та/або проектів, спрямованих на розбудову інженерно-

транспортної інфраструктури, організація вуличного простору, з 

урахуванням сучасних міжнародних  практик, орієнтованого на пішохідну та 

велосипедну активність;  

 модернізація вуличного освітлення на магістральних вулицях (за фінансової 

підтримки НЕФКО); 

 сприяння організації та функціонуванню закладів охорони здоров’я, що 

забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

населенню;  

 завершення будівельних робіт в рамках реалізації проекту «Будівництво  

Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру 

серцево-судинної патології  на вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця» за 

фінансової підтримки Світового банку; 

 створення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти,  розвитку 

дітей, забезпечення їх прав та інтересів;  

 підвищення якості здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, 

які опинилися в складних життєвих обставинах;  

 створення безбар’єрного міського простору для всіх представників 

Вінницької міської ОТГ та, особливо, для  людей з інвалідністю; 

 створення умов для повноцінної участі та інтеграції в активне громадське 

життя людей з особливими потребами; 

 сприяння розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (влаштування дітей до сімей опікунів, 

піклувальників, прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу) та 

здійснення їх соціального супроводу. 

3. Економічний розвиток 

3.1. Промисловість. Розвиток інноваційної інфраструктури 

Оцінка поточної ситуації 
У галузі промисловості м. Вінниці в 2019 році здійснювали 

виробництво/реалізовували промислову продукцію (товари, послуги) 266 

великих, середніх та малих підприємств. За рік кількість підприємств не 

зменшилась, при цьому збільшилась чисельність підприємств з малими 

потужностями. 

Однією з ключових галузей промислового комплексу м. Вінниці 

залишається переробна промисловість. Її частка в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг) за січень-серпень 2019 року складає 

77,1%. Більшість підприємств переробної галузі працюють на внутрішній 

споживчий ринок. 

В структурі переробної промисловості важливе місце належить 

виробництву харчових продуктів та напоїв. Серед підприємств, які здійснюють 
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виробничу діяльність в харчовій промисловості, про найбільші обсяги реалізації 

промислової продукції (товарів, послуг) звітували: ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат», ПАТ «Вінницький молочний завод «Рошен», ПрАТ 

«Вінницька кондитерська фабрика», ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», 

ТОВ-підприємство «Авіс», ПМП ВФ «Панда», ДП «Вінницяхліб» ПрАТ 

«Концерн Хлібпром», ТОВ «Австрія Джус Україна». Загалом виробники 

харчових продуктів та напоїв за підсумками січня-вересня 2019 року реалізували 

продукції (товарів, послуг) на суму 9973,6 млн грн.  

Поміж потужних виробників товарів продовольчої групи в переробній 

промисловості досить активно працюють: ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Грін 

Кул», ДП «Електричні системи», СУІП у формі ТОВ «Сперко Україна», ПрАТ 

«Володарка», ПрАТ «Маяк».  

Всього за січень–вересень 2019р. підприємствами м. Вінниці реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 24412,3 млн грн, що складає 

39,7% від загальнообласного обсягу та 71,3% від запланованого обсягу на рік. 

З метою зменшення енерго- та ресурсовитратності виробництва заходи з 

реконструкції та модернізації виробництв здійснювалися на   підприємствах 

промисловості: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»; КП 

«Вінницяоблтеплоенерго»; ТОВ «Теплокомуненерго МАЯК ЛТД»; ТОВ «БМУ-

3»; ТОВ «Вінницький інструментальний завод»; Філія «Вінницятрансприлад» 

ПрАТ «Укрзалізниця» та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 

З початку року впроваджені технологічні інноваційні процеси на 

підприємствах харчової промисловості: ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця»; ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат»; ПП «Вінницька овочева компанія»; 

ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»; ПрАТ «Вінницька кондитерська 

фабрика». Нову виробничу лінію запущено на ПрАТ «Вінницяпобутхім». 

Освоїли нові види продукції: ТОВ «Вінницький інструменталь-ний завод»; 

ДП «Вінницький завод «Кристал»; «ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат»; ТОВ «Барлінек Інвест»; ПП «Вінницька овочева компанія»; ТОВ 

«Промавтоматика Вінниця»; ТОВ-підприємство «Авіс»; ПрАТ «Вінницька 

харчосмакова фабрика»; ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика».  

Тривало виконання робіт в рамках інвестиційних проектів, які 

реалізуються на підприємствах: ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»; ТОВ 

– Фірма «Екопласттермавіа»; ТОВ «Барлінек Інвест»; ТОВ «Аграна Фрут 

Україна».  

Продовжена, започаткована в 2018 році, практика надання підтримки 

підприємствам, які здійснюють заходи з технологічного переозброєння 

виробництв, застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій, зниження 

витрат виробничої діяльності, освоєння нових видів сучасної якісної продукції. 

Зокрема, одним з перших учасників процедури часткової компенсації суб’єктам 

МСП за залученими кредитами за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

ОТГ стало підприємство ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». Загальна 

сума отриманого підприємством в 2019 році відшкодування за користування 

кредитами (у ІІ та ІІІ кварталах 2018 року) склала понад 130 тис. грн, та 

практично покрила витрати за користування кредитними ресурсами. Заощаджені 
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кошти підприємство використало на розширення виробництва та підвищення 

рівня оплати працівникам. 

В останні роки активізовано інвестиційну діяльність в м. Вінниці, що 

сприяло появі нових промислових підприємств, які тільки на перших етапах 

діяльності забезпечили роботою 2,2 тис. осіб (на кінець 2019 року).  

Крім того, в 2019 році в експлуатацію введено І чергу заводу з виробництва 

сонячних панелей (ТОВ «Несс Естейт»).   

Підписано Меморандум з ТОВ «Укро-експертпостач»  щодо будівництва 

заводу з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку. 

З 04 липня 2019 року ТОВ «Укро-експертпостач» набуло статус учасника 

Вінницького індустріального парку. Наприкінці року підприємство розпочало 

роботи з підготовки ділянки забудови до початку будівельних робіт. 

Створено індустріальний парк «Вінтер Спорт» (ініціатор створення ТОВ 

«Хед  Вінниця»), який  відповідно до наказу Мінекономіки  від 02.10.2019 року 

№151 включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Серед 

пріоритетних видів діяльності в парку: виробництво спортінвентарю для 

зимових видів спорту, обладнання для підводного плавання, інших компонентів; 

розміщення складських та адміністративних приміщень, та підприємств з 

інформаційних технологій. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 

07.11.2019 року №2787 підприємству ТОВ «Хед Вінниця» надані вихідні дані – 

містобудівні умови та обмеження на проектування заводу з виготовлення  

спортивного обладнання на вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці. 

Для облаштування території Вінницького індустріального парку  

необхідною інфраструктурою, зокрема, на виконання робіт з будівництва доріг, 

прокладання мереж водопостачання та водовідведення, проектних робіт з 

будівництва внутрішнього газопроводу та будівництва лінії електропередачі  з 

бюджету Вінницької міської ОТГ  в 2019 році  виділено 26,8 млн грн. 

Проблемні питання 

− збереження високих інвестиційних ризиків, що обумовлено політичною 

нестабільністю в країні; 

− відсутність державної підтримки інноваційної діяльності промислових 

підприємств; 

− продовження тенденції до зниження рівня доходів і прибутків 

промислових підприємств;  

− брак інвестиційних ресурсів, що ускладнює та/або унеможливлює 

здійснення інноваційно-технологічного оновлення промислових 

виробництв, які спеціалізуються на виготовленні технологічно містких 

інвестиційних товарів; 

− збільшення частки низькотехнологічних виробництв, скорочення частки 

продукції машинобудування в загальній структурі промислового 

виробництва; 

− невідповідність кадрового забезпечення потребам промислових 

підприємств, зростаюча потреба в працівниках належної професійної та 

кваліфікаційної підготовки. 
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Цілі та завдання на 2020 рік  

− продовжити виконання робіт з будівництва об’єктів інженерно-технічної 

інфраструктури та автомобільних доріг в районі Вінницького 

індустріального парку; 

− забезпечити моніторинг ходу реалізації інвестиційних проектів 

підприємств, які задекларували початок робіт з будівництва: 

 заводу з виробництва холодильного обладнання (ТОВ «Грін Кул») (ІІ 

черга);  

 заводу з виробництва лецитину (ТОВ «Укро-експертпостач») на 

території Вінницького індустріального парку (І черга); 

 заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту (ТОВ 

«Хед  Вінниця») на території індустріального парку «Вінтер Спорт» (І 

черга); 

− сприяти налагодженню ефективної комунікації і співробітництва між 

системою професійної освіти та роботодавцями, розвиток соціального 

партнерства; 

− опрацювати питання впровадження дуальної системи освіти, за якої 

професійно-теоретична підготовка проводитиметься у закладах професійної 

освіти, а професійно-практична підготовка – на підприємствах. 

Очікувані результати 

− активізація інвестиційної діяльності в промисловості, як за рахунок 

залучення іноземного, так і вітчизняного капіталу; 

− створення нових робочих місць, належних умов праці та рівня заробітної 

плати, збільшення кількості зайнятих в економіці міста;  

− збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт, послуг) до 40,0 

млрд грн;  

− підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, зміцнення 

позицій місцевих товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках;  

− підвищення ефективності використання стратегічних ресурсів Вінницької 

міської ОТГ –  території, людського капіталу, економічного потенціалу. 

3.2. Будівельна та інвестиційна діяльність 
Оцінка поточної ситуації  

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 

підприємствами м. Вінниці в січні–вересні 2019р. становив 5299,3 млн грн, що 

становить 89,9% від загальнообласного обсягу робіт. 
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Обсяг виконаних будівельних робіт по м. Вінниці  

за 9 місяців,  млн грн 

 
За видами будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 

найбільший обсяг будівельних робіт виконано на будівництві інженерних 

споруд, що складає 4238,9 млн грн або 80% від загального обсягу. 

За характером будівництва обсяги виробленої будівельної продукції 

розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та 

технічного переозброєння склали 91,8% від загального обсягу, решта – з 

капітального та поточного ремонтів 5,7% та 2,5% відповідно). 

Забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2019 

року прийнято в експлуатацію 71,3 тис. м2 загальної площі житлових будівель 

(нове будівництво), що більше порівняно з січнем-вереснем 2018 року 

збільшився на 2,1%. 

 В тому числі в експлуатацію введено ІІ пусковий комплекс V об’єкту 

Програми «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади»  – житловий будинок на вул. Петра Запорожця на 95 квартир загальною 

площею 6,2 тис. м2.  

Завершені загально-будівельні роботи на VI об’єкті Програми – 80-

квартирного житлового будинку на вул. Маяковського (район МКЛ №3), 

загальною площею понад 3,8 тис. м2 (І черга). Проведені внутрішні мережі 

водопостачання та водовідведення, газові мережі. Триває будівництво мереж 

електропостачання, зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення.  

Ведуться роботи з будівництва ІІ черги – багатоквартирного житлового 

будинку на вул. Маяковського. З початку виконання будівельних робіт на об’єкті 

збудовано три поверхи.  

На виконання робіт на об’єктах Програми капітального будівництва (на 

замовлення міської ради) в 2019 році за рахунок різних джерел фінансування 

передбачено фінансування на загальну суму                1 073,0 млн грн, в тому 

числі, за рахунок коштів: державного бюджету – 482,1 млн грн, бюджету 

Вінницької міської ОТГ (бюджету розвитку) – 466,1 млн грн та інших джерел – 

124,8 млн грн.  

Станом на 01.10.2019 року на будівництво та реконструкцію об’єктів 

житлово-комунального господарства, соціальної та інженерної інфраструктури 

міста за рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано 322,9 млн грн (30% від 

передбачених на рік), з яких: 110,4 млн грн – кошти державного бюджету, 177,5 млн 

грн – кошти бюджету Вінницької міської ОТГ (бюджету розвитку), 35,0 млн грн – 

інші джерела. 
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За рахунок бюджетних коштів виконано робіт на загальну суму 287,9 млн 

грн, з яких: 

у сфері житлово–комунального господарства використано  141,2 млн 

грн, в тому числі на: будівництво/реконструкцію теплових мереж, котелень, 

систем теплозабезпечення, мереж водопроводу, каналізації, зливової каналізації 

та  інших  (30,3 млн грн), мережі  зливової каналізації (4,9 млн грн); будівництво 

мережі водопроводу, каналізації та внутрішнього газопроводу індустріального 

парку (16,2 млн грн), дитячих та спортивних майданчиків (4,8 млн грн), мереж 

водопроводу та каналізації в приватному секторі (3,9 млн грн); реконструкцію та 

будівництво мереж зовнішнього освітлення (1,4 млн грн); будівництво 

комплексу по знешкодженню побутових відходів (6,0 млн грн), доріг до 

індустріального парку (6,0 млн грн). 

На завершення робіт з реконструкції: вул. Замостянської від вул. 

Стрілецька до просп. Коцюбинського – ІІ черга (від вул. Стеценка до вул. 

Стрілецької) спрямовано 58,3 млн грн, з яких: 22,3 млн грн – кошти  з бюджету 

Вінницької міської ОТГ та 36,0 млн грн – кошти з Державного фонду 

регіонального розвитку; головного входу ЦПКіВ ім. Горького – 5,1 млн грн. 

У сфері соціальної інфраструктури міста  з бюджету Вінницької міської 

ОТГ використано 127,6 млн грн. Зокрема,  на продовження робіт з:  

– будівництва регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру 

серцево-судинної патології на вул. Хмельницьке шосе виділено 46,8 млн грн 

(з яких: 0,8 млн грн – з бюджету Вінницької міської ОТГ, 46,0 млн грн – 

субвенція з державного бюджету);  

– добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на 

вул. Київська – 12,7 млн грн (в т.ч.: 2,9 млн грн – кошти ДФРР, 9,8 млн грн – 

бюджету Вінницької міської ОТГ); 

– будівництва загальноосвітньої школи в районі «Поділля» – 29,5 млн грн (з 

яких: з бюджету Вінницької міської ОТГ – 10,0 млн грн,  Державного фонду 

регіонального розвитку – 19,5 млн грн).  

На продовження робіт з реконструкції:  

– спортивного комплексу на вул. А. Янгеля спрямовано 17,9 млн грн, з яких: 

15,0 млн грн з бюджету Вінницької міської ОТГ та 2,9 млн грн – субвенція з 

державного бюджету);  

– приміщень МКЛ-1 під молочну кухню виділено з бюджету Вінницької міської 

ОТГ 2,6 млн грн;  

– спортивного ядра ЗОШ №20 – 6,9 млн грн;  

– будівлі ДНЗ №16 – 3,1 млн грн. 

На виготовлення ПКД на термомодернізацію ЗОШ №13 та пологового 

будинку №2 на вул. Коцюбинського з бюджету Вінницької міської ОТГ виділено 

0,8 млн грн. 

Виготовлено ПКД на реконструкцію: спортивного ядра гімназії №6, будівель 

ЗДО №№8,25, приміщень терапевтичного та пульмонологічного відділень лікарні 

№1, а також мереж холодного водопостачання та водовідведення, пожежного 

водогону лікарні №1 та системи опалення терапевтичного корпусу №1. З бюджету 

Вінницької міської ОТГ на ці цілі спрямовано 1,4 млн грн. 



24 

 

На завершення робіт з термомодернізації будівель ЗОШ №8 виділено 1,6 

млн грн, та фізико-математичної гімназії №17 – 1,4 млн грн (відповідно до 

потреби).   

За рахунок запозичення до бюджету Вінницької міської ОТГ розпочато 

роботи з термомодернізації 12 закладів освіти, а саме: ЗДО 

№№18,21,23,26,30,42,47,52,60,75, гімназії №1 та ЗОШ №10. На ці цілі з бюджету 

Вінницької міської ОТГ було виділено 48,7 млн грн.  

На виконання робіт на інших об’єктах комунальної власності 

спрямовано 19,1 млн грн. Так, на реконструкцію:  

 2-го поверху адмінбудівлі під ЦНАП (вул. Замостянська) виділено 5,3 млн грн 

(з них: 2,9 млн грн – за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ,  2,4 

млн грн – субвенція з державного бюджету);  

 адмінбудівлі на вул. Соборна, 36, спрямовано 0,3 млн грн.  

На виготовлення ПКД на реконструкцію: приміщень будівлі під міський 

архів на вул. Стрілецькій та  адмінбудівлі на вул. Соборна, 89, з бюджету 

Вінницької міської ОТГ виділено відповідно 0,2 млн грн та  0,5 млн грн. 

Тривають роботи. 

За рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ (5,3 млн грн) 

придбано будівлю в мікрорайоні «Сабарів» (вул. Черняховського,82) під 

влаштування закладу дошкільної освіти.  

Крім того, за рахунок бюджетних коштів виготовлені проектно-

кошторисні документації з реконструкції трамвайних колій на вул. Соборній, 

підземного переходу на вул. Пирогова; завершено перший етап проектування з 

реконструкції вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна від створу з шляхопроводом 

до перехресть з вулицями Батозька  та М. Шимка.    

В 2019 році в рамках укладених угод про забудову території: 

 завершено будівництво та введено в експлуатацію два заклади дошкільної 

освіти в житлових комплексах «Авалон» (на вул. Трамвайна) та «Туркіш Сіті» 

(на вул. Замостянська);  

 розпочато будівництво діагностично-лікувально-профілактичного закладу на 

вул. Замостянській, 49. 

Відповідно до укладеного договору за рахунок коштів інвестора на пр-ті 

Юності (біля буд. №51) встановлено групу тимчасових споруд, призначених для 

торгівлі квітами (в тому числі для сезонної торгівлі).  

На конкурентних засадах визначено інвестора з реконструкції нежитлової 

будівлі на вул. Келецькій, 4б в м. Вінниці під громадські потреби. До переліку 

об‘єктів інвестування включено нежитлові будівлі на вул. Магістратській, 82 в 

м. Вінниці з метою здійснення  їх подальшої реконструкції. 

Станом на 01.10.2019р. із забудовниками м. Вінниці укладено 52 договори 

про сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста,  надходження від 

сплати пайової участі до бюджету розвитку бюджету Вінницької міської ОТГ 

склали майже 9,1 млн грн, що на 665,8 тис. грн або на 7,9% більше, ніж зі 

аналогічний період минулого року.  
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Проблемні питання 

− обмеженість фінансових ресурсів бюджету Вінницької міської ОТГ. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

− поліпшення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Вінницької міської ОТГ; 

− забезпечення житлом мешканців Вінницької міської ОТГ, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Очікувані результати 

− введення в експлуатацію 7,6 тис м2 загальної площі житла за програмою 

«Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади»; 

− залучення коштів державного бюджету для реалізації проектів розвитку. 

3.3. Розвиток підприємництва. Регуляторна діяльність  
Оцінка поточної ситуації 

У Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом 

на 01.10.2019 року в м. Вінниці зареєстровані (новостворені) 3 101 суб’єкт 

господарської діяльності, що менше на 4,6%, ніж за аналогічний період 

минулому року.  

Динаміка показників реєстрації юридичних осіб  

та фізичних осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
У загальній кількості зареєстрованих з початку року суб’єктів 

підприємницької діяльності переважну більшість (82,7%) складають  фізичні 

особи-підприємці. Порівняно з минулим роком кількість новоутворених 

фізичних осіб-підприємців станом на 01.10.2019 року зменшилась на 6,3%, 

водночас кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили діяльність 

збільшилась на 13%. Проте, незважаючи на негативну динаміку показників 

реєстрації з початку 2019 року, кількість зареєстрованих фізичних осіб-

підприємців на 6,8% більше ніж тих, які припинили діяльність станом на 

01.10.2019 року.    
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Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації фізичних 

осіб-підприємців (за 9 місяців), осіб 

 
 

Крім того, порівняно з минулим роком кількість юридичних осіб, які 

припинили діяльність станом на 01.10.2019р. зменшилась на 59% при збільшенні 

зареєстрованих (новостворених) на 6,3%. 

Динаміка показників реєстрації та припинення реєстрації юридичних 

осіб (за 9 місяців),  осіб 

 
Станом на 01.10.2019р. на податковому обліку перебували 32,5 тис. 

суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність в м. Вінниці. Із 

загальної кількості платників податків спрощену систему оподаткування обрали 

20,5 тис. осіб, з яких 18,4 тис. – фізичні особи-підприємці та 2,1 тис. – юридичні 

особи. Порівняно з минулим роком кількість фізичних осіб-підприємців, які є 

платниками єдиного податку збільшилась майже на 7%. Станом на 01.10.2019 

року до бюджету Вінницької міської ОТГ від сплати єдиного податку надійшло 

291,7 млн грн, що на 9,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.  

За «Програмою посилення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської ОТГ на 2017-2020 роки» в 2019 році реалізовані 

заходи та проекти, спрямовані на інформаційно-консультативну та фінансову 

підтримку підприємців. Зокрема, для стимулювання активності діючих 

підприємців та початків, які планують відкрити власну справу, в рамках проекту 

«Покращення навичок власників та співробітників МСП» та заходів «Марафону 

можливостей для бізнесу» організовано 9 інформаційно-просвітницьких подій, 

за участі 750 підприємців. Для підвищення рівня поінформованості підприємців, 

інформація про актуальні новини, заходи, гранти та ін. цікаві події постійно 
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розміщувалась на Telegram-каналі Сity4Business – для підприємців м.Вінниці, в 

рамках проекту «Міська рада інформує». 

Відповідно до проекту «Швидкий старт бізнесу» та Меморандуму з «Офісом 

ефективного регулювання» на Державному інфо-сервісі Start Business Challenge 

(sbc.regulation.gov.ua) в 2019 році локалізовано алгоритм відкриття 118-ти видів 

підприємницької діяльності.  

У співпраці з Київською школою економіки (KSE) організовано, за 

спеціальною Програмою, навчання основам підприємницької діяльності для 

ветеранів АТО та/або ООС. Серед відібраних 25 учасників, переважна більшість – 

вінничани.  

В рамках робіт з комплексного перегляду діючих регуляторних актів у 2019 

році Комісією з перегляду місцевого регуляторного середовища були переглянуті 9 

нормативно-правових актів – рішень, які мають ознаки регуляторних, з яких 

скасовано – 4. Всього, починаючи з 2018 року,  переглянуто 27 регуляторних актів, 

з 17 – рекомендованих до скасування регулювань, станом на 01.10.2019 року, 

скасовано 15.  

Продовжена співпраця з Головним управлінням ДПС України у Вінницькій 

області та двома державними банківськими установами (АТ «Ощадбанк» та АБ 

«Укргазбанк») – партнерами діючого «Порядку часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (далі – 

Порядок).   Відповідно до Порядку в 2019 році з бюджету ВМОТГ перераховано 

відшкодування п’ятьом учасникам процедури компенсації. Загальна  сума 

компенсації склала 387 156,22 грн (включно за IV квартал 2018 року, І та ІІ квартали 

2019 року).  

Всього, починаючи  з 2018 року, в рамках компенсації банками-партнерами 

видано 6 кредитів (в тому числі в 2019 році – 4) на суму 7,9 млн грн; загальна сума 

відшкодування за рахунок бюджетних коштів склала майже 560,0 тис. грн; на 

кінець 2019 року визначено 6 учасників процедури компенсації. Серед учасників 

процедури компенсації  – представники сфери послуг та харчової промисловості. 

Завдяки отриманим кредитам підприємці змогли закупити нове обладнання, 

збільшити заробітну платню працівникам, поповнити обігові кошти, закупити 

сировину та реалізувати інші заходи для розвитку власного бізнесу. 

До партнерства в реалізації Порядку залучено третій банк –   недержавний 

комерційний банк АТ «Кредобанк», з яким 05.11.2019 року підписано Генеральний 

договір про співпрацю.  

Впродовж року продовжено роботу щодо поліпшення надання 

адміністративних послуг суб’єктам господарської діяльності та громадянам. У 2019 

році через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» забезпечено надання 

через 5 нових послуг ВРАЦС Головного управління юстиції у Вінницькій області, 

зокрема, державна реєстрація народження; державна реєстрація шлюбу; державна 

реєстрація розірвання шлюбу; державна реєстрація зміни імені; державна 

реєстрація смерті. Створено нове віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП у 

смт Десна.  
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Запроваджено онлайн реєстрацію фізичної особи-підприємця у співпраці з 

ДП «НАІС» та юридичної особи за допомогою електронного сервісу Міністерства 

юстиції України «Он-лайн будинок юстиції».  

Створено Кол-центр «Прозорого офісу» та офіційну сторінку ЦНАП у мережі 

«Фейсбук». Запроваджена нова сучасна програмна платформа «Прозорий офіс» на 

внутрішньому сайті міської ради. 

Затверджено Положення про Реєстр Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, який є складовою Бази персональних даних Вінницької 

міської ради та її виконавчих органів  

Протягом 9 місяців 2019 року через Центр адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» та його територіальні відділення зареєстровано 42774 звернення 

про надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. 

Продовжено використання новітніх технологічних підходів до обслуговування 

клієнтів: продовжено практику попереднього запису у електронній системі 

управління чергою, в тому числі в режимі он-лайн в мережі Інтернет. 

Проблемні питання 

– брак виробничих приміщень і обладнання, власних обігових коштів, дефіцит 

кваліфікованих кадрів; 

– наявність тіньової діяльності (приховування доходів бізнесу, реальної 

кількості найманих працівників, реальних розмірів виплаченої заробітної 

плати або виплата зарплати «у конвертах»);  

– обмежений доступ до кредитних ресурсів та інвестицій; 

– низька активність молоді в сфері підприємництва; 

– низька платоспроможність населення, недостатній попит на товари і послуги, 

які виробляються суб’єктами підприємництва; 

– відсутність комплексного супроводу підприємців, що дозволило б отримати 

вільний доступ до ресурсів та або/інформації про них, а також отримати 

базові знання і застрахувати себе від помилок; 

– значна ступінь невизначеності щодо фіскальної політики держави; 

– слабка продуктивність роботи програмного забезпечення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно; 

– відсутність можливостей державних реєстрів (Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) формувати якісну статистичну звітність, 

необхідну для поточного планування і аналізу діяльності; 

– відсутність доступу адміністраторів ЦНАП до реєстраційно-облікових баз 

ДАІ МВС унеможливлює участь адміністраторів ЦНАП в процедурі 

реєстрації транспортних засобів та погіршує якість обслуговування 

населення. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

− запровадження онлайн та відео-консультацій для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва (МСП) з питань започаткування бізнесу, 

експортної діяльності, оподаткування та ін.; 

− створення сприятливого регуляторного середовища; 
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− розробка та затвердження нових, якісних регулювань: 

− побудова інфраструктури для розвитку бізнесу; 

− розвиток кадрових ресурсів МСП; 

− розвиток молодіжного підприємництва; 

− розробити Програму підтримки соціального підприємництва Вінницької 

міської ОТГ; 

− розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» та його територіальні 

відділення; 

− запровадження ефективного механізму одержання адміністративних 

послуг дистанційно через мережу Інтернет. 

Очікувані результати  

– збільшення частки суб’єктів МСП, діяльність яких пов’язана з 

виробництвом, в загальних обсягах реалізованої продукції (товарів, 

послуг); 

– покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів 

МСП, підвищення правової та економічної грамотності; 

– збільшення чисельності зайнятих у секторі МСП; 

– підвищення доступності отримання адміністративних послуг, якості 

обслуговування населення. 

3.4. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 
Оцінка поточної ситуації  

У сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг станом на 

01.10.2019р. працює близько 2315 об’єктів різної форми власності, з яких: 

торгівлі – 1504 (в т.ч. 87 торгових центрів та супермаркетів); ресторанного 

господарства – 447; з надання  послуг – 350 (в т.ч. 29 готелів та 18 міні-готелів з 

загальним номерним фондом 1066 номерів). 

У 2019 році розпочали діяльність 2 торговельні центри, 7 об’єктів 

ресторанного господарства та 1 об’єкт з надання готельних послуг.  

На території міста діє 11 ринків та торговельних майданчиків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, в т.ч.: 7 ринків та торговельних 

майданчиків за товарною спеціалізацією «змішані» та 4 – спеціалізовані (3 – 

промислова група товарів, 1 – продуктовий). Крім того, функціонує 1 критий 

продовольчий павільйон на вул. Є.Пікуса та 2 торговельно-сервісні центри: 

«Лісопарк» і «Вишенька», де реалізується сільськогосподарська продукція. На 

територіях ринків здійснюють діяльність 159 об’єктів фірмової торгівлі регіону. 

Торгівля сільськогосподарською продукцією здійснюється на ринках та 

торговельних майданчиках, де відведено 5387 торгових місць, в т.ч. 345 

пільгових місць для торгівлі продукцією, вирощеною на власних земельних 

ділянках.  

З метою забезпечення населення міста сільськогосподарською продукцією 

і продовольчими товарами організовано та проведено 5 осінніх 

сільськогосподарських ярмарків на території біля ТЦ «Plaza Park» на вул. 

Келецькій, 117б, до участі були залучені підприємства харчової та переробної 
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промисловості, фермерські господарства та інші суб’єкти господарювання. 

Участь у ярмарку для суб’єктів господарювання є безкоштовною, що, в свою 

чергу, дає можливість забезпечити реалізацію продукції за доступними для 

споживача цінами. У кожному ярмарку взяли участь близько 240 суб’єктів 

господарювання різної форми власності.  

З початку року в приміщенні експоцентру торгово-промислової палати 

проведено 4 ярмарки, де мешканці міста мали змогу придбати продукти 

харчування за ціною товаровиробника, в яких взяло участь 243 суб’єкти 

господарювання різної форми власності.  

З метою ліквідації неправомірної торгівлі на території м. Вінниці здійснено 

173 рейдових перевірки, виявлено 71 факт стихійної торгівлі, складено 127 

адміністративних протоколів, ліквідовано 4 місця здійснення неправомірної 

торгівельної діяльності, в тому числі стихійний ринок з продажу живих квітів на 

пр. Юності. 

Для забезпечення якісного обслуговування населення та дотримання 

правил торговельного та побутового обслуговування закладами торгівлі, 

ресторанного господарства, побуту та розваг розглянуто 299 скарг та звернень 

від громадян та організацій, в тому числі 42 – щодо порушення тиші та 

громадського порядку, пов’язаного з роботою закладів торгівлі та ресторанного 

господарства.  

Спільно з Держпродспоживслужбою проведено 5 замірів шумового 

навантаження на житлові приміщення, пов’язаного з роботою закладів торгівлі 

та ресторанного господарства, підготовлено та вручено 6 попереджень про 

дотримання тиші та громадського порядку, видано 22 накази про встановлення 

режиму роботи закладам торгівлі, ресторанного господарства, по наданню 

послуг та розваг, при цьому жодному закладу, розташованому в житловому 

будинку, не погоджено цілодобовий режим роботи. 

Проведено моніторинг 300 закладів ресторанного господарства, які є 

найбільш доступними та привабливими для населення та гостей міста на предмет 

наявності меню та прейскуранту українською та англійською мовами. Станом на 

01.10.2019р. у 297 закладах ресторанного господарства оформлено меню 

українською мовою, у 138 закладах – англійською. 

Проблемні питання 

– відсутність дієвого механізму зонування території з урахуванням 

архітектурних, історичних, топографічних та інших особливостей окремих 

ділянок під розміщення пересувних об’єктів торгівлі та пунктів сезонної 

торгівлі; 

– недотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери 

послуг та розваг правил торгівлі, режиму роботи та громадського порядку 

(у вечірній та нічній час); 

– відсутність постійного лабораторного контролю на деяких ринках; 

– незадовільний розвиток сервісної інфраструктури. 

Цілі та завдання на 2020 рік  

– сприяння розвитку місцевих товаровиробників; 
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– спрощення процедури отримання згоди на використання об’єктів 

благоустрою для здійснення сезонної торгівлі, створення умов для розвитку 

здорової конкуренції; 

– дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства послуг та 

розваг правил акустичного режиму та громадського порядку у вечірній та 

нічний час; 

– перетворення існуючих ринків міста у сучасні торговельно-сервісні 

комплекси; 

– сприяння покращенню та розвитку сервісної інфраструктури міста, 

доступної для людей з особливими потребами. 

Очікувані результати  

– розширення мережі закладів підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг, забезпечення комфортного обслуговування 

населення; 

– збільшення обсягів роздрібного товарообігу у порівняних цінах на 107%, 

платних послуг у фактичних цінах – на 109,0%;  

– збільшення кількості місцевих товаровиробників на ринку ритейлу; 

– ліквідація стихійної, несанкціонованої торгівлі; 

– упорядкування та покращення санітарного стану об’єктів благоустрою 

комунальної власності, які використовуються для здійснення сезонної 

торгівлі та сфери послуг; 

– забезпечення закладами торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг 

та розваг встановленого режиму роботи та громадського порядку. 

3.5. Розвиток туристичної діяльності  
Оцінка поточної ситуації  

Фактором помітної інтенсифікації туристичного розвитку стало 

затвердження в 2018 році Маркетингової стратегії міста Вінниця - 2020 та 

створення на початку 2019 року департаменту маркетингу міста та туризму 

міської ради, як головного органу управління дестинацією. Мета його створення  

– забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності та реалізації на 

території Вінницької міської ОТГ державної політики в сфері туризму та 

курортів, покращення якості туристичних послуг та туристичної 

інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування 

бренду та підвищення іміджу міста, створення конкурентоспроможного на 

всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного 

максимально задовольнити туристичні потреби мешканців територіальної 

громади та його гостей. 

У 2019 році реалізовано низку промоційних заходів в рамках 

Маркетингової стратегії, включно з впровадженням бренду та стилю міста, а 

також оновлено Програму розвитку туризму на 2016-2020 роки. Розроблено 

систему діджитал-маркетингу через сторінки Visit Vinnytsia у найпопулярніших 

соціальних мережах (Facebook, Instagram, Youtube). Це дало змогу охопити 

багатотисячні аудиторії оригінальним контентом, що промотує Вінницю, її 

пам’ятки та події. Запущено новий інформаційно-туристичний сайт 
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Vinnytsia.city, де розміщені рекомендації туристам, а також посібник з 

використання нового стилю і бренду міста для бізнесу. 

Просування дестинації Вінниці має системний характер і здійснюється 

через промоційні кампанії, дві з яких були реалізовані в 2019 році. В них 

сформульовані ключові повідомлення для аудиторії туристів, а саме: «Нові 

емоції, нові ідеї, нові подорожі» та «Вінниця – ідея на вікенд». Базовими 

елементами цих промо-кампаній є друкована продукція (каталог «ІдеЯ? У 

Вінниці», календар подій «Чотири сезони у Вінниці»), а також сувенірна 

продукція (магніти, дрібна канцелярія, листівки, наліпки, футболки). Крім того, 

формуються подарункові набори Made in Vinnytsia з локальних гастробрендів. 

Одним зі способів комунікації нового бренду обрано реновацію зовнішнього 

оздоблення та салону екскурсійного трамвая «Везунчик», який у форматі City 

Tour вагона презентовано в рамках Дня міста включно з можливістю екскурсії 

містом у супроводі аудіогіда. 

Окрім цифрової та аналогової комунікації особлива увага приділена  

організації та участі у промоційних та професійних заходах. Цьогоріч Вінниця 

та Вінницька область презентували свій туристичний потенціал на найбільшому 

в Україні міжнародному салоні UITT «Україна – Подорожі та Туризм» у Києві, 

де за оцінками незалежних журналістів стенд міста і регіону був визнаний 

другим найкращим серед експонентів Ukrainian Hospitality Days. Досягнуто це 

завдяки цілісній концепції стенду з яблучною тематикою, яку доповнювали 

яскраві активності за участю гастрогідок Олени Павлової й Інни Кривешко та 

учасниць етномайстерні «Коло». 

Презентовано туристичний потенціал територіальної громади на 

Міжнародному ярмарку срібних поколінь Targi Seniora, який відбувся 12.10.2019 

року в польському місті-побратимі Кельце. В рамках заходу відвідувачі мали 

можливість познайомитися з туристичними пропозиціями міста та Вінницького 

регіону у сферах гостинності, медичного туризму, рекреації, відпочинку. В 

рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності 

пройшла ХХ Міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО-Львів». Львів'янам і 

всій Україні презентовано Вінницю – як місто ідей для відпочинку в будь-яку 

пору року. Окрім цього, представники департаменту представляли Вінницю на 

інших туристичних заходах, зокрема в Тернополі, Одесі, Житомирі, Миколаєві, 

Кременчуку, Чернігові та Харкові. 

Проведені прес-тури для представників туристичних агенцій і компаній з 

Києва, Львова та інших регіонів України. В травні 2019 року місто відвідав один 

з найрейтинговіших тревел-блогерів України Антон Тараненко (відео про 

Вінницю набрало понад 17 тис. переглядів). Надано допомогу знімальним 

групам проекту про подорожі «Blog 360», спецпроекту програми «Орел і решка» 

про українські міста «Вдома краще» (понад 250 тис. переглядів), проекту «Міста 

і містечка» іномовлення України UA-TV і спецпроекту Ukrainer під назвою 

«Амбасадори» (понад 26 тис. переглядів). Наприкінці жовтня презентовано 

перший туристичний промо-ролик «Вінниця – це про Win-Win», загальна 

кількість переглядів якого за перший тиждень перевищила 300 тисяч.  
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За результатами опитування думки туристів (березень 2019 року, 

соціологічна агенція FAMA) індекс туристичної привабливості Вінниці 

становить 4,13 балів за 5-бальною шкалою, що дає підстави говорити про 

позитивні зрушення в розвитку галузі. У 2019 році на території громади 

функціонує 49 баз розміщення, які в пікові періоди туристичного сезону не 

спроможні сповна задовольнити потреби в ліжко-місцях. За 10 місяців 2019 року 

ними було сплачено 1642,573 тис. грн туристичного збору.  

З метою напрацювання спільних рішень та заходів проведені зустрічі з 

представниками готельного бізнесу, рестораторами та представниками 

туристичних підприємств. Оновлено склад і формат роботи туристичної ради 

при міському голові, а також запущено масштабну роботу з розробки Стратегії 

розвитку туризму м. Вінниці до 2030 року в партнерстві з канадським проектом 

ПРОМІС.  

Проблемні питання 

– відсутність окремого майданчика для комунікації влади, бізнесу та 

громадськості  для обговорення питань розвитку туристичної індустрії на 

території Вінницької міської ОТГ;  

– брак кваліфікованого персоналу в індустрії гостинності; 

– слабкий розвиток матеріально-технічної бази існуючих об'єктів 

туристичної галузі; 

– недостатня кількість готельних номерів. 

Цілі та завдання на 2020 рік  

– затвердити Стратегію розвитку туризму м. Вінниці до 2030 року; 

– розпочати підготовку до запровадження міжнародного стандарту ISO 

14785:2016. Офіси туристичні інформаційні; 

– створення туристично-інформаційного центру, який працюватиме за 

стандартом  ISO 14785:2016; 

– розробка комплексного рішення для оновлення туристичної навігації;  

– проведення: 

 освітніх заходів для представників галузі (зокрема, мовну школу для 

гідів, школу сервісу для готелів та ресторанів, тренінг з музейного 

менеджменту); 

 Днів європейської спадщини на тему «Мистецтво та освіта»; 

 маркетингові дослідження перед початком сезону (березень) та у 

високий сезон (серпень);  

– реалізувати Комунікаційний план з впровадження бренду «Вінниця. Місто 

ідей»; 

– представити Вінницю на міжнародних туристичних виставках Києва, 

Львова, Варшави та ін.; 

– розробити концепцію ревіталізації колишнього Дитячого санаторію імені 

М. Коцюбинського (проект «Територія SUN»). 
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Очікувані результати  

– створення освітнього хабу та івент-зони для вивчення передових практик 

туризму, маркетингу і гостинності та формування туристичного кластеру; 

організація хакатонів, стартап-інкубаторів, тощо; 

– створення коворкінгу, що сприятиме розвитку туристичних стартапів міста 

з прямим доступом до кінцевого споживача. 

4. Житлово-комунальне  господарство 

4.1. Утримання житлового  фонду та прибудинкових територій 
Оцінка поточної ситуації 

Житловий фонд м. Вінниці, який налічує понад 2 тисячі багатоквартирних 

будинків, протягом 2019 року обслуговували 5 комунальних та 7 приватних 

управлінських компаній.   Технічне обслуговування ліфтів житлових будинків 

забезпечувалось 3 підприємствами різної форми власності. Аварійне 

обслуговування інженерних систем житлових будинків проводилось 

управлінськими компаніями та комунальним підприємством «Аварійно-

диспетчерська служба».  

Для забезпечення належного технічного стану будинків за рахунок усіх 

джерел фінансування на капітальний ремонт за 9 місяців 2019 року було 

спрямовано 51,25 млн  грн, з яких 4,59 млн грн – кошти співвласників 

багатоквартирних будинків.  

За рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ  та  співвласників  

будинків в 9 будинках відремонтовано понад 35,4  тис. п.м міжпанельних стиків, 

в 33 будинках відремонтовано понад 15,8 тис. м2  шиферної та м’якої покрівлі,  

на 36 будинках  відремонтовано                  11,4 тис. п.м інженерних мереж. 

Проведено капітальний ремонт з  влаштуванням  системи  безпровідної 

диспетчеризації на 28 ліфтах. Необхідно зазначити, що  система безпровідної 

диспетчеризації дає можливість в поточному часі отримувати диспетчерами 

інформацію щодо технічних несправностей на ліфтах та інженерних системах 

будинку. 

 Також в рамках міської програми проведення ремонтів багатоквартирних 

будинків на умовах співфінансування   тривало проведення робіт з 

енергозбереження. Зокрема,  частково утеплено фасади 4 будинків.  В 25 

будинках влаштовані енергозберігаючі вікна та в 30 будинках замінено системи 

електропостачання, в 6 замінено дверні блоки в місцях загального користування.   

  З метою підтримки розвитку ОСББ за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської ОТГ  за 9 місяців 2019р.  проведено капітальний ремонт 

одного з видів конструктивних елементів (за пропозицією співвласників 

будинку) в 33 багатоквартирних будинках. В переважній більшості це ремонти 

покрівель та ліфтів.   

За рахунок обігових коштів управлінських компаній міста за 9 місяців 2019 

року  проведено поточний ремонт  40,1 тис.м2 м’яких та шиферних покрівель, 

29,2 тис. п. м інженерних мереж, 5814 одиниць запірної арматури, 564 

електрощитових, 112 під’їздів. 
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Проводились  роботи з благоустрою прибудинкових територій, зокрема: 

виконано  поточний  ремонт асфальтобетонного покриття 160 прибудинкових 

територій, загальною площею 23  тис. м2  та капітальний ремонт 27 прибудинкових 

територій, площею 22,3 тис. м2. Крім того,  на 8 прибудинкових територіях  на 

умовах співфінансування (за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ та 

співвласників будинків) влаштовано місця  для паркування автотранспорту. 

Впродовж року департаментом житлового господарства міської ради 

спільно та управляючими компаніями проводилась інформаційно-

роз`яснювальна робота щодо  правових, організаційних та економічних 

відносин, пов’язаних з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників 

багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління. Станом на 

01.10.2019 року співвласники  1334  будинків   визначились з питанням   

управління  будинками, з яких  співвласники 1212  будинків  уклали договори з  

управлінськими  компаніями  для  подальшого обслуговування будинків; 

співвласники 631 будинку вже створили ОСББ. За 9 місяців 2019 року було 

створено 65 ОСББ. 

  В умовах формування ринку послуг з управління будинками міська рада 

пропонує управителям, ОСББ приєднатись до Меморандуму про співпрацю та 

взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними 

будинками на території Вінницької ОТГ, метою  якого  є консолідація 

управителів будинків, ОСББ для забезпечення спільно з міською радою 

співпраці, направленої на створення  безпечних та комфортних умов проживання 

в багатоквартирних будинках, соціального захисту споживачів житлово-

комунальних послуг. До Меморандуму  станом на 01.10.2019р.   приєднались 12 

підприємств та 213  ОСББ.  

З метою інформування співвласників багатократних будинків на  сайті 

міської ради оприлюднюється інформація  щодо планів поточного ремонту 

багатоквартирних будинків, які сформовані управлінськими компаніями з 

врахуванням договірних умов на надання послуг з управління. 

В 2019 році запущено в експлуатацію публічну «Мапу капітального 

ремонту», на якій  відображено інформацію про  виконані капітальні ремонти 

багатоквартирних будинків впродовж 2017-2019 років з залученням коштів 

бюджету Вінницької міської ОТГ. 

Проблемні питання 

– зношеність житлового фонду та потреба в значних фінансових ресурсах на 

проведення ремонтних робіт; 

– недостатня обізнаність  співвласників багатоквартирних будинків щодо 

прав та зобов’язань в напрямку управління багатоквартирними будинками.  

Цілі та завдання на 2020 рік 

− забезпечення ефективного управління житловим фондом та належного 

рівня надання житлово-комунальних послуг; 

− проведення, в межах виділених асигнувань, комплексу робіт з утримання 

та ремонту житлового фонду та прибудинкових територій;  

− озеленення прибудинкових територій; 
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− проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи  щодо  прав та 

обов’язків  співвласників багатоквартирних будинків. 

Очікувані результати 

– поліпшення стану житлового фонду, підвищення рівня надання житлово-

комунальних послуг; 

– покращення благоустрою  прибудинкових територій; 

– створення понад 50 нових ОСББ. 

4.2. Благоустрій території  
Оцінка поточної ситуації  

З метою поліпшення технічного стану автомобільних доріг, дорожнього 

покриття вулиць та тротуарів, підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту в 

2019 році виконано поточний ремонт 84,3 тис.м2 асфальтобетонного покриття доріг 

на 162 вулицях м. Вінниця (в тому числі із застосуванням машини для ямкового 

ремонту (УЯР) відремонтовано близько 8,5 тис. м2 покриття). 

Для продовження термінів експлуатаційної придатності покриття доріг міста 

проведено роботи із зашпарування тріщин та швів в дорожньому покритті 

загальним обсягом понад 7,3 тис.м.п. Проведено поточний ремонт покриття 

тротуарів на 15 об’єктах м. Вінниці загальною площею 3,35 тис. м2. 

Для збільшення пропускної здатності виконано вибірковий капітальний 

ремонт перехрестя вулиць Барське шосе – Хмельницьке шосе (перед Західним 

автовокзалом). 

Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок вулиці 

Пирогова – від малого містка до вул. Гніванське шосе та від вул. Дачна до малого 

містка. Проведено капітальний ремонт вулиць: Свидницького, Л. України (на 

ділянці від вул. Генерала Арабея до вул. Магістратська), Івана Богуна, та  вул. 

Гагаріна (ділянка від розвороту транспорту в напрямку дитячого садка, з 

влаштуванням зупинки громадського транспорту)в смт Десна.  Виконано І етап 

ремонту вул. Черняховського. Завершені роботи  з комплексної реконструкції вул. 

Замостянська (від пр-ту Коцюбинського до вул. Стрілецька, І та ІІ черги).  

Завершується комплексний капітальний ремонт І черги вулиці Д. Нечая (м-н 

«Старе місто») – на ділянці від вул. Федорова до Московської. 

Всього в 2019 році капітально відремонтовано  85 тис. м2 дорожнього 

покриття.  В рамках проведених робіт з капітального ремонту на пішохідних 

переходах та інших об’єктах благоустрою влаштовано 68 пандусів, облаштовано 8 

км велосипедної мережі.  

Відремонтовано турнікетне огородження на вулицях: Пирогова, Келецька, 

Лебединського, Хмельницьке шосе, вул. Гладкова, Бригантина, на провулку 

Привокзальний. Проведено капітальний ремонт освітлення 5 пішохідних 

переходів; паркану на вул. Генерала Арабея.  

Збудовані нові контейнерні майданчики на вул. Замостянській та вул. Мури 

(в районі будинку №4). 

Здійснено реконструкцію (капітальний ремонт): зони благоустрою на вул. М. 

Оводова (між будинками №54 та №58), території на перехресті вул. Максимовича 

та Хмельницьке шосе (біля церкви євангельських християн - баптистів «Дім 
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Євангелія»); зон відпочинку в районі вул. Волошкова та вул. Гладкова – в рамках 

реалізації проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». 

Відремонтовано паркан (266 п.м) на вул. Генерала Арабея. 

Виконано ремонт зупинки громадського транспорту на вул. Театральній, з 

влаштуванням низькополої платформи для доступності, та  встановленням 

електронного табло, на якому відображатиметься графік руху громадського 

транспорту. Всього відремонтовано та облаштовано 32 зупинки громадського 

транспорту, в тому числі на вул.: А. Янгеля, Салтикова-Щедріна, Л. Українки, 

Черняховського, Д. Нечая, Пирогова, Гніванське шосе, Замостянська, Бучми та в 

смт Десна. 

На умовах співфінансування з  мешканцями відновлено 17,6 тис м2 

асфальтного покриття на 20 вулицях у районах з приватною забудовою.  

Для забезпечення відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття та 

територій житлової забудови, в найбільш проблемних місцях відремонтовано 

мережі зливової каналізації, приведено до належного стану зливоприймальні 

решітки та оглядові колодязі. За «Схемою розвитку мережі зливової каналізації м. 

Вінниці» виконано капітальний ремонт мережі зливової каналізації на вул. Б. 

Лук’яновського та вул. М. Шимка (в районі ЗОШ №№12,13).  Проведено 

реконструкцію мережі зливової каналізації на вул. Пирогова,148; С. 

Зулінського,49. Виконано будівництво 4 нових об’єктів мережі зливової 

каналізації на вул. Пластовій (від 3 пров. Московського до буд. №14 на вул. 

Пластовій); від будинку №37 на пр-ті Коцюбинського до вул. Замостянської; вул. 

Станіславського (від буд. №36 до буд. №25); від будинків №№11,13 на вул. 

В.Порика до пр-ту Космонавтів. Роботи з будівництва ще 2 об’єктів мережі 

зливової каналізації планується завершити до кінця року.    

На умовах співфінансування з мешканцями мікрорайонів приватної   забудови 

м. Вінниці збудовано 0,8 км мереж водопроводу та 4,3 км мереж каналізації 

(«Тяжилів», «Пирогова», «Старе місто», район олійножирового комбінату: вул. 

І.Савченко, Тяжилівська, Могильчака, Комарова, Степова та провулках Степових).  

За рахунок коштів Вінницької міської ОТГ та коштів інвестора виконані 

роботи з будівництва 3,6 км мереж водопроводу та 3,3 км мереж каналізації до 

Вінницького індустріального парку на Немирівському шосе, 213. 

Виготовлена проектно-кошторисна документація та проведена  експертиза на 

виконання капітального ремонту інженерних мереж на  вул. Келецька, вул. 

Пирогова, вул. Соборна.   

Виконуються будівельні роботи на об’єктах:  «Будівництво кладовища по 

вул. Сабарівське шосе» та «Будівництво комплексу по знешкодженню побутових 

відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької 

області)». 

Розпочаті та ведуться роботи з будівництва доріг в районі Вінницького 

індустріального парку: 

– вул. Проектної,12А (від перехрестя з вул. Проектною,16 до перехрестя з вул. 

Проектною,13) та ділянки вул. Проектної,13 (від перехрестя з вул. 

Проектною,12а до перехрестя з вул. Проектною,12); 

– дороги від вул. Проектної,12 в напрямку до вул. Немирівське шосе; 
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– ділянки вул. Проектної,12 (від перехрестя з вул. Проєктною,13 в напрямку вул. 

Чехова). 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ділянки 

вул. Проектної,16 (від Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектною,11), 

ділянки вул. Проектної,11 (від перехрестя з вул. Проектною,16 до Черкаського 

шосе). 

Проведені роботи з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення вулиць. Відповідно до плану звершені роботи  на 5 об’єктах, в тому 

числі на території закладу дошкільної освіти. Тривають роботи ще на 2 об’єктах, 

завершити які планується до кінця року. З початку 2019 року в рамках виконання 

робіт з будівництва, реконструкції та утримання мереж зовнішнього освітлення 

вулиць, а також в ході виконання інших робіт на об’єктах інженерної 

інфраструктури та благоустрою, в тому числі на території збудованих дитячих та 

спортивних майданчиків влаштовано та замінено 968  світлодіодних світильників 

вуличного освітлення.  

Завершені роботи з будівництва багатофункціонального спортивного 

майданчика на вул. Зодчих,40 (розпочаті в 2018 році), двох дитячих та спортивних 

майданчиків на території житлової забудови, а також 3 дитячих та спортивних 

майданчиків на території ЗОШ №№8,9,22. Виконані роботи з будівництва 

спортивного майданчика в районі будинку №54 на вул. Москаленка та огородження 

спортивного майданчика на вул. Волошковій (реалізація двох проектів-переможців 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»). Завершуються роботи з влаштування 

дитячого та спортивного майданчика біля будинку №30 (1-й проїзд Чехова).   

Очищено 12,5 тис.м2 русел малих річок. Відремонтовано та очищено 286 

колодязів питної води.  

Проведено обрізку 1262 дерев, знесено 876 сухих та аварійних дерев. За 

рахунок коштів підприємств, установ та організацій, бюджетних коштів на 

території м. Вінниці висаджено майже 4 тис. молодих дерев.  

Підтримувались в належному стані сквери, майдани, меморіали, пам’ятники, 

пам’ятні знаки, інші об’єкти та елементи благоустрою.  

Для боротьби з ожеледицею в зимовий період придбано 8153 тони технічної 

солі та 1100 тон відсіву. 

У 2019 році для підвищення якості послуг населенню, збільшення обсягів 

та скорочення термінів виконання робіт комунальні підприємства отримали нову 

спеціалізовану техніку та автотранспорт, придбано за рахунок бюджетних 

коштів: 

– сміттєвоз, самоскид ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць (2 

одиниці) – КП «Вінницьке шляхове управління»; 

– сміттєвоз бульдозер гусеничний (2 одиниці), контейнер для збору вологих 

побутових відходів 1,1 м ³ (50%), (53 шт.) – КУП «ЕкоВін»; 

– МКП «Вінницязеленбуд» –  мотокосу FS  450 полотно 225-24 долото (5 шт.), 

бензопилу Husgvarna 390 ХР,365 (5 шт.), бур до викорчовувача, повітродувний 

заплічний пристрій  ВR 350, автобус «ФОРД»; 

– автомобіль «Фольксваген» – КП «Комбінат комунальних підприємств». 
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Проблемні питання 

 мала пропускна здатність вулично-дорожньої мережі, не в повній мірі 

обладнана пішохідним і дорожнім огородженням на небезпечних ділянках, 

не пристосована для руху маломобільних груп населення;  

 надмірна зношеність та/або відсутність тротуарів з обох боків майже 

третини вулиць, особливо в мікрорайонах з приватною забудовою;  

 застарілість та зношеність конструктивних елементів великих та малих 

мостів;  

 недостатня розгалуженість мережі закритої зливової каналізації та її 

низька пропускна здатність, відсутність на мережах зливової каналізації 

локальних очисних споруд;  

 значна кількість багаторічних зелених насаджень, які досягли граничної 

вікової межі та потребують омолодження;  

 русла малих річок та струмків потребують впорядкування, 

берегоукріплення, а відкриті природні та штучні водойми – 

відторфовування. 

Цілі та  завдання на 2020 рік  

 збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану 

автомобільних доріг, у тому числі в мікрорайонах приватного сектору, для 

безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського 

транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту 

екстреної медицини на пріоритетних для забезпечення вчасного доїзду бригад 

медичної допомоги шляхах сполучення, пересування маломобільних груп 

населення;  

 продовження реалізації «Схеми розвитку мереж зливової каналізації міста 

Вінниці»;  

 реконструкція (капітальний ремонт) мостових споруд;  

 капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (заміна існуючих 

світильників на світильники на основі LED - технологій); 

 подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень;  

 подальший розвиток територій загального користування та зон відпочинку;  

 поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об’єктів та елементів 

благоустрою;  

 поліпшення екологічного та санітарного стану р. Південний Буг та малих 

річок; 

 безпечна утилізація побутових відходів (зокрема небезпечних); 

 збереження та розвиток зелених зон для підтримки екологічного балансу; 

 створення гуманного середовища для існування тварин і регулювання їх 

численності гуманними методами; 

 забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств.  

Очікувані результати  

− поліпшення загального естетичного вигляду та санітарно-технічного стану 

населених пунктів Вінницької міської ОТГ;  
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− поліпшення екологічного стану; 

− покращення технічного стану та пропускної здатності міських доріг та 

тротуарів (в т.ч. в мікрорайонах приватної забудови), підвищення безпеки 

руху пішоходів та транспорту, зниження аварійності, ліквідація місць 

концентрації ДТП;  

− вчасне відведення атмосферних опадів з територій населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ, усунення їх застою на територіях загального 

користування, усунення локальних підтоплень вулично-дорожньої мережі та 

територій житлової забудови. 

4.3. Транспорт. Розвиток транспортної інфраструктури  
Оцінка поточної ситуації 

Мережа транспортного забезпечення м. Вінниці вважається найкращою в 

Україні та продовжує постійно вдосконалюватись. Основним перевізником 

пасажирів є КП «Вінницька транспортна компанія», де працює понад 2000 осіб. 

Підприємство забезпечує безперебійний рух: 

– 6 трамвайних маршрутів, які обслуговують 74 трамваї швейцарського та 

чеського виробництва, а також модернізовані трамваї «VinWay»; 

– 15 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 131 тролейбус; 

– 19 автобусних маршрутів, які обслуговують 60 автобусів вітчизняного 

виробництва. 

Крім цього, на 28 автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі працює 

234 транспортних засоби приватних перевізників. 

Для підвищення рівня комфорту і безпеки пасажирів КП «Вінницька 

транспортна компанія» за 9 місяців 2019 року проведено капітально-

відновлювальний ремонт  2 автобусів, капітальний ремонт 13 тролейбусів, середній 

ремонт 9 тролейбусів.  

Трамвайним депо проведено капітальний ремонт 5 трамвайних вагонів  та 

середній ремонт 10 трамвайних вагонів.  

Протягом 9 місяців 2019 року КП «Вінницька транспортна компанія» 

виконані роботи зі зборки 2 тролейбусів «VinLine», пристосованих для перевезення 

осіб з інвалідністю. До кінця року планується завершити зборку ще 2-х тролейбусів.   

Виконані роботи з реконструкції трамвайних колій на вул. Соборній – 70 п.м, 

перехресті Хмельницьке шосе – вул. Воїнів-Інтернаціоналістів – 54,5 п.м. 

Капітально відремонтовано криві трамвайних колій на Хмельницькому шосе біля 

перехрестя з вул. Воїнів-Інтернаціоналістів (127,5 п.м)  та в районі муніципального 

ринку (біля спортклубу «Нокаут»).  

Виконано середній ремонт трамвайних колій на: 

– Хмельницькому шосе (криві між вул. Блока та Писарєва в двох 

напрямках) (350 п.м); 

– перехресті вул. Некрасова – Стрілецька (70,2 п.м); 

– Хмельницькому шосе (біля перехрестя з вул. 600-річчя) (35 п.м). 

За 9 місяців 2019 року всіма видами транспорту (з урахуванням фізичних 

осіб- підприємців) в м. Вінниці перевезено 123,1 млн пасажирів. Як і в попередні 
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роки, основна частка пасажирських перевезень належить електротранспорту –  

73,1% від загального обсягу перевезень.   

Організацію дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста 

забезпечують   95 світлофорних об’єктів та понад 4 тис. дорожніх знаків. 

Протягом 9 місяців 2019 року комунальним підприємством «Вінницька 

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» 

нанесено  19,1 тис. м2  поперечної  та   215,0  км  поздовжньої  дорожньої  розмітки.   

Облаштовано 6,15 км веломережі, з яких: 2,7 км вело-пішохідних смуг 

спільного використання, 0,65 км за рахунок капітального будівництва та 2,8 км  

велосмуг – за рахунок проїжджої частини. Загальна протяжність облаштованих 

міських велосипедних маршрутів станом на 01.10.2019 року складає 67 км. 

На замовлення міської влади Вінницьким національним технічним 

університетом проводяться дослідження попиту населення на перевезення 

автомобільним та електротранспортом у м. Вінниці, розробляються рекомендації 

щодо вдосконалення організації перевезень. 

Проблемні питання 

− відсутність відшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету 

втрат перевізників від перевезень пільгових категорій пасажирів; 

− зношеність рухомого складу міського електротранспорту, контактної 

мережі, колійного та енергетичного господарства КП «Вінницька 

транспортна компанія»; 

− вичерпаний міжремонтний ресурс штучних покриттів аеродрому КП 

«Аеропорт Вінниця»: злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону 

та стоянки.  

Цілі та завдання на 2020 рік 

− оновлення рухомого складу комунального підприємства «Вінницька 

транспортна компанія»; 

− реконструкція контактної мережі міського електротранспорту; 

− модернізація тягових підстанцій; 

− капітальний ремонт та реконструкція трамвайних колій; 

− розширення мережі автоматизованої системи керування дорожнім рухом в 

м. Вінниці (АСКДР); 

− проектування та реконструкція  аеродрому, будівлі аеровокзалу, 

інженерних мереж та споруд на цих мережах  КП «Аеропорт Вінниця» (за 

підтримки Мінінфраструктури); 

− продовження розвитку велосипедного руху; 

− надання якісних телекомунікаційних послуг населенню. 

Очікувані результати 

− оновлення рухомого складу автобусів, тролейбусів;  

− покращення транспортного обслуговування населення міста; 

− підвищення рівня безпеки міського транспорту та дорожнього руху; 

− доступність транспорту для маломобільних груп населення; 

− удосконалення мережі транспортного обслуговування. 
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4.4. Енергетичний розвиток та енергоефективність 
Оцінка поточної ситуації 

Послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання в місті 

Вінниці надають теплопостачальні підприємства: КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та КП «Вінницяоблтеплоенерго», на балансі яких 

утримуються 59 котелень та 1 ТЕЦ, 92 центральних та 286 індивідуальних 

теплових пунктів та 254,5  км теплових мереж у двотрубному обчислені.  

На виконання рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

18.04.2019 р. №992 «Про підготовку житлово-комунального господарства, 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ міста до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.» та з метою підвищення надійності 

технічного обладнання, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано 

поточний ремонт 45 котельних, 84 ЦТП, 284 ІТП та реконструйовано 7,9 км 

теплових мереж; КП «Вінницяоблтеплоенерго» виконано поточний ремонт 14 

котельних, замінено 0,381 км теплових мереж.  

Відповідно до інвестиційної програми та комплексного плану по заміні 

теплових мереж, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проведено 

реконструкцію теплових мереж на 28 об’єктах. 

Також підрядними організаціями здійснено реконструкцію теплових 

мереж, мереж гарячого водопостачання та теплових камер від центральних 

теплових пунктів в мікрорайоні «Вишенька», від: 

– ЦТП-7/1 на пр-ті Юності, 28, протяжністю 1546 м (у двотрубному 

обчисленні); 

– ЦТП (КЕТБ)7/2 на пр-ті Юності, 28, протяжністю 2232 м (у 

двотрубному обчисленні); 

– ЦТП-9/4 на вул. Стельмаха, 27 (19), протяжністю 1156 м (у двотрубному 

обчисленні). 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» відремонтовано 14 котелень, обладнання  8 

ЦТП, гідравлічну промивку 26,1 км теплових мереж та фактично замінено  381 

м теплових мереж від котельні на вул. Амосова,1 та по місту в цілому.  

Розподіл природного газу на території м. Вінниці здійснює                             АТ 

«Вінницягаз». На балансі та в експлуатації товариства перебуває 3 ГРС 

(«Вінниця Північна» з пропускною здатністю 35 тис куб м газу/год, «Вінниця 

Південна» – з пропускною здатністю 40 тис куб м газу/год, «Вінниця Східна» – 

з пропускною здатністю 6 тис куб м газу/год), 174 ГРП та 2525 км мереж 

газопостачання.  

Товариством виконано: комплексне обслуговування 400 км газових мереж 

(61,5% від запланованого), реконструкцію 2-х шафних газорегулюючих пунктів 

(ШГРП), в роботі ще 11, здійснюється планове технічне обслуговування 

абонентів за умови заключення відповідних договорів.  

Місто Вінниця забезпечене цілодобовим водопостачанням та 

водовідведенням. Джерелом водопостачання є поверхневий водозабір з річки 

Південний Буг. Водозабір здійснюється на північ від меморіалу «Визволення» на 

лівому березі річки, між вул. Київською і безпосередньо річкою. 

Централізоване водопостачання та водовідведення м. Вінниці 
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здійснюється за допомогою комплексу  споруд, об'єктів та мереж, які 

знаходяться на балансі та обслуговуванні КП «Вінницяоблводоканал», яке є 

монополістом у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, і 

перебуває у власності територіальних громад області. 

Проектна потужність  водопровідної насосної станції 200 000 куб.м/добу. 

Водопостачання забезпечують 28 водопровідних насосних станцій, 6 

магістральних водогонів Д-400-1200мм, вуличні та внутрішньомайданчикові 

мережі водопостачання, загальною протяжністю 627,6 км.  

В роботі міської системи водовідведення задіяні очисні споруди 

каналізації, проектною потужністю 150 000куб.м/добу, розташовані по 

Сабарівському шосе,  22 каналізаційні насосні станції потужністю від 1,0 до 80,0 

тис. куб.м/добу та  542,7 км мереж каналізації.  

В ході підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до 

експлуатації в осінньо-зимовий період 2019-2020 років за кошти КП 

«Вінницяоблводоканал» виконано: поточний ремонт 24 одиниць насосних 

агрегатів  на очисних спорудах каналізації та 36 одиниць на водопровідних 

насосних станціях, замінено 65 одиниць запірної арматури; проведено ремонт та 

обслуговування 57 вуличних водорозбірних колонок; відремонтовано 215 

оглядових колодязів та камер на мережах водопроводу та 210 каналізаційних 

колодязів; проведено промивку та хлорування резервуарів чистої води 

водопровідних насосних станцій «П’ятничани», «Старе місто» та «Вишенька». 

За рахунок обігових коштів підприємства виконано заміну 4,1 км 

водопровідних мереж при запланованих 3,5км. Підприємством вживаються всі 

заходи щодо забезпечення населення сталими та якісними послугами 

водопостачання та водовідведення.  

Проблемні питання 

− обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання; 

− погіршення платоспроможності споживачів; 

− непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

− поетапне оновлення теплових мереж населених пунктів Вінницької міської 

ОТГ;  

− реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення та 

водовідведення із застосуванням енергозберігаючих технологій;  

− реконструкція та дооснащення котельних твердопаливними колами;  

− використання альтернативних видів енергії (палива);  

− реалізація енергоефективних проектів реконструкції системи гарячого 

водопостачання та індивідуальних теплових пунктів в м. Вінниці;  

− посилення системи контролю за використанням енергоресурсів;  

− забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за 

спожиті енергоресурси. 
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Очікувані результати 

− зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

енергозабезпечення та на інженерних спорудах;  

− економія енергоресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів; 

− покращення технічного стану об’єктів транспортування енергетичних 

ресурсів;  

− зменшення викидів СО2;  

− підвищення надійності та якості енергозабезпечення населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ;  

− підвищення рівня оплати поточного споживання та погашення 

заборгованості за спожиті енергоресурси. 

5. Охорона навколишнього природного середовища 
Оцінка поточної ситуації 

Забруднення атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних 

проблем, оскільки рівень забруднення залишається стабільно високим. Основними 

причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного повітря, є 

висока концентрація парникових газів в атмосфері, недотримання суб’єктами 

господарювання норм природоохоронного законодавства та низькі темпи 

впровадження новітніх технологій.  

Протягом 9 місяців 2019 року фахівцями Вінницького обласного центру з 

гідрометеорології згідно з Планом моніторингових досліджень відібрано та 

лабораторно досліджено  18 проб атмосферного повітря (за аналогічний період 

минулого року – 38 проб) на вміст оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, азоту 

діоксиду та недиференційованого за складом пилу. За результатами 

лабораторних досліджень перевищення гранично-допустимих концентрацій 

зареєстровано в 6 (33,3%) пробах. 

Проби відбирались в межах житлової забудови, на межі санітарно-

захисних зон промислових підприємств, на перехрестях автомагістралей, в зонах 

відпочинку тощо.  

Перевищення зареєстровані на межі СЗЗ ТОВ «Вінницький агрегатний 

завод», перехрестях вулиць: Чехова – Немирівське шосе, Київська – Стрілецька, 

Пирогова – Електромережа, Барське шосе – автовокзал та на площі Перемоги. 

Потужність поглиненої дози гамма-випромінювання на всіх маршрутних 

точках спостереження знаходилась у межах допустимих величин.  

З метою зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на 

навколишнє середовище тривала роботи з будівництва та реконструкції доріг. До 

системи АСКДР підключено об’єкти на вулицях Київській, Брацлавській, 

Лебединського, Немирівське шосе, Хмельницьке шосе, Келецькій.  До кінця року 

планується підключити ще 22 об’єкти. Запущено в роботу світлофорний об'єкт 

на вул. Г.Успенського - виїзд на Староміський міст. 

Закуплено та встановлено 10 веломап та обладнання для 10 велоСТО. 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в рамках інвестиційної програми 

проводилась реконструкція теплових мереж. 
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Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, 

неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд, 

недотримання норм водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин 

із земель сільськогосподарського призначення. 

Основні речовини, що призводять до забруднення – сполуки важких 

металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, сульфати, 

поверхнево-активні речовини. Останнім часом зростає забруднення медичними 

відходами та мікропластиком, яке на сьогодні не контролюється. 

У 2019 році Вінницькою регіональною державною лабораторією та ДУ 

«Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» (станом на 16.10.2019 

року) досліджено 39 проб з відкритих водойм на мікробіологічні показники, з 

яких 32 (82,0%) не відповідали санітарним вимогам (у 2018 році – 87,5%) та 39 

проб на санітарно-хімічні показники, з яких 34 (87,0%) не відповідали 

санітарним вимогам (у 2018 році – 91,6%). Результати проведених досліджень 

свідчать, що рівень забруднення відкритих водойм залишається досить високим. 

Тривала регіональна співпраця з очищення та збереження річки Південний 

Буг як основного джерела водопостачання м. Вінниці. Для очищення водойм від 

намулу в районі санітарної зони водозабору КП «Вінницяоблводоканал» та на 

річці Десенка працювали земснаряди, закуплені за рахунок коштів обласного 

бюджет та бюджету Вінницької міської ОТГ.  

Розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено громадське 

обговорення з оцінки впливу на довкілля проекту «Очистка частини р. Південний 

Буг на території м. Вінниці Вінницького району Вінницької області» (на суму 

794,4 тис. грн). Розпочато будівництво берегоукріплення з очисткою річки 

П'ятничанка. 

Продовжувались роботи з благоустрою та поліпшення санітарного стану 

прибережних смуг р. Південний Буг, малих річок, струмків, ставків, включаючи 

русла та зони відпочинку на суму 146,1 тис. грн.  

Також у звітному періоді працівниками КП «Муніципальна варта» ВМР 

проведено 82 рейди, в ході яких було складено 41 протокол про адміністративне 

правопорушення за ст. 152 КУпАП та  надано  74 приписи  на усунення 

виявлених недоліків. 

Для поліпшення екологічного і гідрологічного стану водних об’єктів 

проводилась реконструкція мереж каналізації, будівництво та реконструкція 

мереж зливової каналізації. Тривало будівництво мереж каналізації в 

мікрорайонах приватної забудови, зокрема на території приватного квартального 

комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» на умовах співфінансування з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (3,991 млн 

грн) та бюджету Вінницької міської ОТГ (4,205 млн грн).  

На виконання угоди між Вінницькою районною державною 

адміністрацією та Вінницької міською радою на оздоровлення дітей, які 

проживають в населених пунктах навколо міського полігону твердих побутових 

відходів, що знаходиться на землях Стадницької сільської ради виділені кошти з 

бюджету Вінницької міської ОТГ в обсязі 150,0 тис. грн. 
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Тривають роботи на об’єкті «Будівництво комплексу по знешкодженню 

побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського 

району Вінницької області)», на які передбачено 18,8 млн грн з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Станом на 01.10.2019 р. 

освоєно 6 млн грн. Виконані роботи з довлаштування полігону для накопичення 

відходів. 

На продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених 

насаджень, в тому числі вікових дерев з використанням методів 

аерофотознімання» передбачено 676,0 тис. грн за рахунок коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

До Вінницької обласної ради направлено клопотання щодо погодження 

оголошення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб Гаврило» на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

Для підвищення рівня екологічної свідомості в закладах загальної 

середньої освіти м. Вінниці проведено екологічний марафон «Ми творимо 

планету власноруч», в рамках якого проведено екологічні акції, конкурси, 

тематичні години спілкування, та загальноміський шкільний челендж «Ми 

творимо планету власноруч». Відбувся конкурс учнівських екологічних 

ініціатив, за результатами якого обрано 9 проектів-переможців. Реалізація 

проектів відбуватиметься протягом 2019 – 2020 років. 

Проведено VII Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю на 

базі Вінницького національного технічного університету. 

В місцевих засобах масової інформації та на сайті Вінницької міської ради 

постійно висвітлюється інформація з питань захисту довкілля. Всього в 2019 році 

на просвітницьку роботу виділено з Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради 370,0 тис. грн. 

Проблемні питання  

− відсутність єдиної системи даних щодо екологічного стану;   

− перевантаження потужностей полігону для захоронення побутових 

відходів;  

− відсутність налагодженої системи збору та вивезення небезпечних відходів 

в складі побутових відходів; 

− низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 

навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку;   

− відсутність законодавства, що регулює процес поводження з відходами, 

зокрема використання пластику. 

Цілі та завдання на 2020 рік  

 впровадження системи моніторингу довкілля; 

 забезпечення дбайливого використання природних ресурсів; 

 забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень 

щодо соціально-економічного розвитку населених пунктів Вінницької 

міської ОТГ; 

 запобігання забрудненню атмосферного повітря та вод;  

 озеленення територій та догляд за зеленими насадженнями;  
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 продовження будівництва комплексу по знешкодженню побутових 

відходів.  

Очікувані результати  

− уповільнення темпів погіршення екологічної ситуації в населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ; 

− доступність, достовірність та своєчасність отримання екологічної 

інформації; 

− припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття;  

− впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження промислових і побутових відходів; 

− підвищення рівня екологічної свідомості громадян. 

6. Соціальна сфера 

6.1.  Зайнятість населення. Ринок праці та заробітна плата 
Оцінка поточної ситуації  

Статус безробітного станом на 01.10.2019 року по місту Вінниця мали 1620 

громадян, що на  6,4% менше відповідного періоду минулого року (1724). Із них 

допомогу по безробіттю отримували 1370 осіб (або 84,6% з загальної кількості 

осіб, які мали статус безробітного), що на 6,7% менше, ніж за відповідний період  

2018 року.  

Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 60,8% становили жінки, 

36,4% – молодь у віці до 35 років. 

Аналіз ситуації на ринку праці свідчить, що за 9 місяців 2019 року кількість 

роботодавців, які заявили про потребу в працівниках до  Вінницького міського 

центру зайнятості збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року на 8,8%, і склала 1944 особи. 

Збільшилась кількість вакансій, дані про наявність яких надійшли  до 

державної служби зайнятості від підприємств, організацій та установ  протягом  

січня-вересня  2019 року і становила – 8805, що на 1,3% більше ніж за 

відповідний період 2018 року.  

Середній розмір заробітної плати у вакансіях склав 6246 грн та  зріс у 

порівнянні з минулим роком майже на 24%.  

Питома вага роботодавців, потребу яких у робочій силі задоволено 

центром зайнятості, становила 67,7%, питома вага укомплектованих вакансій в 

загальній їх кількості, становила 70,2%,  термін їх укомплектування, у 

середньому, складає 9 календарних днів.  

Найбільший попит на ринку праці набувають технічні та технологічні 

сфери діяльності, все менше попиту на фахівців гуманітарної сфери.  В 

пріоритеті робітничі, технічні та технологічні професії.  Працівників не вистачає 

в усіх видах діяльності, а найбільше – у будівництві та промисловості. За 

професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець вересня 2019р. 

спостерігалася на кваліфікованих робітників з інструментом (27,7% від загальної 

кількості заявлених вакансій), на працівників сфери торгівлі та послуг (15,6%), а 

найменша – на технічних службовців (2,6%) та на кваліфікованих робітників 

сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (0,2%). 
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Порівняно з відповідним періодом  минулого року, чисельність 

вивільнених у зв’язку із скороченням чисельності, змінами в організації 

виробництва, ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства 

працівників зменшилася. Більшість роботодавців застосовують інші мотиви 

звільнення працівників: за угодою сторін або закінченням терміну трудового 

договору. Зокрема, у загальній чисельності шукачів роботи, які звернулися до 

центру зайнятості протягом січня-вересня 2019 року, питома вага вивільнених 

становила лише 4%, звільнених за власним бажанням – 14%, тоді як за угодою 

сторін – 47%, у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 8%. 

За сприяння служби зайнятості у січні-вересні 2019 року знайшли роботу 

6383 осіб, з яких 2963 особи, що мали статус безробітного (в  тому числі 1075 

осіб – недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 159 осіб з 

інвалідністю). Тривалість пошуку роботи становила 78 календарних днів, що на 

9 календарних днів менше у порівнянні з минулим роком. Рівень 

працевлаштування  склав 48%.  

На обліку в центрі зайнятості перебували 67 внутрішньо переміщених осіб, 

з яких 47 звернулись до центру зайнятості протягом січня-вересня 2019 року за 

сприянням у працевлаштуванні. Частка працевлаштованих осіб з загальної 

кількості ВПО, які перебували на обліку в центрі зайнятості дорівнює 6%. 

Станом на 01.10.2019 року продовжують отримувати послуги 27 внутрішньо 

переміщених осіб, які мають статус безробітного. 

В  центрі зайнятості перебували на обліку та отримали статус безробітного 

276 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, яких 

працевлаштовані 87 осіб. Станом на 01.10.2019 року продовжують отримувати 

послуги 100 демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО. 

Для 795 безробітних проведено професійне навчання за 50 напрямами на 

базі 75 навчальних закладів, підприємств та у суб’єктів підприємницької 

діяльності. Професійна підготовка проводилась під конкретні замовлення 

роботодавців на підготовку робітників певних професій, що забезпечило 

гарантоване працевлаштування безробітних після завершення навчання, що, 

відповідно, зменшило обсяги  довготривалого безробіття. Рівень 

працевлаштування після проходження професійного навчання склав 98,1%.   

Забезпечено тимчасову зайнятість 511 особам, які перебували на обліку в 

центрі зайнятості. 

 В поточному році 341 безробітний працевлаштований центром зайнятості 

на нові робочі місця  із виплатою  роботодавцю компенсації фактичних витрат 

на сплату єдиного соціального внеску за кожного працевлаштованого. 6 

внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані за направленням центру 

зайнятості на нові робочі місця і роботодавцям здійснюється компенсація витрат 

на їх оплату праці. 

За сприяння служби зайнятості 37 безробітних отримали одноразову 

допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю та 

започаткували власну справу. 

За ініціативою центру зайнятості протягом 9 місяців 2019 року проведено 

25 семінарів для роботодавців, 41 міні-ярмарок  вакансій, 12  презентацій 
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роботодавця, 5 днів відкритих дверей на виробництві. Проведення цих заходів 

сприяло скороченню середньої тривалості пошуку роботи на 9 календарних днів 

– з 87 до 78 календарних днів. 

Проблемні питання  
− низький рівень заробітної плати в запропонованих роботодавцями 

вакансіях. В загальній кількості вакансій, що пропонувалися 

роботодавцями в січні-вересні 2019 року, більше 40% мали заробітну плату 

не вище 5 тис. грн, і тільки у 6,4% оплата перевищувала 10 тис. грн, що 

гальмує підбір працівників та ускладнює процес повернення безробітних 

до продуктивної зайнятості; 

− система підготовки, адаптації, підбору працівників відстає від 

економічних вимог; 

− структурна невідповідність осіб, які звертаються до центру зайнятості в 

пошуку роботи потребам роботодавців за професійно-кваліфікаційними 

ознаками; 

− неформальна зайнятість; 

− дефіцит трудових ресурсів в умовах демографічних змін та трудової 

міграції; 

− ускладнене працевлаштування громадян, які не в змозі на рівних 

конкурувати на ринку праці, і потребують додаткових гарантій 

соціального захисту, в тому числі осіб з інвалідністю; 

− відсутність вакансій з надомною працею. 

Цілі та завдання на 2020 рік  
− розвиток системи клієнтоорієнтованих послуг населенню шляхом 

запровадження інноваційних форм обслуговування; 

− професійне навчання безробітних під замовлення роботодавця; 

− використання нових форм навчання (дуальне та дистанційне), як розвиток 

системи професійного навчання безробітних; 

− посилення зацікавленості роботодавців у співпраці з центром зайнятості 

шляхом проведення адресної системної роботи з кожним з метою  

збільшення кількості поданих вакансій, зростання частки  

укомплектованих вакансій; 

− компенсація роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштованих безробітних  на нові робочі місця;  

− компенсація роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб у розмірі заробітної плати таких 

працівників; 

− залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом одноразової 

виплати допомоги по безробіттю; 

− надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних та послуг, 

пов’язаних з працевлаштуванням; індивідуального супроводу окремих 

категорій зареєстрованих безробітних під час працевлаштування та 

протягом 12 місяців після працевлаштування; соціальної реабілітації 
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(здійснення заходів з психологічної підтримки найбільш вразливих 

категорій осіб); 

− розширення кола роботодавців всіх форм власності, зацікавлених в 

організації тимчасових робіт, за власні кошти. 

Очікувані результати  

 збільшення кількості безробітних, залучених до професійної підготовки та 

перепідготовки; 

 збільшення кількості працевлаштованих громадян, в тому числі 

внутрішньо переміщених та учасників АТО/ООС за сприянням служби 

зайнятості; 

 активізація розвитку підприємницької ініціативи шляхом збільшення 

чисельності осіб, які отримають допомогу по безробіттю одноразово для 

організації підприємницької діяльності; 

 збільшення кількості вакансій, поданих роботодавцями для 

укомплектування службою зайнятості. 

6.2. Соціальна політика  
Оцінка поточної ситуації  

Соціальні послуги малозахищеним категоріям мешканців Вінницької 

міської ОТГ надаються територіальними управліннями центрів 

адміністративних послуг «Вишенька» та «Старе місто». Протягом січня-вересня 

2019 року  надано 170 755 соціальних послуг.  

Відповідно до визначених законодавством пільг та соціальних гарантій, за 

рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, за 9 місяців 2019 року 

надано пільг та субсидій населенню в сумі 525 775,1 тис. грн, у тому числі: 

 пільги та субсидії населенню за рахунок субвенцій з державного 

бюджету – 208 539,5 тис. грн: 

 по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби і органів 

внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, багатодітним сім’ям на загальну суму 85 497,4 тис. грн., пільгами 

скористалися  17,6 тис. пільговиків; 

 по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг та 

придбання твердого палива і скрапленого газу  – 123 042,1 тис. грн., субсидії 

отримали 22,1 тис. сімей;   

 державні соціальні допомоги за рахунок субвенцій з державного  

бюджету – 304 284,1 тис. грн. 

За рахунок субвенцій з державного бюджету за 9 місяців 2019 року адресну 

державну допомогу отримали 22 973 сімей на загальну суму 304 284,1 тис. грн, з 

них: 

 згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»  – 14593 

сімей на загальну суму 162 743,6 тис. грн; 

 згідно з постановою КМУ від 22.02.2006р. №189 «Про затвердження Порядку 

призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 
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ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину 

або місце проживання їх невідомо» – 58 особа на загальну суму 654,1 тис. грн; 

 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» – 799 сімей  на  загальну суму 26 357,7 тис. грн.; 

 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» – 4 264 осіб на загальну 

суму 73048,6 тис. грн; 

 відшкодовано послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня» – 37 особам на загальну суму 306,7 тис. грн; 

 надано тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 

79 особам на загальну суму 747,4 тис. грн; 

 надано щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку 392 особам на загальну суму 129,4 тис. грн; 

 надано допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), 

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала 

тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної 

допомоги, яким не встановлено інвалідність 8 особам на загальну суму 69,7 

тис. грн; 

 надано допомоги на дітей,  які виховуються у багатодітних сім’ях 1364 особам 

на загальну суму 16882,30 тис. грн; 

 згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу», постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р. №1192 «Про надання щомісячної 

грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І 

чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на 

догляд за ним»,  надано допомогу 299 особам на загальну суму 6 637,2 тис. 

грн; 

 згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004р. №1727-ІV 

(зі змінами),  надано допомогу  1880 особам на загальну суму 15 787,7 тис. 

грн; 

 згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року 

№552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші 

ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
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вихователя, підтримки малих групових будинків »  надано фінансову 

допомогу  15 сім’ям  на  загальну суму 919,7 тис. грн; 

 грошові компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

окремим категоріям громадян  – 9 236,4 тис. грн. 

За рахунок субвенцій з державного бюджету за 9 місяців 2019 року 

грошову компенсацію отримали: 

 4 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, які виконували обов’язки 

військової служби в лавах Збройних сил України безпосередньо в районах 

проведення антитерористичної операції (АТО) та/або Операції об’єднаних 

сил (ООС) в сумі 4 737,734 тис. грн;  

 1 внутрішньо переміщена особа з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, яка 

виконувала обов’язки військової служби в лавах Збройних сил України 

безпосередньо в районах проведення АТО та/або ООС в сумі 1 007,729 грн; 

 3 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, які виконували обов’язки 

військової служби в Демократичній республіці Афганістан в сумі 3 490,889 

тис. грн. 

 пільги населенню за рахунок субвенцій з обласного бюджету – 

3 715,1тис.грн.: 

 по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 1031,3 тис. грн, пільгою скористались 591 

громадянин, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно;  

 по похованню учасників бойових дій – 102,6 тис. грн, пільгою скористалися 

31 сім’я;  

 по компенсаційних виплатах на бензин, ремонт і технічне обслуговування та 

транспортне обслуговування – 185,6 тис. грн, пільгою скористалось 762 

інвалідів; 

  по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування 

направлено 2 011,6 тис. грн; 

 по матеріальній допомозі на лікування мешканців Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади – 384,0 тис. грн. 

В доповнення до заходів соціального захисту населення, передбачених 

державними програмами,  відповідно до Комплексної програми «Основні 

напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2015-2020 роки», затвердженої рішенням міської   ради від 

22.02.2014 року №1944 зі змінами, здійснювалась підтримка громадян за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

загальну суму 36 398,440 тис. грн, а саме: 

 матеріальну грошову допомогу призначено 4110 жителям Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на суму 10,5 млн грн; 

 щомісячну матеріальну грошову допомогу, в розмірі  прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність, отримали 7 вдів Почесних громадян м. 

Вінниці на суму 90,145 тис. грн; 
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 матеріальну грошову допомогу отримали 11 членів Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, які брали участь в АТО та/або ООС і під 

час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 

отримали травму, поранення,   контузію, каліцтво на суму 336,644 тис. грн; 

 на поховання 1 померлого військовослужбовця, який брав участь в АТО або 

забезпеченні її проведення, з бюджету направлено 5,0 тис. грн; 

 муніципальну пільгу на оплату послуг лазень отримали 210 жителів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, які не мають 

комунальних зручностей за місцем проживання  на суму  212,696 тис. грн; 

 15 720 вінничан отримали 43 687 послуг  за пільговим тарифом (50% від 

вартості послуг та безкоштовно) в КП «Міський лікувально-діагностичний 

центр» на суму 3 998,529 тис. грн; 

 3 Почесних громадян міста Вінниці отримували пільги в оплаті житлово-

комунальних послуг на  суму 19,807 тис. грн; 

 8 вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС проведено безоплатний капітальний 

ремонт помешкань на суму 397,095  тис. грн; 

 6 учням загальноосвітніх шкіл міста віком від 6 до 18 років, постраждалим 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виділено 5,192 тис. грн на 

здешевлення продуктів харчування в літні місяці, так як в період літніх 

канікул надання такої допомоги державною програмою не передбачено; 

 991 фізична особа, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2004р. №558, зі змінами), отримали компенсацію 

на суму 1883,359 тис. грн; 

 125 громадян отримали допомогу на поховання на суму 125,000 тис. грн; 

 на поховання 14 одиноких та невідомих громадян направлено 28,810 тис. грн; 

 24 працівники закладів освіти отримали компенсацію частини вартості 

путівок на оздоровлення дітей в сумі 24,000 тис. грн; 

 9 членів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким 

виповнилось 100  років і більше, отримали довічну щомісячну матеріальну 

грошову допомогу, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність,  на суму 133,233 тис. грн; 

 надано цільову матеріальну допомогу для придбання легкового автомобіля   

члену територіальної громади члену ВМОТГ – особі з інвалідністю внаслідок 

війни - учаснику бойових дій в Афганістані, який перебував на обліку для 

забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством 

України  на суму 397,440 тис. грн; 

 надано матеріальну допомогу для забезпечення потреб дітей прийомним 

батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької 

міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї в 

сумі 50,0 тис. грн; 
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 надано матеріальну допомогу для забезпечення потреб дітей батькам-

вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької 

міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку 

сімейного типу в сумі 20,0 тис. грн; 

 надано одноразову матеріальну допомогу одній сім’ї, в якій народилася 

трійня на суму 94,299 тис. грн; 

 надано одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50% від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня бюджетного 

року, 265 вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою на загальну суму 256,544 тис. грн; 

 надано муніципальну пільгу 25 демобілізованим військовослужбовцям, які 

брали безпосередню участь в АТО та/або ООС, на медичні стоматологічні 

послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для 

забезпечення її проведення стоматологічних послуг на загальну суму 273,977 

тис. грн; 

 229 сімей з інвалідністю по зору І та ІІ групи отримали пільги в оплаті за 

житлово-комунальні послуги на суму 1 071,005 тис. грн; 

 надано фінансову підтримку  9 громадським організаціям ветеранів, в т.ч. 

ветеранів військової служби, і осіб з інвалідністю, які здійснюють свою 

діяльність на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на суму 2 179,198 тис. грн; 

 надано фінансову підтримку громадській організації внутрішньо 

переміщених осіб,  які переселилися з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення АТО та/або ООС, що здійснює свою діяльність 

на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, а саме – 

громадській організації «Об’єднання переселенців «Спільна справа», в сумі 

177,644 тис. грн; 

 додаткові до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-

комунальні послуги отримали: 

 49 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО на 

загальну суму 187,790 тис. грн; 

 18 сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані з квітня 1978 по 

січень 1989 року на загальну суму 69,505 тис. грн; 

 1 сім’я загиблого Героя України на загальну суму 3,714 тис. грн; 

 коштами бюджету Вінницької міської ОТГ (12816,040 тис. грн) забезпечено 

пільги в оплаті послуг міського автомобільного та електротранспорту 32953 

учням середніх загальноосвітніх шкіл, 32144 студентам вищих навчальних 

закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів; 

 надано пільги на проїзд у міському електротранспорті та автомобільному 

транспорті загального користування, який працює в звичайному режимі руху, 

батькам багатодітних сімей, які мешкають на території  Вінницької міської 

ОТГ, в яких виховується п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом 

видачі безкоштовних проїзних квитків в кількості 1186 шт. на суму 593,000 

тис. грн; 
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 надано щомісячну матеріальну грошову допомогу дітям віком від 6-ти до 18-

ти років, один з батьків яких загинув в ході АТО  та/або ООС під час захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, на проїзд в 

міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального 

користування, який працює в звичайному режимі руху, в розмірі 200 грн 21 

особі на загальну суму 30,2 тис. грн; 

 129 громадян отримали соціальну підтримку до загальнодержавних та 

загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат на 

загальну суму 83,719 тис. грн; 

 застраховано 45 військовослужбовців, які є членами Вінницької міської ОТГ 

та призвані Вінницьким ОМВК на військову службу із запасу, від нещасних 

випадків, що можуть статися внаслідок безпосередньої участі в районах АТО 

у період її проведення, під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, на загальну суму 212,423 тис. грн; 

 на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир особам, що мають право на таку пільгу згідно із Законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» та «Про жертви нацистських переслідувань» 

направлено 148,688 тис. грн, а саме здійснено капітальний ремонт власних 

житлових будинків і квартир 3 осіб; 

Значна увага приділялась створенню правових, соціальних і економічних 

умов для належного функціонування та розвитку багатодітних сімей у 

Вінницькій міській ОТГ, забезпеченню виконання сім’ями основних їх функцій. 

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги станом на 01.10.2019 року перебувало 2271 багатодітна 

родина, в яких виховується 7 391 дитина.   

На заходи щодо підтримки багатодітних сімей  у січні-вересні 2019 року 

направлено 39 495,00  грн, а саме: 

 до міжнародного жіночого дня та Пасхальних свят – 11 805,00 грн; 

 до  Дня родини – 15 881,00 грн; 

 до  Дня знань – 11 809,00 грн.   
Також, за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ направлено: 

 на утримання територіального центру соціального обслуговування, що надає 

соціальні послуги 5 905 одиноким непрацездатним громадянам (в тому числі 

1,6 тисячі одиноким громадянам на дому) кошти на загальну суму 10 726,6 

тис. грн; 

 на забезпечення функціонування міського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» 

імені Раїси Панасюк, який відвідало 126 осіб з функціональними 

обмеженнями, кошти в сумі 1 495,8 тис. грн; 

 на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, який надає соціальні послуги близько 20 тис. особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах,  кошти в сумі 2495,3 тис. грн. 
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Проблемні питання  
− відсутність єдиного електронного обліку одержувачів державних 

соціальних допомог в межах України.  

Цілі та завдання на 2020 рік  
− забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення 

згідно з державними програмами та заходів, передбачених Комплексною 

програмою «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-

2020 роки»;   

− забезпечення соціального супроводу членів сімей: осіб, які загинули під 

час захисту суверенітету України в ході проведення АТО та/або ООС; 

поранених під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО 

та/або ООС; мобілізованих осіб, які задіяні в АТО та/або ООС; Героїв 

Небесної сотні. 

Очікувані результати  
− зменшення масштабів бідності та підвищення рівня життя, поліпшення 

соціального забезпечення; 

− зменшення соціальної напруги серед вимушених переселенців з 

окупованої території та зони проведення АТО та/або ООС, членів сімей 

загиблих під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО, 

поранених під час захисту суверенітету України в ході проведення АТО 

та/або ООС, мобілізованих осіб, які задіяні в АТО та/або ООС та 

демобілізованих осіб, які брали участь в АТО та/або ООС. 

6.3. Підтримка сім’ї, дітей і молоді 
Оцінка поточної ситуації  

З метою захисту законних прав та інтересів дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності надавалась необхідна допомога у вирішенні різноманітних проблем 

сім’ї.  Для своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, налагоджена співпраця із адміністраціями навчальних закладів 

Вінницької міської ОТГ, закладів охорони здоров’я, управляючими компаніями, 

квартальними комітетами, ОСББ, Вінницьким відділом поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області та громадськістю.  

Станом на 01.10.2019 року на обліку у службі у справах дітей міської ради 

перебуває: 134 дитини, які проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків; 3 дитини, які залишають місце постійного 

проживання; 7 дітей, потерпілих від насильства в сім’ї; 26 дітей, які скоїли 

правопорушення; 57 дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів. 

З метою здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей за 

місцем їх проживання проведено 30 профілактичних рейдів; обстежено умови 

проживання 584 дітей; надано 2249 консультацій з питань соціального захисту 

дітей, їх житлових та майнових прав; проведено 1798 профілактично-виховних 

бесід з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, 

розглянуто 7955 усних та письмових звернень громадян, установ та організацій, 

підготовлено 2067 запитів, клопотань, інформацій до закладів охорони здоров’я, 

освіти, органів внутрішніх справ тощо.    
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За результатами здійснених заходів проведено 33 засідання комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Вінницької міської ради, на яких 

розглянуто 639 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей та 

підготовлено 166 рішень виконкому, порушено 24 клопотання про притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і 

законних інтересів дітей, прийнято участь у 1021 судовому засіданні з цивільних та 

кримінальних справ щодо дітей. 

Реалізовані заходи, спрямовані на своєчасне виявлення дітей, які залишилися 

без батьківського піклування, та надання їм відповідного статусу. Протягом 9 

місяців 2019 року виявлено та поставлено на первинний облік дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 34 дитини, з яких: 15 дітей передано під 

опіку; 3 дитини влаштовано у прийомні сім’ї; 2 дитини влаштовано до будинку 

сімейного типу; 1 дитину усиновлено громадянами України; 1 дитина перебуває у 

реабілітаційному центрі при ОКЗ «Вінницький спеціалізований будинок дитини з 

ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки»; 2 дитини 

перебуває на повному державному утриманні Вінницького вищого професійного 

училища сфери послуг; 1 дитина перебуває у КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня «Центр матері та дитини»; 6 дітей перебуває у КЗ «Вінницький обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей»; 1 дитина тимчасово влаштована 

до сімей родичів/знайомих; 1 дитина досягла повноліття; 1 дитина померла. 

Здійснено 98 обстежень умов утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів 

та піклувальників,  контроль за житлом та майном  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Працівниками служби у справах дітей організовані та спільно з 

адміністраціями закладів проводились зустрічі-знайомства кандидатів в 

усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів з 

дітьми з метою їх усиновлення, влаштування до сімейних форм виховання. 

Протягом 9 місяців 2019 року організовано та проведено 4 таких зустрічі з 

потенційними прийомними батьками. Створено 1 прийомну сім’ю, до якої на 

виховання та проживання влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського 

піклування. 

Станом на 01.10.2019 року в м. Вінниці функціонує 15 прийомних сімей, в 

яких виховується 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 2 

особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у 

прийомних сім’ях та у дитячих будинках сімейного типу перебуває 47 дітей. 

Загальна кількість молоді віком 14-35 років, яка проживала на початок 2019 

року в м. Вінниці, складає 114 176 осіб. В тому числі, кількість студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації становить 36 100 

осіб; студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 11 220 осіб; 

учнів професійно-технічних училищ – 4 600 осіб.  

Молодіжна політика на території Вінницької міської ОТГ реалізується 

відповідно до завдань та заходів Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки. 

Відділом молодіжної політики спільно з виконавчими органами міської ради,  

спільно з органами студентського та учнівського самоврядування, Вінницькою 

молодіжною радою та за участі сучасних танцювальних колективів міста в 2019 
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році організовані та проведені культурно-масові, освітньо-просвітницькі та 

оздоровчо-спортивні заходи, благодійні концерти, фестивалі, флешмоби, 

реалізовані проекти «Шведінг», «Студентська ЛІГА», «Екскурсія для 

першокласників» тощо. 

Відповідно до напрямів Програми впродовж року організовано та проведено 

низку тематичних заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання 

молоді та формування любові до своєї країни, її національних цінностей та 

традицій; підтримку здорового способу життя та організацію змістовного дозвілля 

молоді. 

Проводились профілактичні заходи, основна мета яких – запобігання 

негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі, в тому числі: тематичні 

семінари, дебати, дискусії, засідання «за круглим столом», серед яких: «Молодь 

каже алкоголю – ні!», «Ризик вживання наркотичних речовин», «Ваші знання про 

СНІД», «Здоров’я – запорука успіху» та ін.  

З метою створення комфортного середовища для самореалізації, активного 

залучення до суспільно-громадського життя молоді, яка постійно мешкає або 

навчається у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, працюють осередки комунального закладу «Центр  

підліткових клубів за місцем проживання». На балансі Центру перебуває 18 

приміщень у кожному мікрорайоні м. Вінниці, в тому числі в одному з них створено 

інклюзивний центр  та ведеться робота з дітьми з інвалідністю. В 2019 році 

створено новий клуб технічної творчості на базі комунального закладу «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» на вул. Привокзальній, 2/1  (відкриття – 

грудень 2019 року). Протягом червня 2019 року педагоги комунального закладу 

«Центр підліткових клубів за місцем проживання» відвідали усі пришкільні табори 

27 ЗОШ м. Вінниці із розважальною програмою для дітлахів, залучено близько 4810 

дітей. 

В рамках проекту «Екскурсійний трамвай-кав’ярня «Везунчик» впродовж 

травня 2019 проведено соціальні екскурсії для учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у вигляді розвиваючих ігор з елементами вивчення історії 

міста Вінниці. Всього екскурсії відвідали майже 5000 дітей. 

З метою взаємодії виконавчих органів міської ради та молоді територіальної 

громади, забезпечення узгодженості у вирішенні питань, пов’язаних із життям 

молоді та її участі в усіх  сферах суспільного життя, консолідації молодіжної 

ініціативи та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді діє 

Вінницька молодіжна рада – консультативно-дорадчий орган при Вінницькому 

міському голові. До складу молодіжної ради увійшли перспективні, активні, не 

байдужі до свого міста молоді люди загальною кількістю 51 особа. Члени 

Вінницької молодіжної ради брали активну участь в обговоренні проекту Концепції 

інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року. В січні 2019 року в рамках 

благодійної акції «Подаруй дитині посмішку» із подарунками та цікавими 

конкурсами відвідано Староприлуцьку школу-інтернат. Хлопчики та дівчатка  

отримали подарунки, які просили раніше у своїх листах до Святого Миколая. 

Загалом, діти віком від 6 до 18 років написали 107 листів. Крім того, члени 

молодіжної ради відвідали комунальну установу «Вінницький обласний пансіонат 
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для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку», де відбувся шаховий турнір між 

молоддю та громадянами похилого віку. 

Проблемні питання  

− відсутність житлового фонду соціального призначення для забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягли повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів.  

− дефіцит вакансій на місцевому ринку праці для молодих спеціалістів без 

досвіду роботи; 

Цілі та завдання на 2020 рік  

− забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

− розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, та піклування, 

прийомні сім’ї);  

− організація та проведення заходів з питань профілактики негативних явищ 

у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, 

організації змістовного дозвілля та підтримки творчих ініціатив молоді; 

− залучення молоді до громадського життя, розвиток молодіжного руху, 

активізація роботи органів самоврядування у вищих навчальних закладах 

м. Вінниці; 

− відкриття оновленого спортивно-оздоровчого клубу на базі КЗ «Центр 

підліткових клубів за місцем проживання» за адресою: Гладкова,5; 

− створення центру розвитку для дітей та молоді «Мрія» в мікрорайоні 

«Тяжилів» на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» 

(реалізація в рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»). 

Очікувані результати  
− збільшення кількості національних усиновлень, створення прийомних 

сімей, повернення дітей до біологічних сімей;  

− зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах;  

− створення умов для активної участі молоді у протидії поширенню в 

молодіжному середовищі різних форм агресивної та антисоціальної 

поведінки; 

− формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі 

почуття патріотизму, національної свідомості, духовно-моральних, 

культурних та загальнолюдських цінностей. 

7. Гуманітарна сфера 

7.1. Охорона здоров’я 
Оцінка поточної ситуації 

Потреби жителів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

міста у наданні медичних послуг задовольняють 13 комунальних некомерційних 

підприємств: 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги; 4 міських 

лікарні; 2 пологових будинки; комунальне некомерційне підприємство 
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«Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка»; комунальне 

некомерційне підприємство «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології», та 2 комунальних 

підприємства: «Медичний стоматологічний центр»; «Міський лікувально-

діагностичний центр».  

В закладах охорони здоров’я працює 4 337 працівників, з них:  

 1 208 лікарів (28%), 1741 медична сестра (40%), 

в тому числі: 1086  працівників на первинному рівні, з них:  

 329 лікарів (30%), 482 медичних сестри (44%).  

Потужність закладів вторинного рівня надання медичної допомоги складає 

1230 ліжок. 

Станом на 01.10.19 року середня заробітна плата сімейного лікаря складає 

16336 грн, що у 2,7 рази більше, ніж на відповідний період минулого 2018 року 

– 6 203,0 грн. Середня заробітна плата медичної сестри загальної практики 

сімейної медицини – 8818 грн, що у 2,2 рази більше, ніж у минулому році – 3 

998,0 грн. Тобто, в цілому середня заробітна плата медичних працівників 

первинного рівня зросла в 2,5 рази. 

Середня заробітна плата медичних працівників вторинного рівня надання 

медичної допомоги суттєво не змінилась. Зокрема, станом на 01.10.2019 року 

середня заробітна плата лікарів становить – 7192 грн (в 2018 році – 6 368 грн); 

медичних сестер – 5214 грн (в 2018 році – 4663 грн). 

Надавачами первинної медичної допомоги є 5 комунальних некомерційних 

підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги. З метою 

наближення медичних послуг до населення в місті функціонує 32 амбулаторії 

ЗПСМ, в тому числі 17 – відокремлених амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини, де працюють 244 сімейних лікаря. В усіх закладах первинної 

медичної допомоги міста створені належні умови та забезпечується підписання 

декларацій між лікарями та пацієнтами за допомогою електронної системи 

охорони здоров’я «Е-Health» з урахуванням права пацієнта на вільний вибір 

лікаря. 

Лікарями первинної ланки вже підписано з пацієнтами 315075 декларацій, 

що становить 84,6% від кількості зареєстрованого населення м. Вінниці. В 

середньому 1 лікарем ЗПСМ підписано 1290 декларацій. Пацієнтам надається 

гарантований Державою пакет послуг медичного обслуговування населення на 

первинному рівні. 

Протягом 2019 року тривала реалізація Урядової програми «Доступні 

ліки». З 01.04.19 року запроваджено оформлення електронного рецепту в рамках 

даної програми. Сімейними лікарями станом на 21.10.2019 року оформлено 92 

247 електронних рецептів. Вже відпущено аптечними закладами ліків на суму 

13,3 млн грн. 

Продовжила дію міська програма «Профілактика та лікування артеріальної 

гіпертензії на 2015-2019 роки», яка передбачає відшкодування 50% вартості 

гіпотензивних препаратів вітчизняного виробництва малозабезпеченим жителям 

ВМОТГ, що отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
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побутового палива. Видатки на виконання даної програми на 2019 рік складають 

400,0 тис. грн. Профінансовано за станом на 01.10.2019 року 113,579 тис. грн. 

На виконання заходів міської програми «Стоп грип на 2016-2019 роки» на 

епідперіод 2018-2019 років на проведення профілактичних і лікувальних заходів 

щодо запобігання поширенню вірусу грипу та ГРВІ з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади було профінансовано 2 165,882 тис. 

грн, з них:  

 на відшкодування вартості вакцини проти грипу – 1 000,0 тис. грн; 

 на придбання таміфлю, антибактеріальних, симптоматичних 

(жарознижувальних) препаратів та швидких тестів – 1137,0 тис. грн; 

 на проведення діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції зразків 

біологічного матеріалу від хворих та померлих, із грипоподібними 

захворюваннями – 28,0 тис. грн. 

На фінансування заходів міської програми «Інформатизація галузі охорони 

здоров’я м. Вінниці на 2016-2020 роки» з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади виділено 2 228,950 тис. грн.  

В єдину мережу підключено та об’єднано 15 муніципальних закладів 

охорони здоров’я м. Вінниці. Створено 646 автоматизованих робочих місць (далі 

– АРМ) для роботи в медичній інформаційній системі, з них на первинному рівні 

261 АРМ. З електронною медичною карткою працюють 1910 медичних 

працівників, з них 1022 лікаря. Центри ПМСД інтегровані з центральним 

компонентом бази даних електронної системи охорони здоров’я e-Health. Станом 

на 20.10.2019 року зареєстровано 152 тис. користувачів «Персональним 

кабінетом пацієнта» (41% населення м. Вінниці). Щодня здійснюється 200 on-

line записів на прийом до лікаря. Завершується інформатизація закладів 

вторинного рівня.  

Триває будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології, який споруджується в рамках 

співробітництва Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницької 

міської ради з Міжнародним банком реконструкції та розвитку по 

інвестиційному проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». 

Протягом 9 місяців 2019 року на будівництво кардіоцентру профінансовані 

видатки за рахунок коштів державного бюджету (кошти Світового банку) та за 

рахунок коштів бюджету ВМОТГ (співфінансування) в загальній сумі 49 542,404 

тис. грн. 

На виконання заходів програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» за 

9 місяців 2019 року профінансовані поточні видатки в сумі  36 814,083 тис. грн. 

Окремі з них: 

 забезпечення лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурію – 640,386 

тис.грн; 

 придбання виробів медичного призначення та витратних матеріалів для дітей, 

хворих на цукровий діабет – 1 267,054 тис.грн; 

 забезпечення хворих після трансплантації нирки імуносупресорами – 519,614 

тис.грн; 
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 придбання технічних засобів та виробів медичного призначення (кало-, 

сечоприймачі, памперси) – 1 126,716 тис.грн; 

 забезпечення імуноглобулінами, хворих на фенілкетонурію – 518,531 тис.грн; 

 безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших 

двох років життя із малозабезпечених сімей – 95,962 тис.грн; 

 безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення відповідно до 

постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 – 2 082,742 тис.грн; 

 безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 

необхідними лікарськими засобами (інгібіторами інрлейкіну (тоцилізумаб) 

98,393 тис.грн; 

 цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 

296,327 тис.грн та ін. 

Продовжується будівництво відділення невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги в КНП «ВМКЛ ШМД» на вул. Київській,68. Станом на 01.10.2019 року 

виконані та профінансовані роботи з будівництва на загальну суму 12 708,822 

тис. грн. 

В червні 2019 року за рахунок коштів бюджету ВМОТГ завершились, 

розпочаті в 2017 році, роботи з реконструкції будівлі (термомодернізації) 

пологового будинку КНП «ВКЛ «ЦМтаД» на вул.Маяковського,138.  

В умовах хронічного дефіциту фінансування для покриття дефіциту 

бюджету медичних закладів триває співпраця з міською страховою компанією 

«Місто». Мешканці міста користуються програмою особистого медичного 

страхування (ДМС), «Оберіг», «Лелека», «Школярик», страхування іноземних 

громадян. За 9 місяців 2019 року страховою компанією повернуто комунальним 

медичним закладам міста 2,989 млн грн, що дає змогу додатково закупити 

медикаменти та витратні матеріали, звести до мінімуму закупівлю медикаментів 

пацієнтами, збільшити видатки на мотивацію персоналу, спрямувати частку 

коштів на розвиток та підвищення  матеріально-технічної бази. 

Проблемні питання 

− недостатній рівень оплати праці медичних працівників закладів охорони 

здоров’я вторинного рівня, а відтак – значна плинність кадрів; 

− недостатнє та нерегулярне державне фінансування централізованих 

заходів з лікування певних захворювань, що значно скорочує можливість 

спрямування коштів місцевих бюджетів на розвиток галузі, закупівлю 

медикаментів та виробів медичного призначення; 

− недостатнє медикаментозне забезпечення пільгових контингентів хворих; 

− переважно застаріла матеріально-технічна база та недостатня 

забезпеченість лікувально-діагностичним обладнанням закладів охорони 

здоров’я; 

− потребує оновлення стан приміщень, споруд  та мереж водо-, 

теплопостачання, каналізаційних систем закладів охорони здоров’я. 
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Цілі та завдання на 2020 рік 

− забезпечення розвитку і зміцнення первинної ланки, надання якісних 

послуг за програмою медичних гарантій; 

− подальший перехід від лікування захворювань до здійснення заходів, 

спрямованих на їх запобігання, виконання діючих місцевих галузевих 

програм; 

− запровадження змін в систему вторинної медичної допомоги відповідно до 

медичної реформи на 2020 рік;  

− ефективне функціонування закладів охорони здоров’я міста як 

комунальних неприбуткових підприємств; 

− продовження формування мережі закладів охорони здоров’я, оптимізація 

їх структури та потужностей відповідно до потреб населення в умовах  

госпітального округу; 

− проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів вторинного 

рівня відповідно плану модернізації до 2022 року; 

− подальша реалізація проектів по будівництву Вінницького регіонального 

центру серцево-судинної патології та відділення екстреної медичної 

допомоги міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги; 

− дооснащення пологодопоміжних закладів задля зменшення ризику 

перинатальних втрат шляхом співпраці зі СК «Місто»;  

− подальше впровадження новітніх медичних технологій та галузевих 

програм по профілактиці, діагностиці та лікуванню соціальних 

неепідемічних захворювань. 

Очікувані результати  

− підвищення доступності та якості надання медичної допомоги; 

− скорочення поширеності та розвитку ускладнень інфекційних та 

неінфекційних хвороб серед населення, в тому числі соціально значимих; 

− формування єдиного медичного інформаційного простору; 

− формування відповідального ставлення мешканців ВОТГ до власного 

здоров’я. 

7.2. Освіта 
Оцінка поточної ситуації  

Видатки із бюджету Вінницької міської ОТГ на утримання галузі «Освіта» 

щорічно зростають і у 2019 році складають 1158,2 млн грн, що на 12% більше, 

ніж у минулому році. Зростання видатків галузі перш за все, пов’язано із 

зростанням заробітної плати, стипендій учням закладів професійно-технічної 

освіти, підвищенням вартості харчування тощо.  

Зокрема, з 01.04.2019 року встановлено муніципальні надбавки за 

складність та напруженість в роботі у розмірі 20% посадового окладу педагогам 

дошкільних та позашкільних закладів (додаткові витрати з бюджету – 15,7 млн 

грн). 

А з 01 вересня 2019 року, підтримуючи законодавчу ініціативу уряду,  

підвищені посадові оклади педагогічних працівників закладів дошкільної, 

позашкільної та професійно-технічної освіти, міського методичного кабінету, що 
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також потребуватиме спрямування додаткових витрат із бюджету Вінницької 

міської ОТГ у сумі близько 4,7 млн грн. 

У закладах  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

забезпечено надання якісних освітніх послуг, створено комфортні умови для 

здобуття освіти внаслідок оновлення освітнього середовища. Збільшено мережу 

класів та груп, зокрема  інклюзивних, що дало рівний доступ до освіти всім дітям 

Вінницької міської ОТГ.  

Дошкільну освіту в закладах міста здобуває більше 18 тис. дітей, у тому 

числі 15 тис. віком від трьох до шести (семи) років. Охоплення дошкільною 

освітою дітей від 3 до 6 років становить 97%.    

З метою розвитку дитсадків різних форм власності, особливо в тих 

мікрорайонах, де існує черга в садочки, створення умов для надання усім дітям 

Вінницької міської ОТГ дошкільної освіти, яка є необхідним стартом для якісної 

загальної середньої освіти: 

– до кінця року планується ввести в експлуатацію заклад дошкільної освіти на 

пр-ті Коцюбинського,43-Г (4 групи);  

– в квітні 2019 року в мікрорайоні «Сабарів» на вул. Черняховського, 82 

придбано приміщення площею 670,1 м2, де після реконструкції планується 

відкрити заклад дошкільної освіти (4 групи). 

Для покращення якості харчування в 34 закладах (33 заклади дошкільної 

освіти м. Вінниці та Деснянський НВК) встановлено системи очищення питної 

води на суму 2,3 млн грн. Щомісячно здійснюється обслуговування цих систем 

та заміна фільтрів.  

Придбано пароковектомати для  10 закладів (№№ 2, 13, 22, 31, 37, 42, 43, 

52, 67, 74), на що з бюджету будуть спрямовані видатки у сумі понад 1,5 млн грн.  

Оновлено ігрове обладнання на дитячих ігрових майданчиках. Додаткове 

обладнання встановлено у ЗДО №№ 1, 21, 57, 59, 61 (по 2 елементи на майданчик, 

всього 124 елементи). Сума видатків із бюджету на придбання обладнання та 

монтаж – 1,2 млн грн. 

Для всіх дітей Вінницької міської ОТГ створені рівні умови вибору шляхів 

здобуття  повної загальної середньої освіти: через денну, вечірню, інклюзивну, 

індивідуальну або екстернатну форми навчання. 

В 20 закладах дошкільної освіти в 24-х інклюзивних групах виховується 48 

дітей з особливими освітніми потребами. В 24 закладах загальної середньої 

освіти в 99-х інклюзивних класах виховується 120 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

У загальній середній освіті пріоритетним є надання якісної освіти, 

створення умов для навчання та виховання учнів. З цією метою у 2019 році 

здійснюється: 

– будівництво школи в мікрорайоні «Поділля»  (за рахунок видатків бюджету 

Вінницької міської ОТГ в сумі 20 млн грн, Державного фонду регіонального 

розвитку – 25 млн грн, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 

територій – 10 млн грн). Відповідно до рішення міської ради від 29.11.2019 

року №2041 створено комунальний заклад «Гімназія №24 Вінницької міської 

ради»; 
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– придбання обладнання в кабінети початкової школи для реалізації  Концепції 

«Нова українська школа» (за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету в сумі 7 млн грн, співфінансування з бюджету Вінницької міської  

ОТГ – 3 млн грн, крім того 1,8 млн грн спрямовано на придбання меблів, за 

рахунок залишку освітньої субвенції, всього – 11,8 млн грн.);  

– придбання обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу на 

загальну суму 2,2 млн грн, в т.ч. субвенція з обласного бюджету – 1,5 млн грн 

та співфінансування з бюджету Вінницької міської ОТГ – 0,7 млн грн (ЗОШ 

№№ 3, 11, 18, 26, 30). 

У 2019 році в закладах загальної середньої освіти запроваджено 

проведення конкурсу «Бюджет шкільних проектів». Визначено 11 проектів-

переможців, на їх  реалізацію з бюджету ВМОТГ виділено 1 млн грн.  

В закладах дошкільної освіти з 01.09.2019 року збільшено вартість 

харчування для дітей, зокрема: 

– для дітей до 3-х років                  18,00 + 4,00 = 22,00 грн;  

– для дітей з 3-х до 7-и років         28,00 + 6,00 = 34,00 грн.  

Також, з 01.09.2019 року збільшено вартість харчування для учнів 

пільгових категорій: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, які навчаються в інклюзивних 

класах: 

– від 6 до 10 років                              7,50+2,50 =10,00 грн; 

– від 10 років і старше                      10,00+3,00 =13,00 грн.      

У 2019 році збережено безкоштовне харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти (986 дітей) та учнів в закладах загальної середньої освіти (1815 

учнів), батьки яких є учасниками АТО (ООС).   

На здійснення реконструкції та нового будівництва закладів освіти в 

бюджеті розвитку передбачені видатки у сумі 205 млн грн, що в 2,7 рази більше 

ніж 2018 році, в т.ч. кредитні кошти 97,2 млн грн та кошти ДФРР. 

У 2019 році за рахунок видатків бюджету розвитку та кредитних  коштів: 

– завершується реконструкція будівель (термомодернізація) ФМГ №17, ЗОШ 

№8; 

– розпочато реконструкцію будівель (термомодернізацію) ЗДО №№ 18, 21, 23, 26, 

30, 42, 47, 52, 60, 75, гуманітарної гімназії №1, ЗОШ №10, ЗОШ-гімназії №2;  

– розпочато реконструкцію будівлі ЗДО №16 з добудовою; 

– виконуються роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію будівель ЗДО №№ 8, 25, ЗОШ №13 та ПДЮ. 

Для покращення спортивної бази закладів освіти м. Вінниці: 

– виконується будівництво: 

 спортивних ядер ЗОШ №20 та ЗОШ №33; 

 спортивного майданчика в ЗДО № 20; 

– виконано будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту в 

ЗОШ №№ 9, 22; 

– виготовлено проектно-кошторисну документацію на спортивні та дитячі 

майданчики в ЗОШ №№ 2, 8. 
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На відпочинок дітей із бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у 2019 році спрямовані видатки в сумі майже 4 млн грн. 

В 2019 році літнім відпочинком охоплено 5450 учнів, з яких у пришкільних 

таборах відпочило 5200 учнів, у стаціонарних таборах на узбережжі Чорного 

моря – 210 учнів та 40 учнів у «Літній школі».  

Проблемні питання 

− наявність черги на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів; 

− зростання чисельності дітей з особливим освітніми потребами; 

− потреба у професійному зростанні педагогів; 

− застаріла матеріально-технічна база ЗЗСО. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

– покращення якісного складу педагогічних працівників з метою 

забезпечення концептуальних засад «Нової української школи»; 

– підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

– оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до реальних умов і 

актуальних потреб громади; 

– зменшення черги на влаштування дітей до ЗДО; 

– створення нового освітнього середовища; 

– удосконалення мережних продуктів, розроблених Лабораторією з 

впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес. 

Очікувані результати 

 введення в експлуатацію нових ЗДО; 

 формування оптимальної мережі ЗЗСО, з врахуванням потреб 

територіальної громади; 

 відкриття інклюзивних та спеціальних класів в ЗЗСО; 

 оновлення та заміна застарілого обладнання на харчоблоках та пральнях; 

 забезпечення ЗЗЗСО мультимедійним обладнанням (комп’ютери, 

мультимедійні комплекси); 

 забезпечення  навчальних кабінетів ЗЗСО з предметів природничо-

математичного циклу сучасним  обладнанням. 

7.3. Культура 
Оцінка поточної ситуації 

Реалізацію основних завдань державної культурної політики у м. Вінниці 

здійснюють 29 закладів. З 01.01.2019 року, у зв’язку зі створенням Вінницької 

об’єднаної територіальної громади, до складу ЗК «Вінницька міська централізована 

бібліотечна система» включено бібліотеку-філію № 3 селища Десна.  

Реорганізовано ЗК «Академічний міський камерний хор «Вінниця» шляхом 

приєднання до КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» (рішення міської 

ради від 22.02.2019р. №1576). 

На утримання галузі «Культура і мистецтво» в бюджеті Вінницької міської 

ОТГ на 2019 рік передбачено 99 260, 525 тис. грн, в т. ч. на проведення капітальних 

ремонтів – 10 231,271 тис. грн, на придбання основних засобів – 5 160,795 тис. грн. 

Упродовж 9 місяців 2019 року на зазначені цілі профінансовано 69 254,564 тис. грн. 
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На проведення капітальних ремонтів використано 2 394,415 тис. грн, на придбання 

основних засобів – 4 091,001 тис. грн.  

Власні надходження за 9 місяців 2019 року склали 7 676,986 тис. грн. 

Впродовж року організовано та проведено культурно-мистецькі заходи з 

нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят та пам'ятних дат. 

Реалізовані щорічні мистецькі професійні проекти: міжнародний фестиваль ленд-

арту «Міфогенез», мультидисциплінарний проект «РЕ:ВІЗІЯ 2019», фестиваль 

«Великоднє диво», мистецький проект «Пасхальні візерунки», III-й Міжнародний 

живописний пленер «Кращий художник», Міжнародний літературний фестиваль 

«Острів Європа», фестиваль польової кухні ім. Тараса Сича, проект «Купальський 

пікнік», VIII-й Фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська 

пектораль», культурно-мистецький проект «Мистецькі вихідні» тощо. 

Під час святкування Дня Європи-2019 реалізовані тематичні творчі 

проекти: флешмоб «Віденський бал по-вінницьки», фестиваль «VIN-

BOOKFEST», «EuropeanMusicalTravel», історичний проект «Ординація Вінниці 

1790», «Ніч Європи», мистецький проект «Літературна субота європейської 

ночі», «КІНО-дворик», «Україна, освячена горном», фестивалі «Парад 

оркестрів» та «Подільське сузір’я юних талантів», фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «ART LEND fest» тощо. На головній вулиці м. Вінниці – Соборній – 

презентовано проект «FeelEurope», який складався з тематичних локацій: 

«Букінгемський палац», «Сад Клода Моне», «Віденська опера», «Дісней Ленд», 

«Європейський олімп» та «Дикий ліс добрих Вікінгів». 

У рамках відзначення Дня міста-2019 реалізовано  культурно-мистецькі 

проекти, зокрема: III-й Мистецько-освітній фестиваль «Водограй», фестиваль 

«Кіно у новому форматі», проект для людей поважного віку «Вінниця – місто 

активних!», історичний проект «Вінниця: генеалогія самоврядності» з виставкою 

“Галерея історичного костюму XIV-XХ ст.”, проекти – «Сад Коцюбинського» та 

«ALTMAN сквер», тощо. На вулиці Соборній діяли різноманітні локації: «Вінниця 

– місто свідомих!», «Вінниця – місто ідей!», «Вінниця – місто дитячих посмішок!», 

а також фестиваль майстерності та талантів «Маленькі райони великого міста». 

У 2019 році запроваджено проведення культурно-мистецьких заходів: 

День селища Десна, І-й Вінницький фестиваль актуального вуличного мистецтва  

«Com.Unity», танцювальний проект «Dance HUB», Всеукраїнський фестиваль 

військових духових оркестрів «Музика над Бугом», I-й Загальноміський конкурс 

образотворчого мистецтва «ALTMAN generation» тощо. 

Всього за 9 місяців проведено понад 3751 захід, в тому числі 194 – спільно 

з інституціями громадянського суспільства.  

Творчі колективи та окремі виконавці дитячих мистецьких шкіл брали 

участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, які проводились в Італії, 

Болгарії, Грузії, Греції, Польщі, Франції, Туреччині, Грузії, а також в Україні. На 

творчі конкурси та поїздки дітей з бюджету Вінницької міської ОТГ 

профінансовано 453,591 тис. грн. 

За 9 місяців 2019 року в закладах культури виконані роботи: 

 завершено реконструкцію зовнішньої тепломережі до закладу «Вінницька 

дитяча музична школа №2»; 
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 проведена реконструкція частини мережі постачання води в закладі 

«Вінницька дитяча художня школа»; 

 виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію газової 

мережі закладу «Вінницький літературно-меморіальний музей М.М. 

Коцюбинського». Завершена експертиза кошторисної частини проектно-

кошторисної документації на проведення реставраційних робіт меморіальної 

будівлі музею. Проведено тендер на ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки 

історії національного значення «Садиба письменника і громадського діяча 

М.М. Коцюбинського»;  

 замінено частину системи опалення та розділено на дві частини в КЗ «Центр 

концертних та фестивальних програм»; 

 проведено монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та 

пожежне спостереження будівлі КЗ «Вінницький міський клуб» (вул. 

Пирогова, 348). На завершальній стадії капітальний ре-монт даху закладу 

(вул. Черняховського, 74); 

 проведено капітальний ремонт частини покрівлі ЗК «Міський Палац 

мистецтв»; 

 здійснено капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії №13. За-вершено 

виготовлення Державної експертної оцінки проектно-кошторисної 

документації по бібліотеці-філії №16. Розроблена документація на 

проведення капітального ремонту в бібліотеці-філії №7. 

Завершуються ремонтні роботи в приміщенні музею моделей транспорту 

(вул. Соборна, 64). Ведуться роботи з підключення до системи охорони і 

пожежної сигналізації.  

Для МКП «Кінотеатр «Родина» придбано та встановлено цифрове 

обладнання для демонстрування фільмів, придбані світлові вивіски 

внутрішнього та зовнішнього розміщення. Для мистецьких шкіл м. Вінниці 

придбані музичні інструменти (рояль, акордеон, бандури, домри тощо), 

комплект звукопідсилюючої апаратури, цифрову віодеокамеру, комп’ютерну та 

оргтехніку, сценічні костюми та ін. 

Проблемні питання 

− відсутність сучасної концертної зали місткістю 2000 глядацьких місць; 

− потреба у нових приміщеннях для розміщення: 

 бібліотек-філій №:2 (вул. Маяковського,122) та №17 (вул. 

Пирогова,115); 

 Музею Вінниці та формування музейних фондів; 

− потреба в модернізації застарілої матеріально-технічної бази культурних та 

освітніх мистецьких закладів (а саме: в реставрації та утепленні будівлі 

закладу «Вінницька дитяча художня школа»; виділенні додаткового 

приміщення для розширення надання послуг для закладу «Вінницька дитяча 

музична школа № 1» та закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв»); 

− відсутність транспортного забезпечення закладів культури; 

− недостатня кількість кваліфікованих фахівців, відтік кадрів через низький 

рівень оплати праці; 
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− відсутність туристичного продукту, як фінансово-економічної пропозиції 

вінницького туристичного бізнесу; 

− нерозвиненість туристичної навігації.  

Цілі та завдання на 2020 рік 

− підвищення якості та урізноманітнення культурних послуг; 

− модернізація технічних ресурсів, приведення матеріально-технічної бази 

закладів культури до сучасних потреб; 

− підтримка інноваційних та  мультидисциплінарних проектів, які формують 

«культурний код» міста; 

− створення умов для вільного творчого самовираження та самореалізації 

всіх верств населення (діти, молодь, люди поважного віку); 

− оновлення щорічних мистецьких та фестивальних програм; 

− сприяння розвитку аматорського мистецтва; 

− підтримка та впровадження ефективних практик міжнародних культурних 

обмінів; 

− поповнення бібліотечних фондів, купівля музичних інструментів і 

обладнання. 

Очікувані результати  
– створення якісного, конкурентоспроможного культурно-мистецького  

продукту; 

– трансформація культурного простору, створення сприятливого 

середовища для активізації культурної індустрії в на території Вінницької 

міської ОТГ; 

– зміцнення матеріально-технічного ресурсу галузі; 

– підвищення туристичної привабливості території. 

7.4. Фізична культура  і спорт 
Оцінка поточної ситуації 

Розвиток фізичної  культури і спорту є каталізатором життєвої активності 

населення і невід’ємною частиною гармонійного та повноцінного  життя. В 

рамках виконання «Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018-

2020 роки» в 2019 році в м. Вінниці проведено 550 загальноміських спортивних 

та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких брали участь понад 90 тис. осіб. 

Відбулось 237 змагань з дитячо-юнацького спорту, з залученням більш, 

ніж 10 тис дітей та підлітків. Проведені навчально-тренувальні збори з 

підготовки майже 1,8 тис вінницьких спортсменів та взято участь у 220 

змаганнях всеукраїнського, європейського та міжнародного рівнів. За високі 

спортивні досягнення спортсменам призначено 17 стипендій міського голови.  

Проведено 50 заходів з популяризації фізичної культури і спорту  серед 

усіх категорій населення. Велика увага приділялась  розвитку  спорту для людей 

з інвалідністю, для цієї категорії вінничан проведено  2 спартакіади.  

В цілому рівень охоплення фізичною культурою і спортом населення 

Вінницької міської ОТГ склав 24,5%.  
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Забезпечено виконання заходів з оновлення та модернізації 

інфраструктури  муніципальних спортивних закладів на суму 3366,4 тис. грн, в 

тому числі:  

 проведено капітальний ремонт роздягалень адміністративно-побутового 

корпусу в МДЮСШ №5 (вул. Хлібна,1), загальна сума видатків 250 тис. 

грн; 

 виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію елінгу в 

МДЮСШ №2 (вул. Узвіз Бузький, 33), освоєно 10,1 тис. грн, відбулись 

відкриті торги, розпочато роботи; 

 тривають роботи з:   

 капітального ремонту адміністративно-побутового  корпусу в 

МДЮСШ №1 (вул. Хлібна,1), освоєно 995,7 тис. грн, завершити  

роботи планується до кінця 2019 року; 

 виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт зовнішньої системи теплопостачання в МДЮСШ №6 (вул. 

Театральна,24), загальна сума склала 16,6 тис грн. 

Проведено заміну 112,37 м2 вікон у залі боротьби Центрального міського 

стадіону, освоєно 243,7 тис. грн з бюджету Вінницької міської ОТГ. Триває 

реконструкція спортивного комплексу на вул. А. Янгеля, 48. 

Проблемні питання 

− обмежене фінансування галузі фізичної культури та спорту; 

− незадовільний матеріально-технічний стан окремих спортивних закладів; 

− відсутність достатньої кількості сучасної спортивної інфраструктури, 

здатної забезпечити проведення великої кількості змагань. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

− покращення якості навчально-тренувального процесу, фізкультурно-

спортивних заходів;  

− підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

− підготовка спортсменів до участі в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях; 

− проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з нагоди 

визначних дат; 

− проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних 

спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог. 

Очікувані результати 

− підвищення рівня фізичної культури  і фізкультурно-оздоровчої роботи; 

− зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі; 

− збільшення кількості населення, охоплених заняттями фізичною 

культурою та спортом. 
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8. Муніципальне управління 

8.1. Бюджетно-фінансова сфера 
Оцінка поточної ситуації  

Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

сформовано відповідно до положень Бюджетного кодексу України, з урахуванням 

внесених до нього змін Законом України від 22.11.2018 року №2621-VIII «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України»; Податкового кодексу України, з 

урахуванням внесених до нього змін Законом України від 22.11.2018 року №2628-

VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок 

окремих податків і зборів», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 

року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого 

самоврядування» (зі змінами), показників міжбюджетних трансфертів, 

затверджених для міста Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік», рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» та пріоритетів 

Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 

Протягом 2015-2018 років склад та структура дохідної частини міського 

бюджету зазнала суттєвих змін. З метою наповнення місцевих бюджетів збільшено: 

 ставку податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18 %, 

 норматив відрахувань до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб з 

50 до 60 відсотків, 

 перелік доходів, які зараховуються до міського бюджету, доповнено: 

 платою за надання адміністративних послуг; 

 акцизним податком; 

 транспортним податком; 

 податком на нерухоме майно; 

 державним митом за видачу закордонних паспортів.  

Скасовано справляння збору за провадження підприємницької діяльності. 

Доходи бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  на 

2019 рік затверджено рішенням міської ради від 21.12.2018 року №1468 «Про 

бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 07.12.2017 року №2233-VIII у 2019 році передбачено зарахування до 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади: 

 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (код 

доходів 14021900 «Пальне»), 

 акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) (код доходів 14031900 «Пальне»).  

Протягом січня-вересня 2019 року: 

 по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) (Пальне) надходження склали 12,6 млн грн, що на 1,6 млн грн або на 

11,3% менше за фактичні надходження аналогічного періоду 2018 року; 

 надходження акцизного податку з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) (Пальне) залучено 54,0 млн грн. Порівняно 
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з відповідним періодом 2018 року зменшення надходжень склало  2,5 млн грн або 

4,3%. 

Зменшення надходжень пояснюється тим, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 778 «Про внесення змін до 

Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів 

місцевого самоврядування у 2019 році», зменшено частку зарахування даного виду 

доходу до бюджету (з 0,012500250 у ІІ півріччі 2018 року  до 0,011966371 у ІІ 

півріччі  2019 року). 

Також, у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом 

України від 23.11.2018 року №2628-VIII Вінницька міська рада прийняла рішення 

від 25.01.2019 року №1501 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.01.2015 року №1984 «Про встановлення місцевих податків і зборів та 

затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)», яким: 

 затвердила в новій редакції Порядок справляння туристичного збору та 

встановила нові ставки по даному виду доходу; 

 внесла зміни до Порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та доповнила перелік об’єктів, що не оподатковуються даним 

податком; 

 внесла зміни до Порядку справляння єдиного податку, а саме розширила коло 

платників, які не можуть бути платниками єдиного податку І- ІV груп; 

 внесла зміни до Порядку справляння плати за землю в частині зменшення 

розміру  ставки для земель лісогосподарського призначення. 

Крім того, у зв’язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України 

Законом України від 23.11.2018 року №2621-VIII, з 01.01.2019 року передбачено 

зарахування до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату) в обсязі 5%. 

За 9 місяців 2019 року надходження по даному виду доходу  до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади склали 0,054 млн грн. 

Також, з 01.01.2019 року скасовано зарахування до бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади екологічного податку, що справляється 

за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами 

забруднення в обсязі 25%, в зв’язку з чим надходження за січень-вересень 2019 року 

зменшились порівняно з 9 місяцями 2018 року на 0,004 млн грн або на 0,5% і склали 

0,8 млн грн. 

З врахуванням зазначених змін до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2019 року надійшло 3611,9 млн грн, що на 

95,3 млн грн або на 2,7% більше за факт 9 місяців 2018 року,  в тому числі: 

 до загального фонду – 3327,3 млн грн, що на 132,9  млн грн або на 4,2% більше 

проти аналогічного періоду минулого року; 

 до спеціального фонду  надходження склали  284,5  млн грн, що на 37,6  млн 

грн або на 11,7% менше за факт 9 місяців 2018 року. 



73 

 

В 2019 році очікувані надходження до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади складуть 4819,5 млн грн, що на 74,3 млн грн 

або на 1,6% більше проти надходжень попереднього року.  

Очікувані надходження до загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році складуть 4476,9 млн грн, що на 

224,0 млн грн або на 5,3% більше за показник 2018 року, в тому числі:  

 за рахунок власних і закріплених доходів – 2882,9 млн грн, що на 465,5 

млн грн або на 19,3% більше порівняно з фактичними надходженнями 

минулого року.  

З них основним бюджетоутворюючим надходженням в структурі 

загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження від 

якого за 9 місяців 2019 року склали 1290,2 млн грн або 61,2% від власних та 

закріплених надходжень загального фонду і до кінця поточного року складуть 

1792,2 млн грн або  62,2%. 

Також, у 2019 році до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади планується залучити 201,5 млн грн акцизного податку, який становить 

7,0% у загальному обсязі власних та закріплених доходів, в тому числі від: 

 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (код 

доходів 14021900 «Пальне») надходження складуть 17,1 млн грн; 

 акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) (код доходів 14031900 «Пальне») –  72,0 млн грн; 

 акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 112,4 млн грн. 

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 

(зі змінами) надходження по даному виду доходів  порівняно з фактичними 

надходженнями 2018 року зменшаться на 10,8 млн грн або на 5,1%. 

Крім того, у 2019 році від місцевих податків і зборів (27,5% у загальному 

обсязі власних і закріплених доходів) до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади планується залучити надходження у сумі  793,5 млн грн, що 

на 105,9 млн грн або на 15,4% більше за фактичні надходження 2018  року, з них: 

 по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 65,4 млн грн, 

що на 15,2 млн грн або в 1,3 рази більше за показник 2018 року; 

 по платі за землю – 239,6 млн грн, що менше за фактичні надходження 2018 року 

на 3,3 млн грн або на 1,4%; 

 по єдиному податку – 484,0 млн грн, що на 93,7 млн грн або на 24,0% більше за 

показник 2018 року; 

 по транспортному податку – 2,9 млн грн. Порівняно з фактом 2018 року 

надходження зменшаться на 1,0 млн грн або на 25,8%; 

 по туристичному збору – 1,6 млн грн, що на 1,3 млн грн або в 4,9 рази перевищує 

показник 2018 року. 

 за рахунок трансфертів з державного і місцевого бюджетів – 1594,0 млн 

грн, що на 241,6 млн грн або 13,2% менше за фактичні надходження 

минулого року. 

Надходження до спеціального фонду  у 2019 році складуть 342,6 млн грн і в 

порівнянні з 2018 роком зменшаться на 149,7 млн грн або на 30,4%. 
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Складовою частиною спеціального фонду  бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади є бюджет розвитку, який становить 47,2% у 

власних і закріплених доходах спеціального фонду.  

За 9 місяців 2019 року до бюджету розвитку залучено доходів у сумі 133,2 

млн грн, що на 70,6 млн грн або в 2,1 рази більше за відповідний показник 2018 

року. Очікувані надходження до бюджету розвитку у 2019 році складуть 166,7 млн 

грн, що перевищує показник минулого року на 81,6 млн грн або в 1,9 рази. 

 Основним доходним джерелом бюджету розвитку спеціального фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади є кошти від 

продажу землі, надходження від яких за 9 місяців 2019 року склали 82,3 млн грн, 

що становить 29,2% у власних та закріплених доходах спеціального фонду. 

У 2019 році від продажу землі надходження очікуються у сумі 113,8 млн грн, 

що на 47,5 млн грн або в 1,7 рази більше за фактичні надходження 2018 року. 

Також, по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік  передбачено надходження офіційних 

трансфертів у сумі 4,1 млн грн, що менше за показник минулого року на 193,1 млн 

грн або на 97,9%. 

З метою покращення стану виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади спільно з ГУ ДПС у Вінницькій області виконавчими 

органами міської ради постійно вживаються заходи, спрямовані на забезпечення 

надходжень до бюджету, які передбачені «Комплексною програмою Вінницької 

міської ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, в 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.  

Динаміка виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади за 2018 рік, 9 місяців 2019 року та очікуване 

виконання 2019 року по видатках: 

млн грн 

Найменування 

видатків 

2018р. 

факт 

2019 рік  

9 міс.,  

факт 

очікуване 

виконання 

% 

Загальний фонд 3371,9 2650,6 3549,1 105,3 

Спеціальний фонд 1282,7 757,4 1437,4 112,1 

Разом 4654,6 3408,0 4986,5 107,1 

В 2019 році, як і в попередні роки,  бюджет Вінницької міської ОТГ зберіг 

соціальну спрямованість. 

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування захищених 

статей. В повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які спожиті 

бюджетними установами, видатків по інших захищених статтях, кредиторська 

заборгованість по яких відсутня. 

Забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати працівникам 

бюджетних установ в розмірі 4173 грн. 
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Крім того, надання допомог та компенсацій окремим категоріям громадян 

Вінницької міської ОТГ проводяться з врахуванням прожиткового мінімуму на 1 

особу в розмірі з 1 січня 2019 року – 1853  грн, з 1 липня – 1936  грн, з 1 грудня – 

2027  грн. 

Протягом 9 місяців 2019 року видатки загального фонду на фінансування 

соціально-культурної сфери та заходів, пов’язаних із соціальним захистом 

населення склали 1750,5 млн грн, в тому числі на заробітну плату направлено 925,1 

млн грн. 

Майже по всіх галузях соціально-культурної сфери обсяги фінансування з 

загального фонду бюджету збільшились проти відповідного періоду минулого 

року, за виключенням таких галузей, як: 

 «Охорона здоров’я», що пов’язано із тим, що з 01 липня 2018 року ЦПМСД 

отримують кошти за договорами з НСЗУ; 

 «Соціальний захист і соціальне забезпечення», зменшення видатків по даній 

галузі є результатом впровадження урядом більш справедливого оновленого 

порядку надання житлових субсидій населенню. Видатки на монетизацію 

проводяться з державного, а не  місцевого бюджету. 

За результатами  аналізу фінансово-господарської діяльності  м. Вінниці: 

 рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI – Рейтинг» місту 

Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня 

uaA за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та 

підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  inv A+; 

 рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» місту Вінниці  підтверджено 

довгостроковий кредитний рейтинг до інвестиційного рівня uaA+ за 

Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та оновлено 

рейтинг інвестиційної привабливості міста рівня  uaINV4+ (високий рівень). 

Проблемні питання 

 приховування суб’єктами господарювання доходів та фактичних виплат 

найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, в частині не сплати 

податку на доходи фізичних осіб, виплата керівниками малих та середніх 

підприємств заробітної плати працівникам нижче законодавчо встановленого 

мінімального рівня; 

 наявність заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах м. Вінниці; 

 наявна значна заборгованість по податках та зборах до бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади; 

 не врегульовані питання фінансування 8-ми професійно-технічних 

навчальних закладів (ПТНЗ), які з 01.01.2016р. фінансуються з бюджету 

Вінницької міської ОТГ, права органів місцевого самоврядування міст-

обласних центрів на регіональне замовлення, підпорядкування ПТНЗ та 

власності на їх нерухоме майно; 

 законодавчі ініціативи щодо скорочення стабільних джерел формування 

місцевих бюджетів без визначення компенсаторів таких втрат (скасування 



76 

 

акцизного податку на роздрібний продаж тютюнових виробів, акцизного 

податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного 

на митну територію України пального, пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту тощо); 

 позбавлення місцевих рад можливості розміщувати тимчасово-вільні кошти 

загального фонду на депозитних рахунках в установі банку, що зменшило 

додатковий фінансовий ресурс бюджетів місцевих рад, який надходив у 

вигляді відсотків з розміщених депозитів; 

 законодавчо не вирішено питання погашення збитковості комунальних 

підприємств теплової енергетики, водопостачання та водовідведення. 

Підприємства теплової енергетики на місцях продовжують нести збитки за 

рахунок втрат теплової енергії, які значно перевищують ті, що враховані 

НКРЕКП в тарифах на тепло. 

З 01.01.2016 року припинено відшкодування з державного бюджету 

теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям і підприємствам 

централізованого водопостачання і водовідведення різниці в тарифах на послуги, 

які надаються населенню та установам і організаціям, що фінансуються з 

державного та/або місцевих бюджетів.  

Непогашена державою заборгованість з різниці в тарифах погіршує 

фінансово-економічний стан підприємств, ускладнює процес надання послуг та 

додатково навантажує бюджет Вінницької міської ОТГ. 

Цілі  та завдання на 2020 рік 

− концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та 

завдань, передбачених Стратегією розвитку «Вінниця-2020», Концепцією 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 та визначених міською радою і її 

виконавчим комітетом; 

− формування збалансованого та реалістичного бюджету на основі реальних 

показників економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади з урахуванням основних результатів 

реалізації структурних реформ в Україні, зокрема, земельної, пенсійної, 

освітньої, охорони здоров’я, досягнення відповідності та узгодженості на 

всіх стадіях бюджетного процесу; 

− складання та затвердження прогнозу бюджету Вінницької міської ОТГ на 

середньостроковий період з врахуванням Бюджетної декларації; 

− підвищення ефективності управління бюджетними коштами, рівня 

прозорості та раціональності бюджетного процесу, дотримання жорсткої 

фінансової дисципліни, посилення контролю та відповідальності усіх 

учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства; 

− формування планових показників бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади з врахування змін, внесених до Податкового та 

Бюджетного кодексів України; 

− встановлення  контролю  за   питаннями легалізації заробітної плати та 

додержання суб'єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті 

праці, зокрема, забезпечення суб’єктами господарювання повноти та 

своєчасності виплати заробітної плати, офіційного відображення цих 
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операцій в обліку та сплати до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади податку на доходи фізичних осіб; 

− збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади шляхом забезпечення ефективного управління 

майновими ресурсами, що належать Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді та подальшого удосконалення діяльності 

виконавчих органів міської ради з організації та надання адміністративних 

послуг, за рахунок розширення переліку адміністративних послуг, що 

надаються, та запровадження ефективного механізму одержання послуг 

дистанційно через мережу Інтернет; 

− вжиття вичерпних заходів, направлених на повну ліквідацію недоїмки по 

платежах до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, в тому числі по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиному 

податку; 

− спрямування коштів бюджету на заходи невідкладного характеру, роботи, 

пов'язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції 

та реставрації, на реалізацію інвестиційних проектів за результатами 

оцінки їх економічної ефективності;  

− запровадження онлайн та відео-консультацій для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва з питань започаткування бізнесу, експертної 

діяльності, оподаткування тощо; 

− продовження роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

бюджетних закладів;  

− забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

 оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

 проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення та природний газ, які 

споживаються бюджетними установами і організаціями, не 

допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених 

видатків; 

− відсутність заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері та по 

соціальних виплатах; 

− продовження реалізації заходів медичної реформи відповідно до Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»; 

− забезпечення подальшої реалізації щодо реформування загальної 

середньої освіти згідно з Концепцією  «Нова українська школа»; 

− сприяння залученню комунальними підприємствами кредитів 

міжнародних фінансових організацій і з цією метою надання місцевих 

гарантій для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів за 

договорами, укладеними з цими організаціями, забезпечення виконання 

зобов’язань за наданими місцевими гарантіями. Забезпечення виконання 
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гарантійних зобов’язань за запозиченнями, одержаними під державні 

гарантії; 

− залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом здійснення місцевих 

запозичень, в тому числі, від міжнародних фінансових установ; 

− залучення коштів державного фонду регіонального розвитку для реалізації 

важливих інфраструктурних та соціальних проектів; 

− долучення мешканців громади до розподілу частини коштів бюджету через 

механізм партиципаторного бюджету, вдосконалення форм доступу до 

інформації з бюджетних питань; 

− подальший розвиток співпраці органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та 

мешканцями міста у житлово-комунальному господарстві  з метою 

залучення фінансових ресурсів на модернізацію, утримання та розвиток 

житлово-комунального господарства; 

− підвищення рівня кредитного рейтингу міста та рейтингу інвестиційної 

привабливості міста для залучення прямих інвестицій. 

Очікувані результати 

 виконання запланованих показників надходження доходів до бюджету 

Вінницької міської ОТГ та досягнення за підсумками року позитивної 

динаміки у порівнянні з фактичними показниками попереднього року; 

 фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями видатків, 

насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, 

харчування та медикаменти;  

 відсутність кредиторської заборгованості по інших видатках бюджету 

Вінницької міської ОТГ та підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 

8.2. Управління об’єктами комунальної власності та земельні 

відносини 
Оцінка поточної ситуації  

Провідне місце в структурі матеріальної основи територіальної громади 

займає комунальна власність. Ефективне використання майна комунальної 

власності, зміцнення матеріально-технічної бази – одне із пріоритетних завдань 

виконавчих органів міської ради.  

В переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності  Вінницької 

міської об’єднаної  територіальної громади  станом на 01.10.2019р.  перебуває 

7642 об’єкти.  

Крім того, в комунальній власності перебуває 6973 об’єкти інженерно-

транспортної інфраструктури, протяжністю 2047 км (електро-, газо-, 

тепломережі, мережі водопостачання та водовідведення), які прийняті з 

державної власності і від приватних структур, та передані в господарське відання 

експлуатуючим організаціям. 

Протягом 9 місяців 2019 року до комунальної власності прийнято 

(включено): 
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 5 об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема частка комплексу будівель та 

споруд на вул. Г. Арабея, 2а, будівлю на вул. Театральній, 29; 

 46 ділянок зовнішніх інженерних мереж; 

 обладнання велопрокату NEXTBIKE. 

Надано згоду  на прийняття до комунальної власності міста  31 об'єкту 

нерухомого майна, зокрема 8 квартир. 

На умовах договорів оренди та договорів позички з правом безоплатного 

користування майном станом на 01.10.2019р. використовується 479 об’єктів 

загальною площею 96735,90м2. Також, на умовах договорів оренди 

використовуються 3 ЦМК, загальною площею 6321,6 тис.м2.  

Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання 

використовується 199 об`єктів нерухомого майна.  

На 01.10.2019р. проведено  12 засідань конкурсної комісії щодо визначення 

права на укладання договорів оренди вільних об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності. За підсумками проведених конкурсів в оренду передано 

13 об’єктів нерухомого майна загальною площею 1610,43м2. 

Динаміка діючих договорів  оренди та договорів позички з правом 

безоплатного користування майном, одиниць 
 

 

На 01.10.2019 року від оренди об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності (крім цілісно-майнових комплексів) до бюджету Вінницької міської 

ОТГ надійшло 10246,528 тис. грн, від оренди ЦМК  – 586,235 тис. грн. 

На 01.10.2019 року до бюджету Вінницької міської ОТГ від приватизації 

надійшло 41 895,392 грн. (в т. ч. 2 733 625 грн за об'єкт інвестицій - нежитлові 

будівлі, загальною площею 1 524,4м2 на  вул. Малиновського, 26).  

Відповідно до  рішення міської ради від 29.03.2019 року № 1704 «Про 

придбання нерухомого майна» департаментом комунального майна придбано 

нежитлову будівлю на вул. Черняховського,82, загальною площею 670,1 м2 

вартістю 5 280 000 грн.  

Важливе місце в системі управління об’єктами комунальної власності 

займає регулювання земельних відносин, ефективне використання земельних 

ресурсів, забезпечення екологічно безпечних умов для здійснення господарської 

діяльності та проживання населення.  

Станом на 01.10.2019 року в автоматизованій базі даних «Договори 

оренди» налічується 1753 діючих договори оренди земельних ділянок 

комунальної власності, в базі даних «Земельний податок» – 843 договори  про 

встановлення земельного сервітуту.  
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Із загальної площі земель м. Вінниці станом на 01.10.2019 року на 

договірних умовах використовуються землі площею 494,8281 га, в тому числі за 

договорами оренди – 447,9989 га, за договорами земельних сервітутів – 46,8292 

га. 

Протягом 9 місяців 2019 року укладено 107 договорів оренди землі  

(земельного сервітуту) на загальну площу 25,9244 га, загальна сума річної плати 

за договорами становить 16 342,878 тис. грн та 134 угоди про поновлення 

(внесення змін) до них на загальну площу 23,8189 га, загальна сума річної плати 

за договорами становить                      18 186,584 тис. грн.  

До бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом 

на 01.10.2019 року від сплати за землю надійшло                 182 569,078 тис. грн, 

в тому числі 93 069,509 тис. грн орендної плати та 89 499,569 тис. грн земельного 

податку, а також 1 538,642 тис. грн плати за договорами про встановлення 

земельного сервітуту. 

Динаміка надходжень до бюджету м. Вінниці від використання земельних 

ресурсів комунальної власності, млн грн 

Надходження 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ від: 

 

2015р. 

 

2016р. 2017р. 2018р. 
2019р., 

9 місяців 

− продажу земельних 

ділянок 
64,46 37,46 42,62 66,30 82,25 

− орендної плати 
63,41 90,25 102,06 122,03 93,07 

− сплати земельного 

податку 
38,06 74,99 107,21 104,89 89,50 

− плати за встановлення 

земельного сервітуту 
х х х 0,37 1,54 

Протягом 9 місяців року згідно з прийнятими міською радою рішеннями у 

власність шляхом продажу на неконкурентних засадах передано 51 земельну 

ділянку загальною площею 14,0200 га, загальною вартістю 62 772,294 тис. грн. 

Було організовано та проведено земельні торги у формі аукціону з продажу 

права власності на 5 вільних від забудови земельних ділянок. Загальна площа 

земельних ділянок переданих у власність шляхом продажу на земельних торгах 

складає 25,5017 га, загальною вартістю 36 433,268 тис. грн.   

Продовжується робота по добору вільних земельних ділянок комунальної 

власності, права на які можуть бути продані на земельних торгах. Протягом 9 

місяців 2019 року:                       

 рішенням міської ради від 31.05.2019 №1790 затверджено звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки, включено її до Переліку земельних ділянок 

комунальної власності (прав на них), які виставляються на земельні торги,  

затверджено умови продажу вільної від забудови земельної ділянки, 

розташованої в м. Вінниці, вул. Київська, 78, площею 0,0600га  (кадастровий 

номер - 0510100000:01:011:0136), для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
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машинобудівної  та іншої промисловості.  Стартова ціна лота: 169 854 грн 00 

коп.                    

 рішенням Вінницької міської ради від 30.08.2019 №1918 затверджено звіти про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок, включено до Переліку земельних 

ділянок комунальної власності (прав на них), які виставляються на земельні 

торги,  затверджено умови продажу права власності (оренди) вільних від 

забудови земельних ділянок, розташованих в м. Вінниці за адресою: 

 вул. Чехова, б/н, площею 0,1300га, (Кадастровий номер:  

0510100000:01:059:0095), цільове призначення: 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі.  Стартовий розмір річної плати за 

користування земельною ділянкою:  109 230 грн 00 коп. 

 вул. Складська, б/н, площею 0,3966га (Кадастровий номер: - 

0510100000:01:046:0095), цільове призначення: 11.02 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Стартова ціна лота: 876 367 грн 00 коп. 

 вул. Лебединського, б/н, площа 0,0500га (Кадастровий номер: - 

0510100000:03:010:0268), цільове призначення: 03.15 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова ціна лота: 

172 250 грн 00 коп. 

До кінця 2019 року планується сформувати ще 3 вільні земельні ділянки 

загальною площею 8,1 га, які планується передати у власність шляхом продажу на 

земельних торгах у формі аукціону в 2020 році.    

Станом на 01.10.2019 року до бюджету Вінницької міської ОТГ від продажу 

земель надійшли кошти в сумі 82 253,208 тис. грн.  

Продовжується робота щодо виділення вільних земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) учасникам антитерористичної операції (АТО) та/або операції 

Об’єднаних сил (ООС).  

Загальна кількість громадян, включених до списку бажаючих на отримання 

вільної земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд складає 

10718 осіб, в тому числі учасників бойових дій (учасники АТО та/або ООС) – 5102. 

Протягом 2019 року до списку бажаючих на отримання вільної земельної 

ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд було подано 332 заяви від учасників АТО 

та/або ООС та сімей загиблих учасників АТО та/або ООС (в т. ч. з реєстрацією місця 

проживання в м. Вінниці – 251, з реєстрацією місця проживання в Вінницькій 

області – 55, з реєстрацією місця проживання в інших містах  України – 21,  

неідентифіковані – 0, сім’ї загиблого учасника АТО та/або ООС – 5). 

Учасникам АТО та/або ООС та сім’ям загиблих учасників АТО та/або ООС 

в 2019 році передано у власність для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд – 16 земельних ділянок, для індивідуального 

садівництва – 1, для будівництва індивідуальних гаражів –12. 
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Протягом 9 місяців 2019 року надано 17 дозволів на розроблення 

документації із землеустрою для гаражного будівництва, для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель і споруд – 3 дозволи. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.03.2019р. №851 

затверджено Протокол №9 від 26.03.2019р. засідання Комісії по розподілу 

земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню 

участь в АТО, та членами сім’ї загиблого учасника АТО, для передачі 

земельних ділянок безоплатно у власність на частині території Агрономічної 

сільської ради Вінницького району Вінницької області. Затверджено перелік 

громадян для виділення земельних ділянок за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва в кількості 840.  

Організовано подачу 696 громадянами заяв до Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області щодо надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на частині 

території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької 

області, в тому числі пільгових категорій, зокрема учасникам бойових дій АТО 

та/або ООС. Позитивне рішення отримало 615 громадян. 

Проблемні питання 

 відсутність єдиної державної політики та системного підходу щодо 

управління комунальним майном; 

 державна реєстрація інженерно-транспортної інфраструктури ускладнена 

через невизначеність у  законодавстві; 

 застосування засад публічно-приватного партнерства ускладнене через 

недостатнє врегулювання методики впровадження та організації таких 

проектів; 

 відсутність єдиної системи регулювання земельних відносин та управління 

використанням земель через роз’єднаність відомчих структур, діяльність 

яких пов’язана із збором, обробкою та аналізом інформації щодо земель м. 

Вінниці; 

 відсутність в достатній кількості земель запасу та земель резервного фонду у 

межах міста, в т.ч. на приєднаних територіях, що зменшує можливість 

реалізації прав членів територіальної громади на безоплатну приватизацію 

земельних ділянок. 

Цілі та завдання на 2020 рік 

− розширення та розвиток матеріальної бази Вінницької міської ОТГ; 

− продовження проведення інвентаризації обєктів, що належать до 

комунальної власності; 

− узагальнення проведеної інвентаризації об’єктів інженерної інфраструктури 

комунальної власності, формування оновленого переліку об’єктів, що 

належать Вінницькій міській ОТГ; 

− забезпечення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ від 

використання комунального майна; 

− оприлюднення інформації по об'єктам комунальної власності, в тому числі 

земельним діялнкам, на сайті міської ради, забезпечення повноцінного 
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відкритого доступу громадськості до інформації про об’єкти оренди  та 

відчуження;  

− здійснення державної реєстрації речових прав за територіальною громадою 

на нерухоме майно комунальної форми власності (внесення відомостей в 

державний реєстр речових прав) на постійній основі; 

− продовження внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, 

що увійшли в межі м. Вінниці, в частині зміни власників та перегляду плати 

за землю відповідно до діючої нормативної грошовї оцінки; 

− забезпечення участі в процесі розробки: 

 детальних планів територій, включених в межі м.Вінниці; 

 проектів розподілу кварталів для визначення прибудинкових територій. 

Очікувані результати 

 ефективне управління об’єктами комунальної власності Вінницької міської 

ОТГ; 

 збільшення кількості об‘єктів комунальної власності Вінницької міської 

ОТГ; 

 збільшення надходжень до бюджету Вінницької міської ОТГ; 

 забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні управлінських 

повноважень. 

8.3. Діяльність підприємств комунальної власності. Реалізація 

тарифної політики  
Оцінка поточної ситуації 

Підприємства комунальної власності Вінницької міської ОТГ, в 

основному, надають населенню послуги теплопостачання, виконують роботи в 

сфері житлово-комунального господарства, здійснюють транспортне, медичне та 

інформаційне забезпечення.  

Всього здійснювали діяльність 54 підприємства комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради 

(2) та виконавчим органам міської ради (14 департаментам), в тому числі: 

міського господарства – 1, житлового господарства – 8, комунального 

господарства та благоустрою – 5, енергетики, транспорту та зв’язку – 5, культури 

– 2, адміністративних послуг – 2, у справах засобів масової інформації та зв’язків 

з громадськістю – 2, охорони здоров’я – 16; архітектури та місто-будування – 1; 

інформаційних технологій – 2; економіки і інвестицій – 2; правової політики та 

якості – 3; маркетингу міста та туризму – 1; комунального майна – 1; та комітету 

по фізичній культурі і спорту – 1. 

У 2019 році утворено КП «Агенція просторового розвитку», мета 

діяльності – реалізація «Комплексної стратегії міського транспорту та 

просторового розвитку», забезпечення аналітичної, дослідницької, експертної 

підтримки, реалізація програм та проектів стратегічного розвитку. КП «Агенція 

муніципальної нерухомості» створено для ефективного управління об’єктами 

нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської ОТГ. 
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Крім того, ухвалено рішення міської ради про реорганізацію ЗК 

«Академічний міський камерний хор «Вінниця» шляхом приєднання до КЗ 

«Центр концертних та фестивальних програм».   

Загальна сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) по комерційним комунальним підприємствам за 9 місяців 2019 року 

становила 1 242,7 млн грн, що більше результату аналогічного періоду минулого 

року на 364,2 млн грн або на 41,5%. 

Із загальної кількості комунальних підприємств, які здійснювали 

фінансово-господарську діяльність в м. Вінниці 29 підприємств (70,7% з 

загальної кількості) спрацювали прибутково та отримали чистий прибуток в сумі 

3,8 млн грн. В той же час 12 комунальних підприємств отримали збитки на 

загальну суму 30,1 млн грн. 

Фінансовим результатом господарської діяльності  комунальних 

підприємств за 9 місяців 2019 року є збиток в сумі 26,3 млн грн. Найбільша 

частка в загальних обсягах збитків належить КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», сума збитків сягає 17,8 млн грн або 59,1%. Значних 

збитків також зазнало КП «Вінницька транспортна компанія». Сума збитку 

склала 5,3 млн грн або 17,4% до загальної суми збитків. Зі збитком спрацювало 

КУП «ЕкоВін», збитки становлять 3,4 млн грн або 11,3% від суми збитків, 

отриманих комунальним підприємствами .  

Для з’ясування можливостей запровадження нових механізмів  управління 

підприємствами комунальної власності Вінницької міської, а саме – 

корпоративної звітності, продовжено виконання, розпочатих в 2017 році, 

робіт/заходів з перевірки стану ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, відповідно до вимог чинного законодавства. Всього 

заходами з перевірки охоплено 8 комунальних підприємств, в тому числі 2 з яких 

були перевірені в 2019 році: КУП «ЕкоВін» та МКП «Вінницязеленбуд».  

Відповідно до визначених повноважень, впродовж 9 місяців 2019 року 

виконавчим комітетом міської ради встановлено/погоджено: 

 19 тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання (встановлено: ТОВ «Вінницький агрегатний завод», КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПРАТ 

«Вінницький завод «Маяк», ТОВ «Енергозбереження Рівне»); 

 10 тарифів на послуги з поводження (вивезення) з побутовими відходами 

(встановлено: ФОП Кулик В.В., ФОП Кулик М.В.); 

 947 тарифів на платні медичні послуги (погоджено: КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр та некомерційні комунальні 

підприємства);  

 8 тарифів на платні медичні стоматологічні послуги, що надаються МКП 

«Медичний стоматологічний центр» (погоджено окремо від медичних 

послуг); 

 17 тарифів на платні соціальні послуги, які надаються Територіальним 

центром соціального обслуговування м. Вінниці (погоджено); 

 2 тарифи на послуги лазні, що надаються КП «Комбінат комунальних 

підприємств» (погоджено); 
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 вартість носіїв (3) оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування (погоджено КП 

«Вінницякартсервіс»). 

В зв’язку з набуттям з 01.05.2019 року чинності закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» суттєво змінюється система взаємовідносин між 

виконавцями комунальних послуг та споживачами. Закон зобов’язує співвласників 

багатоквартирних житлових будинків самостійно обирати моделі договірних 

відносин (до 01.05.2020 року), укладати відповідні договори з виконавцями 

комунальних послуг; визначає структуру плати виконавцю комунальної послуги, 

залежно від обраної співвласниками будинку моделі договірних відносин, 

встановлює вимоги до формування тарифів на комунальні послуги, змінює назви 

комунальних послуг та інше. З метою приведення у відповідність до діючих норм 

законодавства внесені зміни до автоматизованих систем формування тарифів на: 

 теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 

води; 

 на послуги з поводження з побутовими відходами.  

Проблемні питання 

 відсутність єдиної облікової політики та єдиного програмного продукту 

для ведення бухгалтерського обліку; 

 зниження рівня платоспроможності населення; 

 стрімке зростання складових тарифів. 

Цілі та завдання  на 2020 рік 

 підвищення ефективності роботи підприємств комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ, рівня та якості комунальних  послуг; 

 розробка та впровадження Єдиної облікової політики та Стандартів 

корпоративної звітності на підприємствах комунальної власності Вінницької 

міської ОТГ; 

 перегляд діючих тарифів підприємств комунальної власності Вінницької 

міської ОТГ, інших суб’єктів господарської діяльності з метою їх 

приведення до економічно обґрунтованих. 

Очікувані результати 

 збільшення обсягів виконаних робіт (послуг); 

 отримання доходів від діяльності підприємств комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ у сумі понад 1,9 млрд грн; 

 отримання чистого прибутку близько 4,7 млн грн. 

8.4. Інформатизація муніципального управління  
Оцінка поточної ситуації  

Ефективність сучасного муніципального управління напряму залежить від 

надійної розвиненої цифрової бази. Інформаційне середовище міської ради на 

даний час є розвиненим, забезпечується його стабільне функціонування та 

розвиток.  
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Стабільно розвивається та залишається популярним серед мешканців 

офіційний сайт міської ради. Впродовж року здійснено близько 520 тисяч 

відвідувань сайту та майже 3,4 млн переглядів. 

У 2019 році проведені заходи з розширення інформаційних та електронних 

сервісів та можливостей сайту. Зокрема, розроблено та впроваджено: систему 

електронного зарахування дітей до 1-го класу в комунальних закладах загальної 

середньо освіти; новий сайт «Бюджет шкільних проектів», та поширено сервіс 

доступності для громадян з обмеженим можливостями зору. Забезпечено роботу 

сервісу «Доступність вуличної мережі міста» на офіційному Геопорталі сайту. 

Створено розділ «Паркувальні місця» в розділі «Організації та визначні місця» 

web-сервісу «Мапа звернень» Геопорталу із відповідним функціоналом. 

Розширено функціональність публікації черги бажаючих отримати земельну 

ділянку на сайті підтримки учасників АТО (ООС), зокрема, доповнено 

категорією «Учасники бойових дій  АТО (ООС), що отримали інвалідність І 

групи». Створено та наповнено розділи сайту для нових організацій та 

комунальних підприємств. Забезпечено інформування та голосування за проекти 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Взято участь у розробці та 

впровадженні Регіонального порталу адміністративних та публічних послуг 

Вінницької області http://e-services.vin.gov.ua/. 

Вдосконалювався веб-ресурс – Портал відкритих даних, проводились 

заходи з модернізації його користувацького інтерфейсу. У 2019 році на Порталі 

оприлюднено 547 наборів даних у машиночитному форматі від 97 організацій. 

Забезпечено автоматичне вивантаження наборів відкритих даних з Порталу 

відкритих даних Вінниці https://opendata.gov.ua/ до Єдиного державного веб-

порталу відкритих даних https://data.gov.ua/. 

Постійно проводяться заходи з впровадження баз даних та систем для 

автоматизації процесів роботи виконавчих органів міської ради. 

Розроблено та впроваджено:  

– окремий модуль контролю з боку виконавчих органів міської ради за подачею 

теплоносія (та запуском внутрішньобудинкових систем) виконавцями послуг з 

централізованого опалення; 

– нове програмне забезпечення для Цілодобової варти. У промислову 

експлуатацію запущено нову систему «Диспетчер».  Виконано імпорт 

оперативних даних із старої системи та надано доступ усім 254 користувачам. 

– нову автоматизовану систему реєстрації та обліку звернень з питань надання 

адміністративних та інших послуг «Прозорий офіс». Здійснено запуск та 

налаштування довідково-консультаційного «Кол-центру» на базі Центру 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» з необхідною автоматизацією. 

На виконання проекту «Впровадження автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» протягом 9 місяців 2019 

року підрядником виготовлено 3 986 одиниць обладнання та здійснено поставку 

активів загальною вартістю                          4 097 708,00 євро. Розроблено тарифну 

модель проекту з урахуванням пільгових категорій населення (учні, студенти, 

пільговики), проекти порядків обліку пільгових категорій населення та учнів, 

студентів, а також меморандум щодо збереження та обміну персональними 

http://e-services.vin.gov.ua/
https://opendata.gov.ua/
https://data.gov.ua/
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даними користувачів системи. Бортовим обладнанням (валідаторами та консолями 

водія) облаштовано 324 одиниці громадського транспорту (62 автобуси, 163 

тролейбуси, 98 трамваїв, 1 маршрутка). У вересні розпочато тестування системи на 

маршрутах. 

Відкрито центр обслуговування користувачів КП «Вінницякартсервіс» для 

замовлення персоніфікованих карток (засобів оплати за проїзд) пільговими 

категоріями населення на безоплатній основі та забезпечено  прийом заявок на 

відділених робочих місцях у семи Управлінських кампаніях (ЖЕКах) та смт Десна. 

Пільговими категоріями населення замовлено понад 65 тисяч карток у центрі 

обслуговування. Додатково створено сервіс замовлення персональних карт через 

сайт et.vn.ua, подано близько 2,5 тисяч заявок (загальна, студентська, учнівська 

МКВ).  

Крім того, КП «Вінницякартсервіс» створено мобільну групу, яка, 

починаючи з квітня, здійснює оформлення анкет для малобільних груп населення 

поза межами центрів.  Проведено роботу у Центрі реабілітації «Гармонія», 

Вінницькому українському товаристві сліпих (УТОС),  Вінницькій обласній 

організації українського товариства глухих (УТОГ), КП «Обласний пансіонат для 

осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» та загальноосвітньому закладі «Святий 

Миколай», та оформлено близько 950 заявок. 

Проведено автоматизацію обліку та контролю за працездатністю камер 

відеоспостереження «Безпечне місто». На виконання заходів з розширення системи 

«Безпечне місто» та будівництва нових об'єктів відеоспостереження за 9 місяців 2019 

року виготовлено  проектно-кошторисну документацію на підключення до 

відеоспостереження: 52 дошкільних заклади та нових об’єктів (перехресть, площ). 

Оголошено тендери на будівництво 5 нових об’єктів. До мультисервісної 

оптоволоконної мережі підключено 6 закладів шкіл мистецтв. Проведені роботи з 

розширення та модернізації мультисервісної оптоволоконної мережі. Прокладено 10 

км оптоволоконної мережі. Проведено заходи реконструкції АСКДР: забезпечено 

зв’язок контролерів світлофорних об’єктів з сервером керування дорожнім рухом на 

вул. Келецька (від ринку Урожай до вул. Ващука), вул. Хмельницьке шосе (від 

«Книжки» до Барського шосе).  

Проведено закупівлі та отримано послуги з проведення технічного аналізу 

інфраструктури мережі відеоспостереження системи «Безпечне місто», послуги з 

проведення експертного моніторингу та контролю сервісів Ситуаційного центру 

міської ради. З 2019 року в роботі Ситуаційного центру застосовуються технології 

штучного інтелекту. 

Придбано програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики 

(ліцензії на підключення камер). Закуповується серверне обладнання для 

забезпечення зростаючих потреб системи «Безпечне місто».  

Традиційно підтримуються ініціативи та заходи з розвитку та поширення 

цифрових технологій у м. Вінниці, які проводяться на базі Вінницького 

національного технічного університету. За ініціативи громадської організації 

«Технічний скаутський рух IT-Scouts» та підтримки Вінницької міської ради 

проведено Всеукраїнські командні змагання для молоді «Хакатон IT-Scouts з 

робототехніки «Smart-City». Фінансову підтримку заходу в сумі 99 тис. грн надано в 
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рамках реалізації соціально-культурних проектів переможців Конкурсу проектів 

ІГС. Підтримано хакатон IT-Scouts Spring 2019. Підтримуються заходи Стартап 

школи «Sikorsky Chellenge Vinnytsia», з бюджету Вінницької міської ОТГ на 2019 рік 

та на реалізацію проекту «Стартап Школа м.Вінниці на базі Вінницького 

національного технічного університету» виділені 200,0 тис. грн. Забезпечено 

організаційну та інформаційну підтримку Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування (півфінал студентської першості світу з програмування), яка 

відбулась у жовтні 2019 року.  

Підписано Меморандум про співпрацю з ініціативою Tech Ukraine за 

програмою «TechUkraine: Startup-in-Residence» (STiR), яка допомагає розвиватись 

інноваційним стартапам. 

Департаментом інформаційних технологій міської ради  проведено 

всеукраїнський форум обміну досвідом для представників ІТ-підрозділів органів 

місцевого самоврядування «Безпечне місто Вінниця». 

Проблемні питання 

− незадовільний стан існуючої кабельної інфраструктури; 

− перевантаженість офіційного сайту міської ради.  

Цілі та завдання на 2020 рік  

– створення корисних електронних сервісів, ресурсів, можливостей для 

задоволення актуальних потреб суспільства та бізнесу; 

– автоматизація внутрішніх бізнес-процесів виконавчих органів міської 

ради, впровадження, підтримка та розвиток автоматизованих систем; 

– розвиток відкритих даних; 

– реалізація заходів, впровадження технологій і засобів системи «Безпечне 

місто», розвиток систем відеоспостереження, відеоаналітики, 

мультисервісної мережі; 

– впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

громадському транспорті, системи автоматичного визначення 

місцезнаходження транспорту; 

– підтримка та реалізація інноваційних міських ІТ-ініціатив і проектів для 

формування цифрового розумного міста, цифрова трансформація 

компаній, надання можливостей активній творчій спільноті працювати й 

розвивати місто, навчання та підтримка прогресивної молоді. 

Очікувані результати  

– створення нових можливостей поліпшення якості життя, дозвілля, доступу 

до послуг, інформації за допомогою впроваджених цифрових технологій у 

місті, доступних електронних інструментів, забезпечення комфортних 

умов життєдіяльності в міському середовищі; 

– удосконалення муніципального управління, підвищення швидкості та 

якості задоволення потреб громадян завдяки впровадженню ефективних 

технологій електронного урядування, використанню автоматизованих, 

оптимізованих систем;  

– підвищення відкритості та прозорості діяльності влади, доступності 

інформації для громадян; 
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– задоволення актуальних потреб громадян у нових електронних 

можливостях та сервісах; 

– покращення якості надання послуг перевезень в громадському транспорті, 

спрощення процедури оплати проїзду, введення безготівкових платежів та 

забезпечення обліку компенсаційних виплат за перевезення пільгових  

категорій населення завдяки впровадженню автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в громадському транспорті, системи автоматичного 

визначення місцезнаходження транспорту; 

– підвищення рівня безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста, 

рівня виявлення та розкриття правопорушень;   

– поширення інновацій цифрового розвитку, підвищення швидкості та 

якості цифрових трансформацій; 

– розкриття творчого та лідерського потенціалу молоді, створення 

сприятливих умов для її самореалізації, життя та роботи. 
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Додаток 1.  Основні показники економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2018 рік 
факт 

2019 рік 

2020 рік 
прогноз 

2021 рік 
прогноз 

2022 рік 
прогноз 

очікуване 

виконання 

% до 

факту 

2018 року 

Розвиток основних сфер економічної діяльності 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) по 

підприємствах м. Вінниці, у порівняних цінах –  

всього   

млн грн 31 459,7 34 200,0 108,7 40 000 46 000 52 000 

Показники розвитку споживчого ринку 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств 

юридичних осіб 
млн грн 7 730,9 9 376,4 121,2 10 000,0 10 500,0 11 000,0 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств 

юридичних осіб на одну особу 
грн 20 773,5 25 191,8 121,3 26 860,5 28 203,1 29 546,1 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної 

торгівлі підприємств юридичних осіб (у 

порівняних цінах) 

 

% 
114,4 121,3 х 106,6 105,0 104,7 

Зовнішньоекономічна  діяльність 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту, по м. 

Вінниці 

млн дол. 

США 
1434,2 1 760,9 122,8 1 915,5 2 046,3 2 176,2 

у % до попереднього року % 134,7 122,8 х 108,8 106,8 106,3 

Обсяг експорту по м. Вінниці, всього млн дол. 

США 
1000,7 1 127,8 112,7 1 195,6 1 256,3 1 309,3 

Обсяг експорту у % до попереднього року % 132,5 112,7 х 106 105,1 104,2 

Обсяг імпорту по м. Вінниці, всього млн дол. 

США 
433,5 633,1 146 719,9 790,0 866,9 

Обсяг імпорту у % до попереднього року % 139,8 146 х 113,7 109,7 109,7 

Інвестиційна діяльність 

Обсяг капітальних інвестицій, по м. Вінниці, у 

фактичних цінах  – всього  
млн грн 5 047,7 5 443 107,8 6 166 6 851 7 575 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2018 рік 

факт 

2019 рік 

2020 рік 

прогноз 

2021 рік 

прогноз 

2022 рік 

прогноз 
очікуване 

виконання 

% до 

факту 

2018 року 

Обсяг прямих інвестицій по м. Вінниці, з 

наростаючим підсумком з початку інвестування  

–  всього (станом на кінець року) 

тис. дол. 

США 135 886,7 160 500,0 118,1 170 000 200 000 230 000 

у % до попереднього року % 117,3 118,1 х 105,9 117,6 115 

Населення та ринок праці 

Середньорічна чисельність наявного населення – 

всього,  в тому числі:    
осіб 372 151  372 200 100,01 372 294 372 300 372 300 

м. Вінниці осіб 370 847 370 900 100,01 371 000 371 000 371 000 

смт Десна осіб 1 304 1 300 99,6 1 294 1 300 1 300 

Середньооблікова кількість штатних працівників 

по м. Вінниці  
осіб 100 417 100 817 100,4 101 180 101 400 101 400 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників по м. Вінниці   
грн  8 277,57 10 207 123,3 12 310 13 920  15 720 

Розвиток малого підприємництва 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі 

підприємства та фізичні особи-підприємці), по м. 

Вінниці  

один. 

 

31182 

 

33600 

 

107,7 

 

33 700 

 

33 800 

 

33 800 

Темп зростання (зменшення) кількості суб`єктів 

підприємницької діяльності, у відсотках до 

попереднього року 

% 

 

102,9 

 

107,7 

 

х 

 

100,3 

 

100,3 

 

100,0 

Кількість суб’єктів малого підприємництва  у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 
один. 837,9 902,7 

107,7 
905,2 907,9 907,9 
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Додаток 2.  Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, що є 

власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  
тис. грн 

№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

1. Усього доходів, у тому числі: 1 771 452,0 2 433 679,5 1 604 370,9 2 341 395,8 2 727 013,0 112,1 

1.1. 

Департамент міського 

господарства, усього: 
1 496,2 1 434,0 1 234,8 1 605,8 1 630,0 113,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-

технічний центр" 
1 496,2 1 434,0 1 234,8 1 605,8 1 630,0 113,7 

1.2. 

Департамент житлового 

господарства, усього: 
157 670,0 149 940,0 136 145,0 170 615,0 179 813,0 119,9 

у тому числі в розрізі підприємств:             

МКП "УК"Замостя" 16 912,0 14 897,0 10 877,0 14 176,0 14 780,0 99,2 

МКП "УК"Територія Комфорту" 9 631,0 9 739,0 8 639,0 11 303,0 11 784,0 121,0 

МКП "УК"Господар Люкс" 26 283,0 23 225,0 15 042,0 20 101,0 25 049,0 107,9 

МКП "УК"Житло-Гарант" 27 109,0 24 680,0 17 855,0 23 798,0 19 858,0 80,5 

МКП "УК"Київська" 20 435,0 21 041,0 15 476,0 20 413,0 21 725,0 103,3 

КУП ВМР "Технобуд" 2 980,0 3 131,0 2 347,0 3 164,0 3 430,0 109,5 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
38 504,0 31 797,0 51 278,0 58 151,0 61 645,0 193,9 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  15 816,0 21 430,0 14 631,0 19 509,0 21 542,0 100,5 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

1.3. 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

усього: 

181 495,0 233 286,0 175 332,0 222 014,0 248 744,0 106,6 

у тому числі в розрізі підприємств:               

КП ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
17 591,0 21 086,0 15 850,0 21 133,0 21 416,0 101,6 

МКП "Вінницязеленбуд" 25 310,0 45 812,0 28 805,0 35 055,0 38 560,0 84,2 

МКУП "Міськсвітло" 31 346,0 35 696,0 32 237,0 35 696,0 45 570,0 127,7 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
48 579,0 57 099,0 44 866,0 57 099,0 65 198,0 114,2 

КУП "ЕкоВін" 58 669,0 73 593,0 53 574,0 73 031,0 78 000,0 106,0 

1.4. 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, усього:  
1 198 134,3 1 757 233,6 1 081 152,7 1 647 671,8 1 978 525,2 112,6 

у тому числі в розрізі підприємств:             

КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
758 665,0 948 402,0 672 023,0 1 100 837,7 1 210 921,4 127,7 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
410 107,0 654 230,1 385 285,0 514 500,0 730 788,8 111,7 

КП "Аеропорт Вінниця" 18 340,0 21 605,0 13 065,0 17 359,0 20 545,0 95,1 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху" 

10 948,6 13 984,2 10 153,1 14 148,0 16 270,0 116,3 

КП "Вишенькаміськтеплоенерго" 73,7 119 012,3 626,6 827,1 0 Х 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

1.5. 

Департамент культури, усього: 5 264,2 6 603,6 3 992,0 5 372,3 4 232,0 64,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" 1 229,0 1 507,0 1 353,7 1 918,2 2 266,0 150,4 

ЗК "Академічний міський 

камерний хор "Вінниця" 
3 019,1 3 325,9 1 594,4 1 594,4 0,0 0,0 

КП "Центр історії Вінниці" 1 016,1 1 770,7 1 043,9 1 859,7 1 966,0 111,0 

1.6. 

Департамент адміністративних 

послуг, усього: 
33 746,0 35 707,0 26 788,0 39 507,0 41 082,0 115,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 15 899,0 17 557,0 12 870,0 19 507,0 20 082,0 114,4 

КП "Меридіан" 17 847,0 18 150,0 13 918,0 20 000,0 21 000,0 115,7 

1.7. 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, усього: 

19 768,3 22 330,2 18 008,2 24 320,1 24 838,1 111,2 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
3 272,2 5 460,4 4 005,6 5 810,4 6 368,4 116,6 

МКП - Редакція газети 

"Вінницька газета" 
2 416,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
14 079,7 16 869,8 14 002,6 18 509,7 18 469,7 109,5 

1.8. 
Комітет по фізичній культурі і 

спорту, усього: 
3 897,0 3 243,4 2 379,4 3 652,8 5 332,5 164,4 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський 

стадіон" 
3 897,0 3 243,4 2 379,4 3 652,8 5 332,5 164,4 

1.9. 

Департамент охорони здоров'я, 

усього: 
85 665,2 86 720,3 73 092,5 97 955,5 103 292,5 119,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Медичний 

стоматологічний центр" 
13 636,0 13 824,0 11 899,0 15 645,0 15 900,0 115,0 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
27 281,0 38 746,0 27 178,0 36 375,0 41 310,0 106,6 

МКП "Вінницька міська аптека" 44 748,2 34 150,3 34 015,5 45 935,5 46 082,5 134,9 

1.10. 

Департамент маркетингу міста 

та туризму, усього: 
3 020,1 3 250,0 2 529,4 3 300,0 3 800,0 116,9 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
3 020,1 3 250,0 2 529,4 3 300,0 3 800,0 116,9 

1.11. 

Департамент архітектури та 

містобудування, усього: 
9 380,0 8 723,0 6 724,0 8 600,0 8 650,0 99,2 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький 

муніципальний центр 

містобудування і архітектури" 

9 380,0 8 723,0 6 724,0 8 600,0 8 650,0 99,2 

1.12. 
Департамент інформаційних 

технологій, усього: 
7 501,5 21 415,4 14 808,0 24 763,1 16 400,1 76,6 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
3 040,6 6 383,0 2 963,5 3 951,3 4 031,5 63,2 

КП "Вінницякартсервіс" 4 460,9 15 032,4 11 844,5 20 811,8 12 368,6 82,3 

1.13. 

Департамент економіки і 

інвестицій, усього: 
27 228,2 58 022,0 29 500,7 44 993,2 44 826,7 77,3 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
17 988,0 44 506,9 19 989,4 40 989,4 35 289,4 79,3 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
9 240,2 13 515,1 9 511,3 4 003,8 9 537,3 70,6 

1.14. 

Департамент правової 

політики та якості, усього: 
31 683,6 35 014,4 26 101,2 35 413,0 40 728,2 116,3 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
4 907,8 4 450,0 3 396,9 4 950,0 4 970,0 111,7 

КП "Муніципальна варта" ВМР 17 812,8 21 576,4 15 485,3 21 388,0 26 558,2 123,1 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
8 963,0 8 988,0 7 219,0 9 075,0 9 200,0 102,4 

1.15. 

Виконавчий комітет міської 

ради, усього: 
5 502,4 8 759,1 5 324,4 8 759,1 12 131,7 100,0 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 5 502,4 5 573,4 4 340,1 5 573,4 6 597,4 118,4 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

КП "Агенція просторового 

розвитку" 
0,0 3 185,7 984,3 3 185,7 5 534,3 173,7 

1.16. 

Департамент комунального 

майна, усього: 
0,0 1 997,5 1 258,6 2 853,1 12 987,0 у 6,5 рази 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Агенція муніципальної 

нерухомості" 
0,0 1 997,5 1 258,6 2 853,1 12 987,0 у 6,5 рази 

2 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), усього,  

у т. ч.: 

1 349 162,8 1 736 952,7 1 242 686,6 1 642 842,4 1 782 462,7 102,6 

2.1. 

 Департамент міського 

господарства, усього: 
1 475,6 1 430,0 1 222,8 1 592,8 1 625,0 113,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-

технічний центр" 
1 475,6 1 430,0 1 222,8 1 592,8 1 625,0 113,6 

2.2. 

Департамент житлового 

господарства, усього: 
134 805,0 148 183,0 269 867,0 169 071,0 178 612,0 120,5 

у тому числі в розрізі підприємств:             

МКП "УК"Замостя" 12 609,0 14 780,0 10 788,0 14 059,0 14 668,0 99,2 

МКП "УК"Територія Комфорту" 8 470,0 9 524,0 8 455,0 11 065,0 11 557,0 121,3 

МКП "УК"Господар Люкс" 18 584,0 23 225,0 14 876,0 19 885,0 24 861,0 107,0 

МКП "УК"Житло-Гарант" 21 154,0 24 679,0 17 699,0 23 587,0 19 603,0 79,4 

МКП "УК"Київська" 17 032,0 19 966,0 150 054,0 19 988,0 21 666,0 108,5 

КУП ВМР "Технобуд" 2 958,0 3 131,0 2 320,0 3 130,0 3 430,0 109,5 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
38 286,0 31 600,0 51 135,0 57 970,0 61 500,0 194,6 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  15 712,0 21 278,0 14 540,0 19 387,0 21 327,0 100,2 

2.3. 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

усього: 

152 905,0 199 730,0 150 930,0 197 137,0 218 481,0 109,4 

у тому числі в розрізі підприємств:               

КП ВМР "Комбінат комунальних 

підприємств" 
15 531,0 19 456,0 13 728,0 18 304,0 19 760,0 101,6 

МКП "Вінницязеленбуд" 19 536,0 26 314,0 20 363,0 25 435,0 27 978,0 106,3 

МКУП "Міськсвітло" 28 131,0 32 896,0 29 787,0 32 896,0 42 000,0 127,7 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
36 500,0 47 999,0 33 937,0 47 999,0 51 743,0 107,8 

КУП "ЕкоВін" 53 207,0 73 065,0 53 115,0 72 503,0 77 000,0 105,4 

2.4. 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, усього:  
894 911,0 1 190 754,1 678 724,1 1 066 685,8 1 164 142,1 97,8 

у тому числі в розрізі підприємств:             

КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
681 332,0 819 260,0 505 186,0 827 542,8 910 297,1 111,1 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
194 876,0 229 671,1 159 373,0 220 500,0 230 000,0 100,1 

КП "Аеропорт Вінниця" 16 013,0 21 110,0 11 807,0 15 743,0 20 545,0 97,3 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 
2 690,0 2 350,0 2 358,1 2 900,0 3 300,0 140,4 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

дільниця з організації 

дорожнього руху" 

КП "Вишенькаміськтеплоенерго" 0,0 118 363,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.5. 

Департамент культури, усього: 372,0 465,0 531,0 743,0 837,1 180,0 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" 338,9 390,0 503,0 715,0 816,0 209,2 

ЗК "Академічний міський 

камерний хор "Вінниця" 
24,7 55,0 10,0 10,0 0,0 Х 

КП "Центр історії Вінниці" 8,4 20,0 18,0 18,0 21,1 105,5 

2.6. 

Департамент адміністративних 

послуг, усього: 
33 741,0 35 700,0 26 784,0 39 500,0 41 075,0 115,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 15 894,0 17 550,0 12 866,0 19 500,0 20 075,0 114,4 

КП "Меридіан" 17 847,0 18 150,0 13 918,0 20 000,0 21 000,0 115,7 

2.7. 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, усього: 

2 388,5 1 367,4 2 128,3 1 787,0 1 227,1 89,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
245,2 195,4 280,6 290,0 195,4 100,0 

МКП - Редакція газети 

"Вінницька газета" 
438,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
1 704,9 1 172,0 1 847,7 1 497,0 1 031,7 88,0 

2.8. 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту, усього: 
2 142,0 1 710,0 1 623,5 2 164,0 3 674,7 214,9 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський 

стадіон" 
2 142,0 1 710,0 1 623,5 2 164,0 3 674,7 214,9 

2.9. 

Департамент охорони здоров'я, 

усього: 
82 615,7 84 129,3 71 186,4 95 102,3 100 598,4 119,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Медичний 

стоматологічний центр" 
11 848,0 12 295,0 10 476,0 13 400,0 14 140,0 115,0 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
26 032,0 37 700,0 26 705,0 35 780,0 40 410,0 107,2 

МКП "Вінницька міська аптека" 44 735,7 34 134,3 34 005,4 45 922,3 46 048,4 134,9 

2.10. 

Департамент маркетингу міста 

та туризму, усього: 
3 020,1 3 250,0 2 529,4 3 300,0 3 800,0 116,9 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
3 020,1 3 250,0 2 529,4 3 300,0 3 800,0 116,9 

2.11. 

Департамент архітектури та 

містобудування, усього: 
9 173,0 8 500,0 6 483,0 8 300,0 8 400,0 98,8 

у тому числі в розрізі підприємств:              
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП "Вінницький 

муніципальний центр 

містобудування і архітектури" 

9 173,0 8 500,0 6 483,0 8 300,0 8 400,0 98,8 

2.12. 

Департамент інформаційних 

технологій, усього: 
1 211,2 4 611,0 766,2 1 021,6 1 540,7 33,4 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
1 211,2 4 611,0 766,2 1 021,6 995,0 21,6 

КП "Вінницякартсервіс" 0,0 0,0 0,0 0,0 545,7 Х 

2.13. 

Департамент економіки і 

інвестицій, усього: 
16 894,6 44 329,9 19 162,3 40 634,0 33 724,6 76,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
16 894,6 43 906,9 18 724,6 40 125,0 33 724,6 76,8 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 423,0 437,7 509,0 0,0 0,0 

2.14. 

Департамент правової 

політики та якості, усього: 
13 508,1 12 793,0 10 134,0 13 903,7 13 370,0 104,5 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
4 745,6 4 300,0 3 244,7 4 750,0 4 770,0 110,9 

КП "Муніципальна варта" ВМР 338,5 93,0 204,3 268,7 0,0 Х 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
8 424,0 8 400,0 6 685,0 8 885,0 8 600,0 102,4 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

2.15. 

Виконавчий комітет міської 

ради, усього: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

КП "Агенція просторового 

розвитку" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

2.16. 

Департамент комунального 

майна, усього: 
0,0 1 044,6 614,6 1 900,2 11 355,0 

у 10,9 

рази 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Агенція муніципальної 

нерухомості" 
0,0 1 044,6 614,6 1 900,2 11 355,0 

 у 10,9 

рази 

3. Всього видатків, у тому числі: 1 954 164,6 2 427 090,9 1 630 699,6 2 376 158,2 2 719 603,6 112,1 

3.1. 

Департамент міського 

господарства, усього: 
1 416,3 1 329,9 1 141,1 1 498,5 1 522,0 114,4 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-

технічний центр" 
1 416,3 1 329,9 1 141,1 1 498,5 1 522,0 114,4 

3.2. 

Департамент житлового 

господарства, усього: 
158 137,0 149 273,0 135 181,0 169 634,0 178 793,0 119,8 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "УК"Замостя" 16 848,0 14 835,0 10 726,0 14 079,0 14 670,0 98,9 

МКП "УК"Територія Комфорту" 9 628,0 9 725,0 8 631,0 11 294,0 11 768,0 121,0 

МКП "УК"Господар Люкс" 26 080,0 23 062,0 15 007,0 20 015,0 24 942,0 108,2 

МКП "УК"Житло-Гарант" 27 102,0 24 671,0 17 708,0 23 638,0 19 684,0 79,8 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП "УК"Київська" 20 317,0 20 845,0 15 438,0 20 374,0 21 685,0 104,0 

КУП ВМР "Технобуд" 2 617,0 3 078,0 2 005,0 2 811,0 3 080,0 100,1 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
38 479,0 31 738,0 51 267,0 58 092,0 61 582,0 194,0 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  17 066,0 21 319,0 14 399,0 19 331,0 21 382,0 100,3 

3.3. 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

усього: 

189 950,0 232 063,0 178 262,0 225 835,0 245 150,0 105,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП  ВМР "Комбінат 

комунальних підприємств" 
17 568,0 21 045,0 15 820,0 21 093,0 21 373,0 101,6 

МКП "Вінницязеленбуд" 25 161,0 45 303,0 28 411,0 34 536,0 37 990,0 83,9 

МКУП "Міськсвітло" 31 291,0 35 614,0 32 202,0 35 614,0 45 470,0 127,7 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
48 558,0 57 069,0 44 856,0 56 661,0 62 878,0 110,2 

КУП "ЕкоВін" 67 372,0 73 032,0 56 973,0 77 931,0 77 439,0 
у 20,8 

рази 

3.4. 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, усього:  
1 372 888,9 1 756 723,0 1 106 490,2 1 683 493,3 1 978 500,3 112,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
898 260,0 948 402,0 689 833,0 1 130 012,2 1 210 921,5 127,7 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
441 401,0 654 230,1 390 535,0 518 000,0 730 788,8 111,7 

КП "Аеропорт Вінниця" 22 223,0 21 110,0 15 321,0 20 526,0 20 545,0 97,3 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху" 

10 931,2 13 968,6 10 150,4 14 128,0 16 245,0 116,3 

КП "Вишенькаміськтеплоенерго" 73,7 119 012,3 650,8 827,1 0,0 Х 

3.5. 

Департамент культури, усього: 5 272,5 6 603,6 3 988,4 5 378,0 4 232,0 64,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" 1 232,3 1 507,0 1 344,4 1 918,2 2 266,0 150,4 

ЗК "Академічний міський 

камерний хор "Вінниця" 
3 024,1 3 325,9 1 600,1 1 600,1 0,0 Х 

КП "Центр історії Вінниці" 1 016,1 1 770,7 1 043,9 1 859,7 1 966,0 111,0 

3.6. 

Департамент адміністративних 

послуг, усього: 
34 110,0 35 345,3 26 892,0 39 186,0 40 864,0 115,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Школяр" 16 286,0 17 434,3 12 851,0 19 294,0 19 984,0 114,6 

КП "Меридіан" 17 824,0 17 911,0 14 041,0 19 892,0 20 880,0 116,6 

3.7. 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, усього: 

19 769,3 22 330,2 18 009,3 24 074,7 24 582,7 110,1 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
3 272,9 5 460,4 4 006,7 5 565,0 6 113,0 112,0 

МКП - Редакція газети 

"Вінницька газета" 
2 416,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
14 079,7 16 869,8 14 002,6 18 509,7 18 469,7 109,5 

3.8. 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту, усього: 
4 156,5 3 243,4 2 645,8 3 736,9 5 332,5 164,4 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський 

стадіон" 
4 156,5 3 243,4 2 645,8 3 736,9 5 332,5 164,4 

3.9. 

Департамент охорони здоров'я, 

усього: 
84 892,7 86 293,6 72 693,7 97 202,9 102 424,1 118,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Медичний 

стоматологічний центр" 
13 559,0 13 699,0 11 648,0 15 530,0 15 760,0 115,0 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
26 856,0 38 653,0 26 675,0 35 803,0 40 880,0 105,8 

МКП "Вінницька міська аптека" 44 477,7 33 941,6 34 370,7 45 869,9 45 784,1 134,9 

3.10. 

Департамент маркетингу міста 

та туризму, усього: 
2 995,1 3 209,0 2 503,5 3 268,0 3 743,0 116,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
2 995,1 3 209,0 2 503,5 3 268,0 3 743,0 116,6 

3.11. 

Департамент архітектури та 

містобудування, усього: 
9 342,0 8 487,0 7 210,0 8 540,0 8 500,0 100,2 

у тому числі в розрізі підприємств:              
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП "Вінницький 

муніципальний центр 

містобудування і архітектури" 

9 342,0 8 487,0 7 210,0 8 540,0 8 500,0 100,2 

3.12. 

Департамент інформаційних 

технологій, усього: 
7 533,9 21 382,4 14 168,3 24 111,7 16 399,6 76,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
2 950,2 6 350,0 2 963,3 3 951,1 4 031,0 63,5 

КП "Вінницякартсервіс" 4 583,7 15 032,4 11 205,0 20 160,6 12 368,6 82,3 

3.13. 

Департамент економіки і 

інвестицій, усього: 
26 769,7 57 496,2 28 780,0 44 300,9 43 878,0 76,3 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
17 529,5 43 981,1 19 340,7 40 235,4 34 340,7 78,1 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
9 240,2 13 515,1 9 439,3 4 065,5 9 537,3 70,6 

3.14. 

Департамент правової 

політики та якості, усього: 
31 428,3 34 552,2 26 153,2 35 146,0 40 568,2 117,4 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
4 780,9 4 327,8 3 394,2 4 850,0 4 870,0 112,5 

КП "Муніципальна варта" ВМР 17 981,4 21 576,4 15 657,0 21 388,0 26 558,2 123,1 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
8 666,0 8 648,0 7 102,0 8 908,0 9 140,0 105,7 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

3.15. 

Виконавчий комітет міської 

ради, усього: 
5 502,4 8 759,1 5 326,2 8 759,1 12 131,7 138,5 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 5 502,4 5 573,4 4 341,9 5 573,4 6 597,4 118,4 

КП "Агенція просторового 

розвитку" 
0,0 3 185,7 984,3 3 185,7 5 534,3 173,7 

3.16. 

Департамент комунального 

майна, усього: 
0,0 1 993,2 1 254,9 1 993,2 12 982,5 651,3 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Агенція муніципальної 

нерухомості" 
0,0 1 993,2 1 254,9 1 993,2 12 982,5 651,3 

4. 
Чистий прибуток (збиток), у 

тому числі: 
-183 712,6 4 087,4 -26 328,7 -36 269,3 4 578,8 112,0 

4.1. 

Департамент міського 

господарства, усього: 
79,9 104,1 93,7 107,3 108,0 103,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Адміністративно-

технічний центр" 
79,9 104,1 93,7 107,3 108,0 103,7 

4.2. 

Департамент житлового 

господарства, усього: 
-467,0 667,0 964,0 947,0 991,0 148,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "УК"Замостя" 64,0 62,0 151,0 97,0 110,0 177,4 

МКП "УК"Територія Комфорту" 3,0 14,0 8,0 9,0 16,0 114,3 

МКП "УК"Господар Люкс" 203,0 163,0 35,0 86,0 107,0 65,6 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП "УК"Житло-Гарант" 7,0 9,0 147,0 158,0 174,0 
у 19,3 

рази 

МКП "УК"Київська" 118,0 196,0 38,0 39,0 40,0 20,4 

КУП ВМР "Технобуд" 363,0 53,0 342,0 353,0 350,0 у 6,6 рази 

МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 
25,0 59,0 11,0 59,0 63,0 106,8 

ВМКП "Вінницяміськліфт"  -1 250,0 111,0 232,0 146,0 131,0 118,0 

4.3. 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

усього: 

-8 455,0 1 223,0 -2 930,0 -4 237,0 1 248,0 102,0 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП  ВМР "Комбінат 

комунальних підприємств" 
23,0 41,0 30,0 40,0 43,0 104,9 

МКП "Вінницязеленбуд" 149,0 509,0 394,0 519,0 519,0 102,0 

МКУП "Міськсвітло" 55,0 82,0 35,0 82,0 100,0 122,0 

КП "Вінницьке шляхове 

управління" 
21,0 30,0 10,0 22,0 25,0 83,3 

КУП "ЕкоВін" -8 703,0 561,0 - 3 399,0 - 4 900,0 561,0 100,0 

4.4. 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв'язку, усього:  
-175 754,6 15,6 -25 337,5 -35 821,5 25,0 160,3 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
-140 595,0 0,0 -17 810,0 -29 174,5 0,0 Х 

КП "Вінницька транспортна 

компанія" 
-31 294,0 0,0 -5 250,0 -3 500,0 0,0 Х 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

КП "Аеропорт Вінниця" -3 883,0 0,0 -2 256,0 -3 167,0 0,0 Х 

КП "Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху" 

17,4 15,6 2,7 20,0 25,0 160,3 

КП "Вишенькаміськтеплоенерго" 0,0 0,0 -24,2 0,0 0,0 Х 

4.5. 

Департамент культури, усього: -8,3 0,0 3,6 -5,7 0,0 Х 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Кінотеатр "Родина" -3,3 0,0 9,3 0,0 0,0 Х 

ЗК "Академічний міський 

камерний хор "Вінниця" 
-5,0 0,0 -5,7 -5,7 0,0 Х 

КП "Центр історії Вінниці" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

4.6. 

Департамент адміністративних 

послуг, усього: 
-364,0 353,0 -104,0 321,0 103,0 29,2 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Школяр" -387,0 114,0 19,0 213,0 83,0 72,8 

КП "Меридіан" 23,0 239,0 -123,0 108,0 20,0 8,4 

4.7. 

Департамент у справах засобів 

масової інформації та зв'язків з 

громадськістю, усього: 

-1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 Х 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП - Радіокомпанія "Місто над 

Бугом" 
-0,7 0,0 -1,1 0,0 0,0 Х 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

МКП - Редакція газети 

"Вінницька газета" 
-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

МКП - Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

4.8. 

Комітет по фізичній культурі і 

спорту, усього: 
-259,5 0,0 -266,4 -84,1 0,0 Х 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Центральний міський 

стадіон" 
-259,5 0,0 -266,4 -84,1 0,0 Х 

4.9. 

Департамент охорони здоров'я, 

усього: 
772,5 426,7 398,8 740,8 793,4 185,9 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Медичний 

стоматологічний центр" 
77,0 125,0 251,0 115,0 140,0 112,0 

КП "Міський лікувально-

діагностичний центр" 
425,0 93,0 503,0 572,0 430,0 462,4 

МКП "Вінницька міська аптека" 270,5 208,7 -355,2 53,8 223,4 107,0 

4.10. 

Департамент маркетингу міста 

та туризму, усього: 
25,0 41,0 25,9 26,2 46,7 113,9 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Подільський туристично-

інформаційний центр" 
25,0 41,0 25,9 26,2 46,7 113,9 

4.11. 
Департамент архітектури та 

містобудування, усього: 
38,0 236,0 -486,0 60,0 150,0 63,6 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький 

муніципальний центр 

містобудування і архітектури" 

38,0 236,0 -486,0 60,0 150,0 63,6 

4.12. 

Департамент інформаційних 

технологій, усього: 
-32,4 33,0 639,7 651,4 0,5 1,5 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Вінницький інформаційний 

центр" 
90,4 33,0 0,2 0,2 0,5 1,5 

КП "Вінницякартсервіс" -122,8 0,0 639,5 651,2 0,0 Х 

4.13. 

Департамент економіки і 

інвестицій, усього: 
458,5 525,8 720,7 754,0 948,7 180,4 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій" 
458,5 525,8 648,7 754,0 948,7 180,4 

КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій" 
0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 Х 

4.14. 

Департамент правової 

політики та якості, усього: 
255,3 462,2 -52,0 267,0 160,0 34,6 

у тому числі в розрізі підприємств:              

МКП "Архітектурно-будівельний 

сервіс" 
126,9 122,2 2,7 100,0 100,0 Х 

КП "Муніципальна варта" ВМР -168,6 0,0 -171,7 0,0 0,0 Х 

КП "Вінницьке міське бюро 

технічної інвентаризації" 
297,0 340,0 117,0 167,0 60,0 17,6 
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№ з/п Назва підприємства 
2018 рік, 

факт 

2019 рік 2020 рік 

уточнений 

план 

9 місяців, 
факт 

очікуване 

виконання 
прогноз 

% до 

уточненого 

плану 2019 

року 

4.15. 

Виконавчий комітет міської 

ради, усього: 
0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 Х 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Інститут розвитку міст" 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 Х 

КП "Агенція просторового 

розвитку" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

4.16. 

Департамент комунального 

майна, усього: 
0,0 4,3 3,7 4,3 4,5 104,7 

у тому числі в розрізі підприємств:              

КП "Агенція муніципальної 

нерухомості" 
0,0 4,3 3,7 4,3 4,5 104,7 
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Додаток 3. Програма капітального будівництва на 2020 рік (на замовлення міської ради) 
тис. грн 

Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Департамент  капітального будівництва 488 085,436 152 938,436 198 000,000 137 147,000 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
6 000,000 6 000,000 0,000 0,000 

Реконструкція підземного переходу по вул. Пирогова в м. 

Вінниця 
1 000,000 1 000,000     

Мостова споруда через р. Південний Буг по вул. Чорновола, 

м. Вінниця - реконструкція 
5 000,000 5 000,000     

Будівництво освітніх установ та закладів 198 185,436 61 038,436 0,000 137 147,000 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі 

№8 району "Поділля" в м. Вінниці - будівництво 
28 510,288 28 510,288     

Реконструкція будівлі комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. 

Миколи Зерова,12 в м. Вінниці 

14 428,148 14 428,148     

Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  №20 Вінницької міської ради" по вул. 

Чумацькій,266 в м. Вінниця 

100,000 100,000     

Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. 

В.Порика,20 в м. Вінниця 

18 000,000 18 000,000     

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької 

міської ради» по пров. Гладкова, 7  в м. Вінниця 

1 500,000     1 500,000 
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької 

міської ради» по вул. Міліційна, 8 в м. Вінниця 

4 906,074     4 906,074 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької 

міської ради» по вул. Олександра Довженка,3а в м. Вінниця 

10 799,720     10 799,720 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької 

міської ради» по вул. Київська,144  в м. Вінниця 

8 716,887     8 716,887 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької 

міської ради» по вул. 600-річчя 8 в м. Вінниця 

1 500,000     1 500,000 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької 

міської ради» по вул. Олега Антонова (пров. К. Маркса), 9  в 

м. Вінниця 

1 500,000     1 500,000 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької 

міської ради» по вул. Чорновола, 12  в м. Вінниця 

3 854,612     3 854,612 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької 

міської ради» по вул. Василя Порика,17 в м. Вінниця 

7 050,000     7 050,000 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької 

міської ради» по просп.. Космонавтів, 48  в м. Вінниця 

12 782,997     12 782,997 
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької 

міської ради» по вул. Андрія Первозванного, 68  в м. Вінниця 

19 513,997     19 513,997 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької 

міської ради» по вул. 600-річчя, 62  в м. Вінниця 

11 022,835     11 022,835 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова 

Вінницької міської ради» по вул. Малиновського, 7 в м. 

Вінниця 

10 260,000     10 260,000 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Вінницької міської ради» по вул. Андрія Первозванного,22 в 

м. Вінниця 

22 220,159     22 220,159 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 

Вінницької міської ради» по просп. Космонавтів, 32 в м. 

Вінниця 

21 519,719     21 519,719 

Будівництво медичних установ та закладів 251 700,000 53 700,000 198 000,000 0,000 

Будівництво Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці 

201 700,000 3 700,000 

 

198 000,000 

 

  

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги по вул. Київській,68, м. Вінниці - 

будівництво 

50 000,000 50 000,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
25 000,000 25 000,000 0,000 0,000 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. 

Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця  
25 000,000 25 000,000     

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 7 200,000 7 200,000 0,000 0,000 

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця 

вул. 600-річчя,21 (Літера А) 

500,000 500,000     

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця 

вул. 600-річчя,21 А (Літера Б) 

500,000 500,000     

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м. Вінниця 6 000,000 6 000,000     

Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання 

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 
200,000 200,000     

Департамент міського господарства 59 182,044 57 851,275 0,000 1 330,769 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
59 182,044 57 851,275 0,000 1 330,769 

Реконструкція житлового будинку по вул. Соловйова, 3 в          

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
2 588,497 2 588,497     

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров. 

Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м. Вінниці 
1 956,946 1 369,863   587,083 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції по 2-му 

пров. Бестужева в м. Вінниці 
2 348,945 2 348,945     

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му провулку 

Бестужева в м. Вінниця 
441,599 309,120   132,479 
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Нове будівництво мережі каналізації по 2-му провулку 

Бестужева в м. Вінниця 
497,357 348,150   149,207 

Нове будівництво мережі каналізації по  тупіку Аграрному 

(від будинку №2 до провулку Добрий) в м. Вінниці  
600,000 420,000   180,000 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул. Я.Шепеля, 57-

87 в м. Вінниці 
940,000 658,000   282,000 

Будівництво мережі каналізації на території приватного 

сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону 

«Старе місто» в м. Вінниця 

3 109,200 3 109,200     

Нове будівництво мережі каналізації від індустріального 

парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

8 000,000 8 000,000     

Нове будівництво мережі водопроводу за  адресою: Україна, 

м. Вінниця від вул. С. Зулінського в районі розворотного 

кільця тролейбуса до житлових будинків №7,9 по вул. 

Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні 

роботи)   

800,000 800,000     

Нове будівництво мережі каналізації за адресою: Україна, 

Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Десна, Вінницької 

міської ОТГ від КНС по вул. Гагаріна, б/н до вул. Батозька в 

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)    

1 200,000 1 200,000     

Реконструкція  мережі  каналізації  по вул. Гонти від 

перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в            

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2 961,770 2 961,770     

Реконструкція мережі каналізації  по вул. Князів 

Коріатовичів, 11-33 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
1 000,000 1 000,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція мережі водопроводу по вул. Князів 

Коріатовичів від вул. Соборної до вул.Монастирської в             

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

750,000 750,000     

Реконструкція мережі водопроводу по вул. Гонти (від вул. 

Київської до вул. Липовецької) в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи)    

267,765 267,765     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлових будинків по просп. Космонавтів, 26,28, вул. 

В.Порика 11,13,15 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

1 474,000 1 474,000     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлових будинків по вул. А.Первозваного, 24,26 в                  

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

1 219,000 1 219,000     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в  

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

1 972,500 1 972,500     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлових будинків по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29 в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

755,000 755,000     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлового будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 31 в  

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

648,000 648,000     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлових будинків по вул. Гоголя, 6, 6а, пров. Комунальний, 

5 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

419,000 419,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи)  

900,000 900,000     

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до 

житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи)  

700,000 700,000     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлового 

будинку № 5 по вул. В.Порика в м. Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи) 

557,022 557,022     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових 

будинків № 41, 43 по просп. Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

1 341,795 1 341,795     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових 

будинків по просп. Космонавтів,26,28, вул. В.Порика 

11,13,15 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

2 030,000 2 030,000     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлового 

будинку по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 19 в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи)  

370,000 370,000     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових 

будинків по вул. М.Литвиненко-Вольгемут, 27,29,31 в                   

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

142,000 142,000     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових 

будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров. Комунальний, 5 в              

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

385,000 385,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових 

будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи)  

2 350,000 2 350,000     

Реконструкція мережі теплопостачання до житлового 

будинку по просп. Космонавтів, 23 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи)  

712,955 712,955     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з оснащенням 

підсвічування будівлі по вул. Соловйова, 3 в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи)   

345,029 345,029     

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.600-

річчя, 50, 52, 54 в м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)    
219,924 219,924     

Нове будівництво мережі  зовнішньої зливової каналізації по 

2-му провулку Пирогова в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 
1 500,000 1 500,000     

Нове будівництво мережі  зовнішньої зливової каналізації по 

вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик Маяковського, 63  в м. 

Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2 250,000 2 250,000     

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової каналізації по 

вул. М. Литвиненко - Вольгемут, 19 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

700,000 700,000     

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. 

Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської ОТГ (в т.ч. проектні 

роботи) 

2 642,065 2 642,065     

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. 

М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного, вул. Гранітна, 

вул. М. Драй-Хмари, вул. Агрономічна, вул. І.Щирського, 

вул. С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й 

820,524 820,524     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Б.Гмирі, провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-

й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів 

спорту по вул. Соборній,94 (на території комунального 

закладу "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР" )  в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

3 454,220 3 454,220     

Нове будівництво дитячого та  спортивного майданчиків по 

вул. Медова, б/н навпроти будинку № 29  в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

892,731 892,731     

Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Олеся 

Гончара, б/н, напроти будинку №112 в м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

920,000 920,000     

Реконструкція волейбольного майданчика на території КП 

«Центральний  міський стадіон» по вул. Замостянській,16 в 

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту 

«Волейбольний майданчик біля центрального міського 

стадіону» - переможця конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» 

999,200 999,200     

Реконструкція  спортивного   майданчика  на площі 

Шкільній в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  - на 

реалізацію проекту «Реконструкція спортивного поля на 

площі Шкільній (мікрорайон Старого міста)» - переможця 

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських 

1 000,000 1 000,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади»     

Департамент комунального господарства та благоустрою 90 738,707 80 322,707 0,000 10 416,000 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 
90 738,707 80 322,707 0,000 10 416,000 

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових 

відходів (на території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької області) 

10 000,000 10 000,000     

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н (І-ІІ 

черга) у м. Вінниці 
7 299,707 7 299,707     

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. 

Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка 

вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до 

перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця 

22 210,238 22 210,238     

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з 

вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м. Вінниці 
11 970,500 11 970,500   

Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до 

вул.Немирівське шосе в м. Вінниці 
819,262 819,262   

Нове будівництво дороги по вул.Миколаївській (від ПК0 до 

ПК2+41) в м. Вінниці 
4 500,000 4 500,000     

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до 

вул. Батозька) в м. Вінниці 
20 000,000 20 000,000     

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського 

шосе до перехрестя з вул. Проектної 11) ділянки вул. 

Проектної 11 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до 

Черкаського шосе) в м. Вінниці 

100,000 100,000     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Будівництво пішохідної зони по вул. Анастасії Медвідь 1 820,000 1 820,000     

Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця 12 019,000 1 603,000   10 416,000 

Виконавчий комітет міської ради 20 496,731 20 496,731 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 20 496,731 20 496,731 0,000 0,000 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної 

станції водопостачання «Вінницького індустріального 

парку» по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в т.ч. 

проектні роботи) 

4 500,000 4 500,000     

Нове будівництво системи відведення дощових вод з 

влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. 

Вінниця, вул. Немирівське шосе,  213 (в т.ч. проектні роботи) 

219,875 219,875     

Нове будівництво огорожі території за адресою: м. Вінниця, 

вул. Немирівське шосе,  213 (в т.ч. проектні роботи) 
494,773 494,773     

Нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького 

індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. 

Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

4 332,000 4 332,000     

Нове будівництво внутрішніх газових мереж з метою 

збільшення потужності в  індустріальному парку за адресою: 

м.Вінниця,  вул. Немирівське шосе, 213(в т.ч. проектні 

роботи) 

500,000 500,000     

Реконструкція силової трансформаторної підстанції за 

адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя (в т.ч. проектні роботи) 
4 600,000 4 600,000     

Реконструкція частини приміщень першого поверху 

адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-

річчя,21 

4 014,273 4 014,273     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця 

вул.600-річчя, 21 (Літера А) (монтаж і пусконалагоджувальні 

роботи слаботочних систем) (в т.ч. проектні роботи) 

621,250 621,250     

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького 

інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця 

вул.600-річчя, 21А (Літера Б) (монтаж і 

пусконалагоджувальні роботи слаботочних систем) (в т.ч. 

проектні роботи) 

546,560 546,560     

Реконструкція (модернізація) "Системи оповіщення 

населення м. Вінниця" 
668,000 668,000     

Комітет по фізичній культурі і спорту 4 000,000 4 000,000 0,000 0,000 

Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту 
4 000,000 4 000,000 0,000 0,000 

Реконструкція частини будівлі котельні по вул.Келецька,94а 

для обладнання приміщення спортивної школи з надбудовою 

в м. Вінниці 

2 500,000 2 500,000     

Реконструкція елінгу з надбудовою "МДЮСШ №2" по 

узвозу Бузькому,33 в м. Вінниця 
1 500,000 1 500,000     

Департамент охорони здоров'я 12 478,525 12 478,525 0,000 0,000 

Будівництво медичних установ та закладів 12 478,525 12 478,525 0,000 0,000 

Реконструкція мереж холодного водопостачання та 

водовідведення КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

№1" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця 

2 000,902 2 000,902     
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Назва об'єктів 

 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

в тому числі: 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

(бюджет 

розвитку) 

кошти 

державного 

бюджету 

інші 

джерела 

Реконструкція мереж пожежного водогону КНП "Вінницька 

клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе,96 в                   

м. Вінниця 

1 500,000 1 500,000     

Реконструкція системи опалення терапевтичного корпусу 

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. 

Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці 

1 990,149 1 990,149     

Реконструкція приміщень харчоблоку міської лікарні №1 по 

вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця 
5 000,000 5 000,000     

Реконструкція території насосної з улаштуванням 

приміщення для медичних відходів та тимчасової стоянки 

автомобілів по вул. Маяковського,138 в м. Вінниці 

1 987,474 1 987,474     

Департамент маркетингу міста та туризму  11 387,884 11 387,884 0,000 0,000 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 11 387,884 11 387,884 0,000 0,000 

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, 

вул.Соборна,89 (літ. А) 
11 387,884 11 387,884     

Разом по програмі капітального будівництва 686 369,327 339 475,558 198 000,000 148 893,769 
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Додаток 4.   Перелік закладів освіти м. Вінниці, реконструкція (термомодернізація) яких 

здійснюватиметься за рахунок запозичення до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

грн 

№ 

з/п 
Назва об’єкту 

Загальний  

обсяг кредиту 

2019 рік, 
очікуване 

виконання 

2020 р, 

 план 

1 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької 

міської ради» по пров. Гладкова, 7  в м. Вінниця 

8 971 139 7 471 139 1 500 000 

2 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької 

міської ради» по вул. Міліційна, 8 в м. Вінниця 

13 456 489 8 550 415 4 906 074 

3 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької 

міської ради» по вул. Олександра Довженка,3а в м. Вінниця 

20 600 000 9 800 280 10 799 720 

4 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької 

міської ради» по вул. Київська,144  в м. Вінниця 

18 619 665 9 902 778 8 716 887 

5 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької 

міської ради» по вул. 600-річчя 8 в м. Вінниця 

12 500 000 11 000 000 1 500 000 

6 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької 

міської ради» по вул. Олега Антонова (пров. К. Маркса), 9  

в м. Вінниця 

12 490 000 10 990 000 1 500 000 
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№ 

з/п 
Назва об’єкту 

Загальний  

обсяг кредиту 

2019 рік, 

очікуване 

виконання 

2020 р, 
 план 

7 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької 

міської ради» по вул. Чорновола, 12  в м. Вінниця 

6 800 000 2 945 388 3 854 612 

8 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької 

міської ради» по вул. Василя Порика,17 в м. Вінниця 

10 050 000 3 000 000 7 050 000 

9 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької 

міської ради» по просп.. Космонавтів, 48  в м. Вінниця 

17 782 997 5 000 000 12 782 997 

10 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької 

міської ради» по вул. Андрія Первозванного, 68  в м. 

Вінниця 

19 513 997  19 513 997 

11 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької 

міської ради» по вул. 600-річчя, 62  в м. Вінниця 

18 022 835 7 000 000 11 022 835 

12 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова 

Вінницької міської ради» по вул. Малиновського, 7 в м. 

Вінниця 

17 260 000 7 000 000 10 260 000 

13 

Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 

Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого 

значення «Жіноча гімназія» (охоронний номер №225-М) по 

вул. Соборна, 94 в м. Вінниці 

19 053 000 4 400 000 14 653 000 
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№ 

з/п 
Назва об’єкту 

Загальний  

обсяг кредиту 

2019 рік, 

очікуване 

виконання 

2020 р, 
 план 

14 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 

Вінницької міської ради» по просп. Космонавтів, 32 в м. 

Вінниця 

21 519 719  21 519 719 

15 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Вінницької міської ради» по вул. Андрія Первозванного,22 

в м. Вінниця 

32 360 159 10 140 000 22 220 159 

  Всього 249 000 000 97 200 000 151 800 000 
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Додаток  5.    Перелік проектів по м. Вінниці, реалізація яких  здійснюватиметься за рахунок 

кредитних коштів НЕФКО, отриманих у формі запозичення до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади 

грн 

№ 

з/п 
Назва об’єкту 

Загальний 

обсяг кредиту 

2019 рік,  
очікуване 

виконання 

2020 рік,  

 план 

1.  Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця 14 880 000 4 464 000 10 416 000 

 Всього 14 880 000 4 464 000 10 416 000 
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Додаток 6. Заходи щодо забезпечення  виконання завдань Програми економічного і соціального 

розвитку  Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

 Промисловість. Розвиток інноваційної інфраструктури 

Стратегічний проект V1P1.    «Створення нових високотехнологічних виробництв на базі вінницьких індустріальних 

парків» (захід № 1) : 

1.  Здійснювати супровід робіт з 

будівництва об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури в 

районі Вінницького 

індустріального парку.  

Забезпечити постійний контроль 

(моніторинг) за ходом виконання 

будівельних та інших робіт, які 

будуть виконані впродовж року.  

керуюча компанія 

Вінницького 

індустріального парку - 

КП «Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій»;  

департамент економіки і 

інвестицій міської ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

інвестиційні 

кошти 

Створення інженерної та 

транспортної 

інфраструктури 

Вінницького 

індустріального парку.   

2.  Проводити  моніторинг (за 

результатами анкетування 

промислових підприємств) щодо: 

 обсягів реалізованої продукції 

(товарів, послуг); 

 впровадження 

енергозберігаючих технологій; 

 інноваційних процесів/ нової 

продукції/ розширення її 

асортименту. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

промислові 

підприємства  

 

щомісячно не потребує 

фінансування 

Оцінка результативності 

виконання запланованих 

показників та заходів. 

Впровадження 

промисловими 

підприємствами заходів з 

модернізації/ 

капітального ремонту 

виробництв, обладнання.   

3.  Забезпечити розповсюдження, в 

рамках повноважень, інформації 

щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу якості; виставок-

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

ДП  «Вінницястандарт-

метрологія»; Вінницька 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення якості та 

підвищення конкуренто-

спроможності товарів і 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

ярмарків промислової продукції 

місцевого та регіонального рівнів; 

залучати до участі підприємства 

Вінницької міської ОТГ. 

Торгово-промислова 

палат; промислові 

підприємства  

 

послуг місцевих 

виробників.  

4.  Забезпечити розробку проекту 

програми ревіталізації  

промислових об’єктів м. Вінниці 

(промислових територій). 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

виконавчі органи міської 

ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Відновлення колишніх 

промислових територій 

та реконструкція 

приміщень, зміна їх 

функціонального 

призначення з метою 

створення нових міських 

публічних просторів та 

культурних об’єктів.  

 Будівельна,  інвестиційна діяльність 

5.  Забезпечити виконання Програми 

капітального будівництва (на 

замовлення міської ради) на 2020 

рік. 

головні розпорядники 

бюджетних коштів; 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджетні та 

інвестиційні 

кошти, кошти 

підприємств, 

організацій та 

населення 

Поліпшення інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури населених 

пунктів Вінницької 

міської ОТГ. 

6.  Забезпечити залучення та освоєння 

коштів державного бюджету для 

реалізації інвестиційних проектів, 

пріоритетних для населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

головні розпорядники 

бюджетних коштів 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

державний 

бюджет 

Поліпшення інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

7.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми сприяння залученню 

інвестицій у місто Вінницю на 

департамент економіки і 

інвестицій; виконавчі 

органи міської ради – 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення сприятливого 

інвестиційного клімату. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

2018-2020 роки», передбачених на 

2020 рік.  
виконавці заходів 

Програми 

8.  Ввести в експлуатацію 80-

квартирний житловий будинок на 

вул. Маяковського – І черга  (VI 

об’єкт Програми «Муніципальне 

житло Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади» у новій редакції). 

Завершити будівництво другого 

житлового будинку на вул. 

Маяковського – ІІ черга.  

МКП «Фонд 

муніципальних 

інвестицій»;  

департамент економіки і 

інвестицій міської ради  

протягом 

року 

кошти 

підприємств, 

установ,  

організацій та 

населення 

Забезпечення житлом 

пільгових категорій 

населення, визначених 

Програмою 

«Муніципальне житло 

Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади» у новій 

редакції). 

9.  Продовжити роботи з будівництва 

територіальної автоматизованої 

системи централізованого 

оповіщення населення м. Вінниця 

(в т.ч. проектні роботи),  ІІІ етап.  

виконавчий комітет 

міської ради; відділ 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення своєчасно-

го оповіщення населення 

у випадках  загрози  або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, а також в 

особливий період. 

10.  Розробити проекти планів 

червоних, жовтих, зелених, 

блакитних ліній м. Вінниці. 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Ефективне використання 

земель міста. 

11.  Здійснити оновлення планово- 

картографічних матеріалів. 

 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Відображення на 

картографічних 

матеріалах існуючої 

містобудівної ситуації. 

12.  Продовжити роботи з розробки 

генерального плану розвитку м. 

Вінниці. 

департамент архітектури 

та містобудування 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення передумов для 

розвитку міського 

середовища вищої якості. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

13.  Продовжити розробку проектів 

розподілу територій мікрорайонів 

періоду масової забудови. 

департаменти міської 

ради:  архітектури та 

містобудування; 

земельних ресурсів 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення цільового, 

ефективного та 

раціонального 

землекористування. 

 Розвиток малого та середнього підприємництва. Регуляторна діяльність  

14.  Забезпечити виконання заходів та 

проектів «Програми посилення 

конкуренто-спроможності  малого 

та середнього підприємництва м. 

Вінниці на 2017-2020 роки», 

передбачених на 2020 рік. 

департамент економіки і 

інвестицій; виконавчі 

органи міської ради 

організації та установи 

міста – виконавці 

заходів Програми  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення міського 

бізнес-клімату, 

збільшення кількості 

суб’єктів малого та 

середнього 

підприємництва та 

зайнятого населення в 

МСП. 

15.  Забезпечити надання фінансової 

підтримки суб’єктам МСП 

відповідно до діючого «Порядку 

часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва за рахунок 

коштів бюджету Вінницької 

міської ОТГ». 

департамент  економіки 

і інвестицій міської 

ради;  

виконавчий комітет 

міської ради;  

ГУ ДПС у Вінницькій 

області; банківські 

установи 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Спрощення доступу до 

фінансових ресурсів для 

суб’єктів МСП; 

залучення коштів для 

розширення діяльності; 

посилення конкуренто-

спроможності продукції; 

створення нових 

робочих місць. 

16.  Забезпечити проведення: 

 перегляду діючих місцевих 

регуляторних актів; 

 моніторинг виконання заходів 

з відстеження ефективності 

діючих регуляторних актів 

відповідно до визначених 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

виконавчі органи 

міської ради – 

розробники регулятор-

них актів; Комісія з 

перегляду місцевого 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Скасування застарілих,  

та запровадження нових 

доцільних, ефективних 

регулювань. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

чинним законодавством 

порядку та термінів.  

регуляторного 

середовища 

17.  Забезпечити розгляд проблемних 

питань, які стосуються здійснення 

діяльності МСП, та пропозицій 

щодо шляхів їх розв’язання, та 

поліпшення умов ведення бізнесу.  

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій; 

адміністративних 

послуг; Рада 

підприємців  при 

міському голові 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Підтримка 

підприємницької 

ініціативи, поліпшення 

підприємницького  

клімату на території 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

18.  Забезпечити опрацювання 

питання розширення переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються дистанційно через 

мережу Інтернет. 

департаменти міської 

ради: адміністративних 

послуг, інформаційних 

технологій 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Поліпшення якості 

обслуговування 

мешканців, спрощення 

доступу до надання 

адміністративних послуг. 

 Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

19.  Забезпечити організацію та 

проведення сільськогосподарських 

ярмарків м. Вінниці. 

департаменти міської 

ради:   адміністративних 

послуг; комунального 

господарства та 

благоустрою 

ІІ, ІІІ, ІV 

квартали  

  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Задоволення потреб 

споживачів у продуктах 

харчування,  сільськогос-

подарській продукції.  

20.  Забезпечити організацію торгівлі 

сільськогосподарською 

продукцією власного виробництва 

на ринках м. Вінниці. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

ринки м. Вінниці 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

 

Недопущення стихійної 

торгівлі, виконання 

вимог Правил торгівлі на 

ринках, упорядкування 

ринкової торгівлі. 

21.  Продовжити роботу щодо 

недопущення стихійної торгівлі 

на території населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради;  

КП «Муніципальна 

варта»; Вінницький 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Покращення санітарно-

епідеміологічного стану 

територій населених 

пунктів Вінницької 

міської ОТГ; 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

відділ поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

ринки Вінницької 

міської ОТГ 

попередження реалізації 

неякісних та потенційно-

небезпечних харчових 

продуктів. 

22.  Посилити реагування на 

звернення громадян, в разі їх 

надходжень, щодо недотримання 

закладами торгівлі, ресторанного 

господарства, послуг та розваг, які 

розташовані в житлових будинках 

та/або поблизу житлових 

будинків,  режиму роботи, тиші та 

громадського порядку в нічний та 

вечірній час.  

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради; 

Вінницький відділ 

поліції ГУНП у 

Вінницькій області; 

Рада підприємців при 

міському голові 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Посилення контролю за 

правопорядком, 

застереження 

порушників 

громадського спокою; 

регулювання, в разі 

необхідності, режиму  

роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господар-

ства, послуг та розваг.   

23.  Забезпечити співпрацю в 

організації та проведенні 

спеціалізованих виставок-

ярмарків «Купуй Вінницьке!». 

департаменти міської 

ради:  адміністративних 

послуг;  економіки і 

інвестицій; Вінницька 

Торгово-промислова 

палата 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Підтримка  місцевих 

товаровиробників, 

збільшення обсягів 

реалізації їх товарів. 

24.  Розглядати звернення суб’єктів 

господарської діяльності щодо 

виділення місць для розташування 

пересувних об’єктів торгівлі, 

упорядкування та спрощення 

процедури отримання згоди на 

використання об’єктів 

благоустрою для даних цілей. 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Створення належних 

умов для задоволення 

підприємницької 

діяльності у здійсненні 

сезонної торгівлі. 

Запобігання 

несанкціонованій 

торгівлі в непридатних 

для цього місцях. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

25.  Забезпечити реалізації Концепції 

державної політики у сфері 

захисту прав споживачів. 

виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Дотримання законних 

прав споживачів та 

захист таких прав у разі 

їх порушення. 

Розвиток туристичної діяльності 

Стратегічний проект V2P16.  «Розробка та реалізація Туристичної стратегії як основи майбутнього швидкого зростання 

туристичної галузі міста»  (захід № 26) : 

26.  Забезпечити контроль за ходом  

виконання робіт з реконструкції 

будівлі за адресою: вул. 

Соборна,89 (літера А) для 

розміщення та облаштування 

«Туристичного хаба Вінниці».  

департамент маркетингу 

міста та туризму міської 

ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Виконання реконструкції 

нежитлової будівлі за 

адресою: вул. 

Соборна,89 (літера А).   

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Утримання житлового фонду та прибудинкових територій 

27.  Проводити капітальні ремонти 

багатоквартирних житлових 

будинків. 

 

департамент  житлового 

господарства міської 

ради 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти 

співвласників 

багатоквартирн

их будинків та 

управителів 

Проведення заходів 

щодо забезпечення 

своєчасного 

капітального ремонту 

багатоквартирних 

житлових будинків. 

28.  Проводити роботи з реконструкції 

багатоквартирних житлових 

будинків. 

департамент  міського 

господарства міської 

ради 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення 

конструктивних та 

енергоефективних 

характеристик будівель.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

29.  Здійснювати поточний ремонт 

багатоквартирних житлових 

будинків. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради;  управителі 

будинків 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти 

співвласників 

багатоквартирн

их будинків та 

управителів 

Утримання в належному 

технічному стані 

багатоквартирних 

житлових будинків. 

30.  Проводити роботи з капітального 

ремонту одного із видів 

конструктивних елементів 

будинку (для житлових будинків, 

де зареєстровані ОСББ).   

департамент житлового 

господарства міської 

ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення технічного 

стану багатоквартирних 

будинків. 

31.  Забезпечити  виконання робіт з 

благоустрою прибудинкових 

територій. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти 

співвласників 

багатоквартирн

их будинків та 

управителів 

Впорядкування 

прибудинкових 

територій; забезпечення 

належного санітарного 

стану території та 

комфортних умов для 

відпочинку. 

32.  Забезпечити виконання робіт з  

озеленення прибудинкових 

територій багатоквартирних 

будинків. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення санітарного 

та екологічного стану 

прибудинкових 

територій. 

33.  Забезпечувати організацію роботи 

ГО «Ресурсний центр підтримки 

ОСББ міста Вінниця». 

виконавчий комітет 

міської ради; відділ по 

розвитку ОСББ міської 

ради; ГО «Ресурсний 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення 

ефективності утримання 

багатоквартирних 

житлових будинків. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

центр підтримки ОСББ 

міста Вінниця» 

Заохочення мешканців 

до створення ОСББ. 

34.  Забезпечити надання фінансової 

підтримки ОСББ на впроваджен-

ня енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках. 

департамент житлового 

господарства міської 

ради; відділ по розвитку 

ОСББ міської ради; 

ОСББ 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення 

енергоефективності в 

житловому секторі. 

35.  Забезпечити організацію та 

проведення семінарів для 

навчання голів правлінь та 

бухгалтерів ОСББ. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення рівня 

підготовленості голів 

правлінь та бухгалтерів 

ОСББ з питань 

управління та ведення 

фінансово-господарсь-

кої діяльності ОСББ. 

36.  Надавати ініціативним групам зі  

створення ОСББ інформацію 

щодо власників житлових та 

нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

КП «ВМБТІ» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Спрощення процедури 

створення ОСББ. 

37.  Проводити інформаційну 

кампанію з інформування 

громадськості щодо переваг 

створення ОСББ. 

відділ по розвитку 

ОСББ міської ради;  

ГО «Ресурсний центр 

підтримки ОСББ міста 

Вінниця»; департамент 

у справах ЗМІ та 

зв’язків з громад-

ськістю міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розробка та поширення 

інформації щодо переваг 

створення ОСББ, 

збільшення кількості 

створених ОСББ. 

 

Благоустрій території 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

38.  Проводити  поточний ремонт 

дорожнього покриття та 

тротуарів. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

 

протягом  

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збереження існуючої 

мережі доріг загального 

користування, 

комунальних доріг та 

вулиць від руйнування. 

Покращення транспорт-

ного, пішохідного 

сполучення та безпеки 

дорожнього руху. 

39.  Проводити капітальний ремонт 

доріг у населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ. 

40.  Продовжити проведення робіт з 

асфальтування доріг та 

облаштування тротуарів у 

мікрорайонах з приватною 

забудовою населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

департамент  

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти 

населення 

Впорядкування території 

Вінницької міської ОТГ.  

41.  Продовжити будівництво та 

реконструкцію мереж 

водопроводу та каналізації, в тому 

числі в мікрорайонах з приватною 

забудовою населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ.  

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ;  

кошти 

населення 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану.  

42.  Виконати роботи з Будівництва та 

реконструкції водопровідних та 

каналізаційних насосних станцій. 

департамент міського 

господарства 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти 

населення 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

території. 

43.  Виконати роботи з реконструкції 

теплових мереж. 

департамент міського 

господарства 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зменшення втрат 

теплової енергії, якісне 

теплопостачання. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

44.  Продовжити роботи з озеленення 

та догляду за зеленими 

насадженнями. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення екологіч-

ного стану та естетич-

ного вигляду території 

Вінницької міської ОТГ. 

45.  Продовжити будівництво, 

реконструкцію та утримання 

мереж зовнішнього освітлення 

вулиць.  

 

департаменти міської 

ради:  міського госпо-

дарства; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

комунального госпо-

дарства та благоустрою 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення освітлення 

вулично-дорожньої 

мережі, житлових 

кварталів та масивів, 

інших об'єктів на 

території Вінницької 

міської ОТГ. 

46.  Продовжити роботи в рамках 

реалізації «Схеми розвитку 

мережі зливової каналізації м. 

Вінниці». 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення технічного 

стану та розвиток мережі 

зливової каналізації. 

47.  Проводити ремонти та очистку 

колодязів питної води. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення стану 

альтернативних джерел 

питної води. 

48.  Забезпечити будівництво дитячих 

та спортивних майданчиків. 

департамент міського 

господарства міської 

ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Облаштування території 

Вінницької міської ОТГ 

об’єктами соціальної 

інфраструктури. 

49.  Забезпечити реалізацію проекту 

«Будівництво комплексу зі 

знешкодження побутових відходів 

(на території Людавської сільської 

ради Жмеринського району 

Вінницької області)». 

департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

території громади. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

50.  Забезпечити реалізацію проекту 

«Будівництво кладовища на вул. 

Сабарівське шосе». 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

місць для поховання. 

Стратегічний проект V3P23.   «Розробка і реалізація концепції очищення водойм міста, зокрема Південного Бугу, та 

впорядкування їхніх прибережних зон»  (захід № 51) : 

51.  Розпочати розробку концепції 

очищення водойм міста, зокрема 

р. Південний Буг, впорядкування 

їхніх прибережних зон.   

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення якості води 

за хімічними та 

мікробіологічними 

показниками. 

Стратегічний проект V3P27.    «Розробка та реалізація концепції озеленення міста» (захід № 52) : 

52.  Розпочати розробку концепції 

озеленення м. Вінниці. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення 

екологічного стану м. 

Вінниці.  

Транспорт. Розвиток транспортної інфраструктури 

53.  Проводити капітальний ремонт 

трамвайних колій та контактної 

мережі.  

КП «Вінницька  

транспортна компанія»  

протягом 

року 

кошти  

підприємства 

Підвищення рівня 

безпеки руху міського 

електротранспорту. 

54.  Забезпечити придбання 10 

автобусів середньої місткості. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради;                    

КП «Вінницька 

транспортна компанія» 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ;  

кошти  

підприємства 

Покращення транспорт-

ного забезпечення та 

обслуговування 

пасажирів. 

55.  Забезпечити виконання робіт зі 

зборки 5 тролейбусів «VinLine». 

 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради;                    

КП «ВТК» 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти  

підприємства 

Покращення транспорт-

ного забезпечення та 

обслуговування 

пасажирів. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

56.  Продовжити роботи з  

впровадження автоматизованої 

системи керування дорожнім 

рухом в м. Вінниці (АСКДР). 

 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

департамент інформа-

ційних технологій;                       

КП «СМЕД ОДР»  

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

 

Підвищення пропускної 

спроможності 

магістральних вулиць м. 

Вінниці. 

57.  Забезпечити придбання 

велосипедів та станцій для 

муніципального велопрокату 

Некстбайк.  

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

ТОВ «Некстбайк 

Україна»; КП «ВТК» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

кошти  ТОВ 

«Некстбайк 

Україна» 

Збільшити кількість 

станцій муніципального 

велопрокату Некстбайк 

на 10 одиниць та 60 

велосипедів. 

58.  Забезпечити надання фінансової 

підтримки КП «Аеропорт 

Вінниця». 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення 

операційної діяльності 

підприємства. 

 Енергетичний розвиток та енергоефективність 

59.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 

2012-2020 рр.» та «Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку», 

передбачених на 2020рік. 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

міської ради; 

підприємства, організації, 

установи та заклади – 

виконавці заходів 

програми 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

власні кошти 

підприємств, 

кошти 

інвесторів 

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв. 

60.  Розробити  «План дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади до 2030 

року». 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення 

енергоефективності та 

перехід на відновлювальні 

джерела енергії.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

61.  Продовжити проведення  

енергомоніторингу в бюджетних 

закладах та установах Вінницької 

міської ОТГ.  

 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

відділ енергоменедж-

менту  

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зменшення споживання 

енергоносіїв.  

62.  Забезпечити реалізацію заходів 

Інвестиційної програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго».  

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»  

протягом 

року  

власні кошти 

підприємства  

Підвищення якості 

послуг з централізовано-

го опалення та гарячого 

водопостачання.  

63.  Забезпечити впровадження 

альтернативних джерел енергії. 

Переведення/дооснащення 

котелень котлами на твердому 

паливі. 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради; 

КП ВМР Вінницяміськ-

теплоенерго»;  

КП «Вінницяобл-

теплоенерго» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

власні кошти 

підприємства, 

кошти 

інвесторів  

Модернізація систем 

енергозабезпечення, 

зменшення споживання 

енергоносіїв, якісне 

забезпечення мешканців 

міста послугами з 

централізованого 

опалення та гарячого 

водопостачання.  

 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

64.  Забезпечити виконання заходів 

«Програми  охорони навколиш-

нього природного середовища м. 

Вінниці на 2017-2020 роки», 

передбачених на 2020 рік. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний, 

обласний 

бюджети; 

фонд ОНПС 

міської ради, 

Поліпшення екологічно-

го стану, дотримання 

вимог природоохорон-

ного законодавства 

України. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

обласний фонд 

ОНПС, кошти 

інвесторів; 

інші джерела 

фінансування 

 СОЦІАЛЬНА СФЕРА  

Зайнятість населення. Ринок праці та заробітна плата  

65.  Сприяти створенню робочих 

місць з належними умовами та 

гідною оплатою праці з метою 

забезпечення зростання обсягів та 

підвищення рівня зайнятості 

населення за рахунок створення  

нових робочих місць із 

забезпеченням зайнятості на них 

відповідної кількості громадян, 

шляхом компенсації роботодав-

цю витрат у розмірі  єдиного  

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

Керівники підприємств, 

установ, організацій, 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

 

протягом 

року 

кошти Фонду 

загальнообов'яз

кового 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

(ФЗДССУВБ) 

Зменшення рівня 

безробіття.  

66.  Надавати компенсацію витрат 

роботодавця на оплату праці за 

працевлаштування на умовах 

строкових трудових договорів 

зареєстрованих безробітних з 

числа внутрішньо переміщених 

осіб (з врахуванням фінансових 

можливостей Фонду) на 

виконання ст. 24 Закону України 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом 

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Зменшення рівня 

безробіття серед 

внутрішньо переміщених 

осіб. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

«Про занятість населення» в 

частині сприяння зайнятості 

внутрішньо переміщеним особам, 

які переселилися з тимчасово 

окупованої території, території 

проведення антитерористичної 

операції або зони надзвичайної 

ситуації. 

67.  Надавати інформаційні, консуль-

таційні, профорієнтаційні послуги 

та послуги, пов’язані з 

працевлаштуванням; 

індивідуальний супровід окремих 

категорій зареєстрованих 

безробітних під час працевлаш-

тування та протягом дванадцяти 

місяців після працевлаштування; 

соціальну реабілітацію  (здійснен-

ня заходів з психологічної 

підтримки найбільш вразливих 

категорій осіб). 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Підвищення рівня  

інтеграції на ринку праці 

вразливих категорій осіб. 

68.  Забезпечити надання одноразової 

виплати допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької 

діяльності, проведення 

безоплатних консультацій з 

питань організації та впроваджен-

ня підприємницької діяльності. 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

 

протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Створення додаткових 

умов для працевлашту-

вання незайнятих 

громадян, зменшення 

рівня безробіття, 

сприяння  підприєм-

ницькій ініціативі.  

69.  Удосконалювати методи  

професійної орієнтації учнівської 

Вінницький міський 

центр зайнятості 

протягом  

року 

кошти 

ФЗДССУВБ 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 
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Відповідальні 

виконавці 

Термін 
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фінансування 
Очікувані результати 

молоді на здобуття актуальних на 

ринку праці професій та 

спеціальностей, підвищення 

мотивації до оволодіння 

робітничими професіями. 

 зменшення рівня 

безробіття. 

70.  Залучати роботодавців всіх форм 

власності для  організації  робіт 

тимчасового характеру за участі  

зареєстрованих  безробітних (ст. 

31 Закону України «Про 

зайнятість населення»). 

Вінницький міський 

центр зайнятості; 

підприємства, установи 

та організації  

 

протягом  

року 

власні кошти  

підприємств, 

організацій та 

установ 

Зменшення рівня 

безробіття. Додаткове 

стимулювання мотивації 

до праці, матеріальна 

підтримка безробітних.  

71.  Використовувати можливості 

служби зайнятості в організації 

професійного навчання 

безробітних під замовлення 

роботодавця шляхом стажування, 

направлення на навчання в 

навчальні заклади міста, центри 

професійно-технічної освіти 

(ЦПТО) Державної служби 

зайнятості. Видача ваучерів для 

підтримання конкуренто-

спроможності осіб старше 45 

років шляхом перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення 

кваліфікації.  

Вінницький міський 

центр зайнятості, 

центри професійно-

технічної освіти 

Державної служби 

зайнятості.  

 

протягом  

року 

Кошти 

ФЗДССУВБ 

Якісне поновлення 

трудового потенціалу, 

зменшення рівня 

безробіття. 

Розширення можливос-

тей для підвищення 

конкурентоспроможност

і деяких категорій осіб  

 

 Соціальна політика 

72.  Забезпечити виконання заходів 

Комплексної Програми «Основні 

напрямки соціальної політики 

департамент соціальної 

політики міської ради 

постійно бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення  рівня 

соціальних  гарантій та 

підтримка громадян з 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 
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фінансування 
Очікувані результати 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2015-

2020 роки», передбачених  на 

2020 рік. 

невисоким рівнем  

доходів. 

73.  Продовжити надання адресної 

щомісячної допомоги сім’ям, які  

переїхали  на тимчасове 

проживання до Вінницької міської 

ОТГ із зони проведення  АТО та 

окупованої території АР Криму. 

департамент соціальної 

політики міської ради 

постійно державний 

бюджет 

Зменшення соціальної 

напруги серед осіб, які 

вимушено переміщені з 

окупованої території та 

території проведення 

АТО. 

74.  Здійснювати соціальний супровід 

сімей військовослужбовців -  

учасників АТО та/або ООС. 

департамент соціальної 

політики міської ради; 

Вінницький міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Вивчення нагальних 

проблем, надання 

допомоги у вирішенні 

соціальних питань. 75.  Продовжити роботу з 

психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної 

адаптації учасників АТО. 

постійно державний 

бюджет 

76.  Надання муніципальної пільги 

демобілізованим військово-

службовцям, які брали 

безпосередньо участь в АТО 

та/або ООС, на медичні 

стоматологічні послуги із 

ортопедичної стоматологічної 

допомоги та інших необхідних 

для забезпечення її проведення 

стоматологічних послуг. 

департамент соціальної 

політики міської ради, 

МКП «Медичний 

стоматологічний центр» 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціальна підтримка 

учасників АТО та/або 

ООС. 

77.  Забезпечити надання грошової 

компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення: 

департамент соціальної 

політики міської ради 

протягом 

року 

субвенція з 

державного 

бюджету 

Вирішення соціально-

побутових питань. 



148 

 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

 для сімей загиблих учасників 

АТО та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни І-ІІ групи,  які 

потребують поліпшення 

житлових умов; 

 для внутрішньо переміщених 

осіб, з числа учасників АТО, 

які визнані особами з 

інвалідністю в наслідок війни 

ІІІ групи або учасниками 

бойових дій, та які потребують 

поліпшення житлових умов; 

 для осіб,  які брали участь у 

бойових діях на території 

інших держав, а також членів 

їх сімей. 

78.  Забезпечити надання та обслуго-

вування пільгових довгостроко-

вих кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/ 

придбання житла. 

виконавчий комітет 

міської ради; депар-

тамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

«Вінницьке регіональне 

управління 

Держмолодьжитла» 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Поліпшення житлових 

умов молодих сімей та 

молодих громадян 

населених пунктів 

Вінницької міської ОТГ. 

79.  Забезпечити оплату вартості 

тимчасового проживання у 

готелях мешканців населених 

пунктів Вінницької міської ОТГ, 

відселених з будинків, непридат-

них для проживання, в результаті 

виконавчий комітет 

міської ради; відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

і оборонної роботи та 

режиму секретності 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Тимчасове поліпшення 

житлових умов 

мешканців, які 

опинились в критичних 

умовах внаслідок 

надзвичайних ситуацій. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

виникнення надзвичайних та 

нестандартних ситуацій. 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

80.  Здійснювати контроль за умовами 

утримання, розвитку, виховання 

та навчання дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах.  

служба у справах дітей 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Створення належних 

умов для розвитку та 

виховання дітей.  

81.  Сприяти влаштуванню дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до 

сімейних форм виховання.  

служба у справах дітей 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Забезпечення 

батьківським 

піклуванням.  

Стратегічний проект V1P1.   «Кожній дитині – виховання у родині»: розвиток і забезпечення ефективного 

функціонування сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»                 

(захід № 82): 

82.  Забезпечити розвиток та 

ефективне функціонування 

сімейних форм виховання для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

служба у справах дітей 

міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Виховання дітей у 

родинному колі. 

 Охорона здоров’я 

83.  Забезпечити виконання заходів 

Програми «Здоров’я вінничан на 

2017-2020 роки», передбачених на 

2020 рік. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

державний 

бюджет 

Забезпечення якісної і 

доступної медико-

санітарної допомоги, 

створення умов для 

формування здорового 

способу життя. 

84.  Забезпечити виконання заходів 

програми «Інформатизація галузі 

департамент охорони 

здоров’я міської ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Формування ефективної 

системи управління 

медичними закладами 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

охорони здоров’я на 2016-2020 

роки», передбачених на 2020 рік. 

міста та вдосконалення 

процесу надання 

медичних послуг на 

основі інформаційних та 

телекомунікаційних 

технологій.   

85.  Забезпечення виконання заходів 

міської програми «Стоп грип на 

2016-2020 роки», передбачених на 

2020 рік.  

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

40 тиждень 

2019 року 

до 20 

тижня 2020 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ  

Мінімізація наслідків 

поширення вірусу грипу 

серед населення ВМОТГ, 

зниження рівня захворю-

ваності на грип і ГРВІ та 

попередження їх 

ускладнень. 

86.  Завершити роботи з добудови 

приміщення відділення 

невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги, придбання та монтажу 

обладнання, введення в 

експлуатацію прибудови голов-

ного корпусу клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги на 

вул. Київська,68 в м. Вінниця 

департаменти міської 

ради: охорони здоров’я; 

капітального 

будівництва  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

державний 

бюджет; кошти 

ДФРР 

Забезпечення якісного, 

висококваліфікованого 

медичного 

обслуговування 

населення шляхом 

цілодобового надання 

йому вторинної 

спеціалізованої екстреної 

(невідкладної) медичної 

допомоги, надання 

амбулаторної та 

планової кваліфікованої 

спеціалізованої медичної 

допомоги всім верствам 

населення у порядку та 

обсязі, встановлених 

законодавством України. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

87.  Завершити виконання робіт в 

рамках реалізації спільного зі 

Світовим Банком проекту щодо 

будівництва Вінницького 

регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру 

серцево-судинної патології. 

департаменти міської 

ради: охорони здоров’я; 

капітального 

будівництва  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ; 

державний 

бюджет; кошти 

позики 

Світового 

банку 

Покращення надання 

пацієнтам послуг 

вторинної спеціалізова-

ної, планової, невідк-

ладної (в разі потреби), 

амбулаторної та стаціо-

нарної кардіологічної та 

кардіохірургічної 

медичної допомоги, 

необхідної для забезпе-

чення профілактики, 

діагностики і лікування 

серцево-судинних 

патологій, гострих 

коронарних станів, 

загострення хронічних 

захворювань серцево-

судинної системи чи 

інших розладів здоров’я, 

пов’язаних із серцево-

судинною патологією 

88.  Відкрити амбулаторію загальної 

практики сімейної медицини КНП 

«ЦПМСД №4 м. Вінниці» на вул. 

Стрілецькій,1. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення мережі 

амбулаторій загальної 

практики сімейної 

медицини з метою 

підвищення якості та 

доступності надання 

медичної допомоги 

населенню.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

89.  Забезпечити відкриття відділення 

постнатальної реабілітації та 

другого етапу виходжування 

новонароджених в КНП «ВМКЛ 

«ЦМтаД» на вул. 

Маяковського,138. 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

І квартал бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зниження рівня 

інвалідизації дітей, 

народжених передчасно. 

Лікування, діагностика, 

скринінг новонародже-

них, які народилися 

раніше строку. 

Навчання батьків 

основним навичкам 

догляду за малюком. 

90.  Проводити тематичні заходи, 

спрямовані на профілактику та 

діагностику соціально-важливих 

неінфекційних захворювань 

(«Ярмарки здоров’я»). 

департамент охорони 

здоров’я міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Реалізація стратегічних 

пріоритетів в галузі 

охорони здоров’я щодо 

профілактики хроніч-них 

неінфекційних 

захворювань мінімізації 

впливу факторів ризику 

розвитку хвороб 

на основі міжсектораль-

ного підходу, створення 

сприятливого для 

здоров’я середовища, 

формування відпо-

відального ставлення 

громадян ВМОТГ до 

особистого здоров’я та 

мотивації населення до 

здорового способу 

життя. 

Освіта 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

91.  Ввести в експлуатацію та 

забезпечити комплектування 

необхідним обладнанням та 

інвентарем ЗДО: 

– на розі вул. Ватутіна/Миколи 

Битинського  (на 6 груп). 

департаменти міської 

ради: освіти, економіки і 

інвестицій 

протягом  

року 

інвестиційні 

кошти; бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

дітей охоплених 

дошкільною освітою та 

кількості груп у 

комунальних ЗДО до 150. 

92.  Забезпечити 100% охоплення 

дошкільною освітою дітей 5-

річного віку. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціалізація дітей, 

підготовка їх до школи. 

93.  Оновити обладнання ігрових 

майданчиків в ЗДО міста та 

Деснянському НВК. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ЗДО, Деснянського НВК 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення належних 

умов для виховання дітей 

дошкільного віку. 

94.  Продовжити впровадження 

проектів вихідного дня. 

департамент освіти 

міської ради 

січень-

травень, 

вересень-

грудень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення якості освіти 

учнів. 

95.  Продовжити практику виплати 

стипендій Вінницької міської ради 

кращим учням закладів загальної 

середньої освіти та студентам 

вищих навчальних закладів усіх 

рівнів акредитації. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 

96.  Забезпечити виплату премій 

переможцям та призерам олімпіад, 

конкурсів, змагань, фестивалів 

тощо. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді. 

97.  Забезпечити участь вихованців 

Центру з питань  інтеграції до 

європейського та світового 

освітнього простору у 

департамент освіти 

міської ради; Центр з 

питань  інтеграції до 

європейського та 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Інтелектуальний розвиток 

дитини, формування її 

ціннісних орієнтацій. 

Можливість дітей міста 
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Міжнародних математичних 

чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, салонах, літніх 

математичних школах і таборах. 

світового освітнього 

простору 

долучитися до 

європейських та світових  

освітніх програм. 

98.  Забезпечити організацію роботи 

пришкільних оздоровчих таборів з 

денним перебуванням на базі 

закладів загальної середньої освіти 

міста та Вінницькому міському 

палаці дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної. 

департамент освіти 

міської ради 

червень бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оздоровлення  учнів. 

99.  Забезпечити повноцінний 

відпочинок та оздоровлення дітей 

пільгових категорій, призерів та 

переможців олімпіад різних рівнів, 

спортивних змагань, оглядів та 

конкурсів художньої 

самодіяльності. 

департамент освіти 

міської ради 

червень-

серпень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оздоровлення учнів. 

100.  Забезпечити підвезення учнів до 

місця навчання і в зворотному 

напрямку з мікрорайонів Сабарів, 

Хутір Шевченка. 

департамент освіти 

міської ради 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Соціальний захист учнів. 

101.  Звільнити КП «Школяр» та 

«Меридіан» від оплати за послуги з 

опалення, гарячого водопостачан-

ня, водопостачання та водо-

відведення, спожиту електро-

енергію, експлуатаційні витрати, 

від оренди харчоблоків та 

обладнання з метою здешевлення 

департаменти міської 

ради: освіти; фінансів 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Здешевлення харчування 

учнів загальноосвітніх 

шкіл Вінницької міської 

ОТГ. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

харчування учнів загальноосвітніх 

шкіл міста. Зазначені витрати 

здійснювати за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської ОТГ, 

передбачених на утримання 

закладів освіти. 

102.  Здійснювати формування 

оптимальної мережі ЗЗСО, з 

врахуванням потреб Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент освіти 

міської ради, керівники 

ЗЗСО 

квітень-

вересень 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення оптимальних 

умов для навчання та 

виховання учнів, 

раціонального 

використання приміщень 

комунальних закладів, 

удосконалення та 

розвиток мережі. 

103.  Забезпечити заклади освіти 

сучасними засобами навчання. 

 

департамент освіти 

міської ради; керівники 

навчальних закладів 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет, 

залучені кошти 

Підвищення рівня 

організації  та оснащення 

навчально-виховного 

процесу, ефективне 

засвоєння знань. 

104.  Здійснювати термомодернізацію 

будівель закладів освіти. 

департаменти освіти 

міської ради; керівники 

навчальних закладів  

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

державний 

бюджет, 

інвестиції, 

кредитні кошти 

Здійснення заходів з 

енергозбереження, 

створення належних умов 

для навчання та 

виховання дітей 

дошкільного та шкільного 

віку. 

105.  Проводити роботи з будівництва 

спортивних та ігрових  

майданчиків в ЗЗСО. 

департаменти міської 

ради: освіти; 

капітального 

протягом  

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

Створення належної 

спортивної бази в 

закладах загальної 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

будівництва; міського 

господарства 

державний 

бюджет, 

інвестиції 

середньої освіти для 

занять з фізичної 

культури та пропаганди 

здорового способу життя. 

106.  Провести міський конкурс 

«Бюджет шкільних проектів» 

департамент освіти 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Залучення дітей шкіль-

ного віку до процесів 

розвитку міста, враху-

вання їх потреб та 

інтересів, налагодження 

взаємодії органів місце-

вого самоврядування з 

учнями ЗЗСО. 

Культура 

107.  Проводити культурно-мистецькі 

заходи з нагоди відзначення 

загальнодержавних, загально-

міських свят, пам’ятних та  

ювілейних дат тощо.  

департамент культури 

міської ради; 

підпорядковані заклади 

культури 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

залучені кошти 

Організація цікавого, 

змістовного дозвілля 

вінничан, задоволення 

культурних потреб 

населення. 

108.  Реалізувати мистецькі проекти:  

«Всеукраїнський фестиваль 

військових духових оркестрів 

«Музика над Бугом»; 

Міжнародний фестиваль «Острів 

Європа», фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «ART LAND 

FEST»; мистецький проект 

«Ревізія»; Міжнародний 

фестиваль для дітей та молоді з 

обмеженими фізичними 

можливостями «Золотий птах»; 

департамент культури 

міської ради; 

підпорядковані заклади 

культури 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

залучені кошти 

Пропагування творчості 

професійних майстрів та 

аматорів. Розкриття 

творчо-продуктивного 

потенціалу дітей та 

молоді. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

«ВІННИЦіЯнський фестиваль 

комедійного і пародійного кіно»;  

Резиденція мурал-арту «VIN-

ART-CITY»; «Новорічна 

резиденція», «Мистецькі вихідні». 

Стратегічний проект V1P5.   «Розробка концепції «Культурного коду» для формування унікального культурного 

простору міста»  (заходи №№ 109 - 117) : 

109.  Забезпечити виконання робіт з 

заміни вікон на енергозберігаючі, 

реставрації та утеплення фасаду 

приміщення ВДХШ на вул. 

Магістрацька,66 (в т.ч. 

виготовлення ПКД). 

департамент культури 

міської ради; Вінницька 

дитяча художня школа  

 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація  

культурної 

інфраструктури. 

Підвищення якості 

мистецької освіти. 

110.  Продовжити проведення 

часткових ремонтних робіт в 

приміщенні Міського Палацу 

мистецтв, а саме: капітальний 

ремонт: 

– коридорів 3-х поверхів та 

вестибюлю з заміною вікон;  

– танцювальної зали.  

Встановити  кондиціонери в 

глядацькій залі приміщення 

МПМ.  

департамент культури 

міської ради; ЗК 

«Міський Палац 

мистецтв» 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація культурної 

інфраструктури. 

Підвищення якості 

надання культурних 

послуг. 

 

111.  Виконати капітальний ремонт 

бібліотеки-філії №16. 

департамент культури 

міської ради; ВМЦБС 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація культурної 

інфраструктури.  

Підвищення якості 

надання бібліотечних 

послуг. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

112.  Виконати роботи з утеплення 

приміщення ВДМШ №2 на вул. 

Стрілецька,16.  

департамент культури 

міської ради; ВДМШ№2 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Модернізація культурної 

інфраструктури. 

Підвищення якості 

мистецької освіти. 

113.  Розпочати проведення ремонтно- 

реставраційних робіт   

приміщення на вул. Петлюри,15, 

(в т.ч. виготовлення ПКД) для 

створення музею міста Вінниці – 

музею тимчасової столиці УНР 

(на першому поверсі), – І черга.  

департамент міської 

ради: культури; 

архітектури та 

містобудування, КП 

«Центр історії Вінниці» 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення мережі 

музейних закладів міста. 

Підвищення туристичної 

привабливості міста та 

якості надання 

культурних послуг. 

114.  Забезпечити проведення 

ремонтно-реставраційних робіт та 

розробку проекту реконструкції  

музейної експозиції літературно-

меморіального музею ім. М.М. 

Коцюбинського – пам’ятки історії 

національного значення. 

департамент культури 

міської ради; 

Вінницький 

літературно-

меморіальний музей ім. 

М.М. Коцюбинського 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація історико-

культурної спадщини 

регіону.  

 

115.  Забезпечити проведення 

пілотного мультидисцип-

лінарного проекту «Легенди міста 

над Бугом» (на  території 

Замкової гори). 

департамент культури 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

реалізованих культурних 

проектів, спрямованих 

на розвиток креативної 

економіки. 

116.  Забезпечити впровадження 

фестивалю актуальної творчості 

«Wonderful Life». 

департамент культури 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Збільшення кількості 

громадських ініціатив, та 

реалізованих культурних 

проектів, спрямованих 

на розвиток креативної 

економіки. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

117.  Забезпечити впровадження 

Міжнародного фестивалю 

хорового мистецтва ім. В.І. 

Газінського. 

департамент культури 

міської ради; Вінницька 

дитяча художня школа  

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація 

академічного мистецтва. 

 

Фізкультура і спорт 

118.  Забезпечити  організацію та 

проведення загальноміських 

фізкультурно-спортивних заходів.   

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розвиток та 

популяризація фізичної 

культури та спорту. 

Планується провести 590 

заходів, залучити до 

участі 92,5 тис. осіб.  

119.  Проводити спартакіади серед 

спортсменів з інвалідністю в 

рамках проектів «Спорт розвиває 

людину - ми віримо в спорт!», 

«Здоровий духом».  

комітет по фізичній 

культурі і спорту міської 

ради; Вінницький 

регіональ-ний  центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт»; 

Вінницький міський 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з функціональ- 

ними обмеженнями 

«Гармонія» ім. Раїси 

Панасюк 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Інтеграція  людей з 

інвалідністю  у 

спортивний простір 

міста. 

120.  Проводити спортивно-оздоровчі 

заходи з популяризації здорового 

способу життя. 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація фізичної 

культури і спорту. 

Проведення 52 заходів. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

121.  Забезпечити проведення: 

 капітального ремонту баз 

МДЮСШ №№1,5,6;  

 реконструкції: 

 елінгу МДЮСШ №2 (вул. 

Узвіз Бузький,33); 

 приміщення МКДЮСШ 

«Вінниця» (вул. 

Келецька,94а). 

комітет по фізичній 

культурі і спорту 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Покращення 

матеріально-технічної 

бази спортивних 

закладів. 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Бюджетно-фінансова сфера 

122.  Забезпечувати своєчасне і повне 

надходження податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів. Здійснювати 

детальний аналіз виконання 

бюджету (загального та 

спеціального фонду) в розрізі всіх 

доходних джерел. Надавати 

пропозиції виконавчому комітету 

міської ради щодо залучення 

наявних резервів наповнення 

бюджету. 

ГУ ДПС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

щокварталь

но 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

123.  Активізувати роботу робочої 

групи з питань забезпечення 

детінізації економіки міста з 

метою надання конструктивних 

пропозицій щодо погашення 

заборгованості із виплати 

заробітної плати та 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

заслуховування результатів 

моніторингу наявної 

заборгованості. 

124.  Проводити роботу, спрямовану 

на: 

 попередження фактів 

нелегального використання 

робочої сили, зокрема, 

виявлення працюючих осіб без 

оформлення належним чином 

трудових відносин та 

проведення відповідних дій 

для легалізації заробітної 

плати; 

 недопущення виплати 

заробітної плати менше 

законодавчо встановленого 

рівня та без сплати податку на 

доходи фізичних осіб; 

 залучення до оподаткування 

громадян, які зобов'язані 

подавати декларації; 

 виявлення незареєстрованих 

суб'єктів господарювання; 

 здійснення моніторингу з 

погашення суб’єктами 

господарювання 

заборгованості з виплати 

заробітної плати. 

ГУ ДПС у Вінницькій 

області; департаменти 

міської ради: 

самоврядного контролю, 

економіки і інвестицій 

 

постійно не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету  Вінницької 

міської ОТГ. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

125.  Вжити невідкладних заходів щодо 

ліквідації недоїмки по платежах, 

які зараховуються до бюджетів 

усіх рівнів, зокрема по податку на 

доходи фізичних осіб, платі за 

землю, податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, та єдиному податку. 

ГУ ДПС у Вінницькій 

області; департамент 

фінансів міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

126.  Здійснювати постійний контроль 

за сплатою накладених штрафів. 

В разі несплати накладених 

штрафів, вживати заходів, 

передбачених чинним 

законодавством щодо стягнення 

заборгованості по 

адміністративних штрафах. 

департамент 

архітектурно - 

будівельного контролю; 

адміністративна комісія 

при виконавчому 

комітеті міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету. 

127.  Забезпечити передачу  субвенцій з 

бюджету Вінницької міської ОТГ, 

згідно з укладеними Угодами, 

селищним та сільським бюджетам 

Вінницького району на соціально-

економічний розвиток 

територіальних громад.  

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зміцнення співпраці між 

територіальними 

громадами. 

128.  Забезпечити передачу субвенцій з 

бюджету Вінницької міської ОТГ 

згідно з укладеними Угодами на 

виконання програм в рамках 

власних повноважень бюджетам 

сільських об’єднаних 

територіальних громад, селищному 

департаменти міської 

ради:  фінансів; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Виконання договірних 

зобов’язань. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

та сільським бюджетам селища та 

сіл Вінницького району, землі яких 

увійшли до меж м. Вінниці 

відповідно до постанови Верховної 

Ради України від 13.05.2015 року 

№401-VIII. 

129.  Здійснювати сплату членських 

внесків до Асоціацій, членами яких 

є Вінницька міська рада, за рахунок 

коштів бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

виконавчий комітет 

міської ради; 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Сприяння становленню та 

розвитку місцевого 

самоврядування. 

130.  Здійснювати заходи з відбору та 

фінансування кращих проектів 

розвитку міста за рахунок коштів 

«Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської ОТГ». 

департаменти міської 

ради: правової політики 

та якості; фінансів; 

інформаційних 

технологій; у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю; 

виконавчі органи 

міської ради  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Фінансування з бюджету 

Вінницької міської ОТГ 

кращих проектів, 

запропонованих  

мешканцями 

територіальної громади, 

які отримають 

найбільшу підтримку за 

підсумками голосування. 

131.  Забезпечити оновлення кредитного 

рейтингу м. Вінниці та  рівня 

інвестиційної привабливості м. 

Вінниці. 

департаменти міської 

ради: фінансів;  

економіки і інвестицій; 

комунального майна; 

земельних ресурсів; 

міського господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; житлового 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення 

інформаційного поля для 

залучення інвесторів. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

господарства; енергети-

ки, транспорту та 

зв’язку; ГУ ДПС у 

Вінницькій області; 

виконавчий комітет 

міської ради; підприємс-

тва комунальної 

власності. 

132.  Забезпечити оплату послуг 

депозитарної установи щодо 

зарахування, зберігання цінних 

паперів (акцій),  обслуговування 

їх обігу та інших послуг, 

пов’язаних з придбанням акцій, 

відповідно до укладених 

договорів. 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Зберігання та 

обслуговування обігу 

цінних паперів. 

133.  Забезпечити надходження до 

бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету Вінницької міської 

ОТГ кредиту в сумі 151,8 млн грн 

від публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» для проведення 

реконструкції (термомодернізації) 

комунальних закладів освіти.  

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Залучення додаткових 

фінансових ресурсів до 

бюджету розвитку 

спеціального фонду 

бюджету для вирішення 

нагальних потреб міста. 

134.  Забезпечити надходження до 

бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету Вінницької міської 

ОТГ кредиту в сумі 10,416 млн грн 

від Північної екологічної 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Залучення додаткових 

фінансових ресурсів до 

бюджету розвитку 

спеціального фонду 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

фінансової корпорації (НЕФКО) 

для реалізації проекту 

«Реконструкція системи 

зовнішнього освітлення в м. 

Вінниця».  

бюджету для вирішення 

нагальних потреб міста. 

135.  Забезпечення своєчасного 

погашення та обслуговування 

боргових зобов’язань Вінницької 

міської ради по кредитах, 

залучених до бюджету розвитку, 

згідно з договорами, укладеними з 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та  

Північною екологічною 

фінансовою корпорацією  

(НЕФКО). 

департамент фінансів 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Дотримання 

встановленого порядку у 

фінансово-кредитній 

сфері. 

136.  Здійснювати середньострокове 

планування та формування проекту 

бюджету Вінницької міської ОТГ 

на 2021 та прогнозу бюджету на 

2022-2023 роки. 

департамент фінансів 

міської ради; виконавчий 

комітет міської ради; 

департаменти міської 

ради:  міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою; житлового 

господарства; 

енергетики, транспорту 

та зв’язку; архітектури та 

містобудування; 

соціальної політики; 

комунального майна; 

ІІ-ІІІ квартали  не потребує 

фінансування 

Затвердження Прогнозу 

бюджету Вінницької 

міської ОТГ на 2021 - 

2023 роки – документу 

середньострокового 

бюджетного планування, 

що визначає показники 

бюджету на 

середньостроковий період 

і є основою для складання 

проекту бюджету  на 2021 

рік. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

земельних ресурсів; 

освіти; охорони здоров’я; 

культури; капітального 

будівництва; 

самоврядного контролю; 

маркетингу міста та 

туризму; економіки і 

інвестицій; комітет по 

фізичній культурі і 

спорту 

137.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №733 (зі змінами) 

«Про схвалення проекту 

соціально-економічного розвитку 

«Будівництво вул. Келецької та 

трамвайної лінії від вул. Квятека 

до автовокзалу «Західний» в м. 

Вінниці» та затвердження умови 

надання у 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов’язань 

Департаменту капітального 

будівництва Вінницької міської 

ради за запозиченням, що 

залучається для його реалізації» 

забезпечити: 

 повернення та обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту в розмірі 50 

департамент 

капітального 

будівництва міської 

ради; виконавчий 

комітет міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Залучення додаткових 

фінансових ресурсів для 

реалізації проектів 

соціально-економічного 

розвитку міста, 

своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

відсотків сум згідно з графіком 

платежів за кредитними 

договором; 

 внесення до державного 

бюджету плати за надання 

державної гарантії в розмірі 

0,01 % річних залишку суми 

гарантійних зобов’язань; 

 проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням запозичення; 

 страхування майна 

територіальної громади міста, 

що є майновим забезпеченням 

за надання державної гарантії. 

138.  На виконання умов постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013 р. №596 «Про 

схвалення проекту соціально-

економічного розвитку «По 

оновленню рухомого складу 

автобусного і тролейбусного 

парків» та затвердження умов 

надання в 2013 році державних 

гарантій для забезпечення 

виконання зобов’язань 

департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку Вінницької 

міської ради за запозиченням, що 

департамент 

енергетики, транспорту 

та зв’язку міської ради 

Протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов’язань щодо 

повернення та 

обслуговування 

залученого під державні 

гарантії кредиту.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

залучається для його реалізації» 

забезпечити: 

-повернення та обслуговування 

залученого під державні гарантії 

кредиту в розмірі 50 відсотків 

сум згідно з графіком платежів 

за кредитним договором; 

- внесення до державного 

бюджету плати за надання 

державної гарантії в розмірі 

0,005 відсотка річних залишку 

суми гарантійних зобов’язань; 

- проведення інших витрат, 

пов’язаних з поверненням та 

обслуговуванням запозичення; 

- страхування транспортних 

засобів (автобусів, тролейбусів), 

придбаних за рахунок 

запозичення, залученого під 

державну гарантію, які є 

майновим забезпеченням за 

надання державної гарантії. 

139.  Забезпечити оплату 

інжинірингових послуг супроводу 

будівництва «Вінницького 

регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру 

серцево-судинної патології» за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету на реформування 

департамент капіталь-

ного будівництва 

міської ради 

протягом 

року 

державний 

бюджет 

Реалізація проекту 

«Поліпшення охорони 

здоров’я на службі у 

людей». 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з 

виконання спільного з 

Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людей». 

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини 

140.  Забезпечити розширення 

функціоналу та оновлення 

інтерфейсу автоматизованої 

системи обліку та моніторингу 

об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади, розробку 

і запровадження критеріїв та 

інструментів  управління майном 

комунальної власності, 

впровадження нових типів об'єктів 

у системі.  

департаменти міської 

ради: комунального 

майна; інформаційних 

технологій; 

КП «Агенція 

муніципальної 

нерухомості» ВМР; 

виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

 

Наявність актуальної 

інформації для 

прийняття управлінських 

рішень. 

141.  Провести аналіз фінансово – 

господарської діяльності КП 

«Вінницяміськтеплоенерго» та 

КП «Вінницяоблводоканал» з 

метою отримання рекомендацій 

щодо оптимізації управління 

комунальними підприємствами.  

виконавчий комітет 

міської ради, 

департаменти міської 

ради: енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

економіки і інвестицій 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ, 

обласний 

бюджет 

Підвищення якості 

надання послуг з 

теплопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

142.  Забезпечити виготовлення 

технічної документації та 

проведення державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ, об'єктів 

безхазяйного нерухомого майна, в 

тому числі  з метою набуття права 

власності на нього 

територіальною громадою. 

департамент комуналь-

ного майна міської 

ради; виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ  

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської ОТГ. 

143.  Забезпечити виготовлення 

технічної документації та 

проведення державної реєстрації 

речових прав, проведення 

незалежних (експертних) оцінок 

на нерухоме майно об’єктів, що 

приймаються з державної у 

комунальну власність  Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент комуналь-

ного майна міської 

ради; виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської ОТГ. 

144.  Здійснювати сплату земельного 

податку за земельну ділянку, яка 

знаходиться в користуванні  

департаменту комунального 

господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради для 

організації будівництва комплексу 

по знешкодженню побутових 

відходів на території Людавської 

сільської ради Жмеринського 

району Вінницької області. 

департамент комуналь-

ного господарства та 

благоустрою міської 

ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Своєчасне та в повному 

обсязі виконання 

зобов'язань щодо сплати 

земельного податку. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

145.  Забезпечити проведення 

незалежних (експертних) оцінок 

об'єктів комунальної власності з 

метою передачі  в оренду, 

укладання інвестиційних угод  та 

приватизації способом продажу 

на аукціоні, а також з метою 

балансового обліку. 

департамент комуналь-

ного майна міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Розширення та розвиток 

матеріальної бази 

Вінницької міської ОТГ. 

146.  Посилити контроль за своєчасним 

надходженням орендної плати за 

договорами оренди приміщень 

(будівель, споруд) та цілісних 

майнових комплексів, що 

перебувають в комунальній 

власності.        Забезпечити 

вжиття практичних  заходів для 

погашення заборгованості за  

договорами оренди приміщень 

(будівель, споруд) та цілісних 

майнових комплексів, що 

перебувають в комунальній 

власності, враховуючи вимоги 

чинного законодавства. 

департаменти міської 

ради: комунального 

майна; самоврядного 

контролю 

постійно, 

протягом 

року  

не потребує 

фінансування 

Збільшення надходжень 

до бюджету. 

147.  Продовжити проведення  

інвентаризації земель, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого 

майна комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ.  

департамент міської 

ради: комунального 

майна;  земельних 

ресурсів  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Впорядкування 

справляння плати за 

користування землею. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

148.  Здійснювати заходи із 

землеустрою: розроблення 

документації із землеустрою на 

земельні ділянки комунальної 

власності Вінницької міської ОТГ 

на підставі дозволів, наданих 

рішеннями міської ради. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; комунального 

господарства та 

благоустрою 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Формування 

раціональної системи 

землеволодінь та 

землекористування.   

149.  Здійснювати облік договорів про 

встановлення земельного 

сервітуту, адміністрування даного 

виду доходу та забезпечення 

здійснення контролю за 

своєчасним внесенням до 

бюджету платежів згідно із 

зазначеними договорами. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; самоврядного 

контролю 

постійно бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету 

Вінницької міської ОТГ. 

150.  Забезпечити облік укладених 

договорів оренди земельних 

ділянок та надання реєстрів 

зазначених договорів до ГУ ДПС 

у Вінницький області. 

Забезпечити своєчасне укладання 

додаткових угод до діючих 

договорів оренди (земельного 

сервітуту) при зміні розмірів 

орендних ставок. 

департамент земельних 

ресурсів міської ради 

постійно не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету 

Вінницької міської ОТГ. 

151.  Проводити добір вільних 

земельних ділянок та забезпечити 

підготовку земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення комунальної 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; фінансів 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Підвищення 

ефективності 

використання земель у 

населених пунктах 

Вінницької міської ОТГ.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

власності або прав на них для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів 

152.  Забезпечити проведення експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; фінансів 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оптимізація надход-

жень до бюджету 

Вінницької міської ОТГ 

153.  Продовжити роботу з виділення 

земельних ділянок для будівниц-

тва житла учасникам бойових дій, 

які проходили службу в зоні АТО  

(ООС) та багатодітним сім’ям. 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; соціальної 

політики 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення 

першочергового 

виділення  земельних 

ділянок під забудову. 

154.  Проводити перевірки стану 

використання земель Вінницької 

міської ОТГ. 

департамент 

самоврядного контролю 

міської ради 

протягом 

року 

 

не потребує  

фінансування 

 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

155.  Активізувати роботу комісії по 

визначенню та відшкодуванню 

збитків власникам землі та 

землекористувачам. В рамках 

роботи комісії розглядати справи 

з визначення розміру збитків, 

заподіяних територіальній 

громаді за використання 

земельних ділянок без 

правовстановлюючих документів. 

Здійснювати постійний контроль 

в розрізі платників за 

відшкодуванням вказаних збитків. 

У разі  не  сплати  збитків у 

встановлені терміни в 

добровільному порядку 

департаменти міської 

ради: земельних 

ресурсів; самоврядного 

контролю 

постійно, 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до бюджету. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

забезпечити їх стягнення в 

судовому порядку. 

156.  Проводити претензійно-позовну 

роботу з особами, які не 

сплачують  плати за використання 

комунального майна та плати за 

землю, відповідно укладених 

угод. 

департамент 

самоврядного контролю 

міської ради (в межах 

компетенції) 

протягом 

року 

 

не потребує  

фінансування 

 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

 

157.  Проводити моніторинг стану 

погашення заборгованості за 

договорами купівлі-продажу 

земельних ділянок з 

розстроченням платежу. 

департамент 

самоврядного контролю 

міської ради 

протягом 

року 

 

не потребує  

фінансування 

 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

 

158.  Здійснювати тахометричні зйомки 

для визначення площ земельних 

ділянок комунальної власності, 

які перебувають у користування 

інших осіб без 

правовстановлюючих документів. 

департамент 

самоврядного контролю 

міської ради 

протягом 

року 

 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ  

Підвищення 

ефективності 

використання земель 

Вінницької міської ОТГ. 

Збільшення надходжень 

до бюджету Вінницької 

міської ОТГ. 

159.  Забезпечити проведення 

виконавчих дій та спрямувати 

кошти з бюджету Вінницької 

міської ОТГ на авансування робіт 

по виконанню рішень судів 

відділами Державної виконавчої 

служби Вінницького міського 

управління юстиції. 

виконавчий комітет 

міської ради; 

департаменти міської 

ради: правової політики 

та якості; фінансів 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Приведення у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

Діяльність підприємств комунальної власності. Реалізація тарифної політики  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

Стратегічний проект  V2P21.  «Ефективні комунальні підприємства: впровадження міжнародних стандартів ведення 

обліку та звітності, перехід до ринкових моделей управління комунальним майном, оптимізація кількості та функцій 

комунальних підприємств»  (заходи №№ 160 - 165) : 

160.  Провести аналіз  фінансово-

господарської діяльності, 

підприємств комунальної власності  

Вінницької міської ОТГ за 2019 

рік. 

Виконавчі органи 

міської ради, до сфери 

управління яких 

належать підприємства 

комунальної власності; 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради  

І півріччя не потребує 

фінансування 

Контроль планової 

діяльності підприємств 

комунальної власності. 

Забезпечення своєчасного 

ухвалення важливих 

управлінських рішень.  161.  Проводити моніторинг виконання 

показників фінансових планів 

підприємств комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ. 

щоквар-

тально 

162.  Розробити та затвердити фінансові 

плани підприємств комунальної 

власності Вінницької міської ОТГ 

на 2021 рік. 

ІV квартал 

163.  Проводити перевірки стану 

бухгалтерського обліку на 

підприємствах комунальної 

власності Вінницької міської ОТГ. 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Провадження новацій 

щодо ведення  

бухгалтерського обліку з 

метою запровадження на 

КП порядку складання  

корпоративної 

фінансової звітності, 

єдиної облікової 

політики та оперативної 

звітності. 

164.  Розпочати роботи з розробки та 

впровадження Єдиної облікової 

політики та Стандартів 

корпоративної звітності на 

департамент економіки і 

інвестицій міської ради; 

підприємства 

комунальної власності 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Підвищення ефективності 

роботи підприємств 

комунальної власності,  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

підприємствах  комунальної 

власності Вінницької міської ОТГ.  

якісного рівня надання 

послуг населенню. 

165.  Забезпечити перегляд діючих 

тарифів підприємств комунальної 

власності Вінницької міської ОТГ,  

інших суб’єктів господарської 

діяльності. 

виконавчі органи 

міської ради,  

комунальні 

підприємства та інші 

суб’єкти 

господарювання 

протягом 

року  

 

не потребує 

фінансування 

 

Приведення діючих 

тарифів до економічно 

обґрунтованих.  

Поліпшення фінансово-  

економічного стану 

підприємств, збільшення 

надходжень до бюджету 

Вінницької міської ОТГ.  

  Підвищення рівня професійної компетентності  

166.  Проводити навчання, підвищення 

кваліфікації посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування, депутатів міської 

ради та уповноважених міського 

голови за професійними 

програмами, тренінгами та 

семінарами різного спрямування. 

Виконавчі органи 

міської ради; 

секретаріат міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Систематичний  

розвиток, в рамках 

додаткової професійної 

освіти, для здійснення 

ефективного публічного 

управління.  

Інформатизація муніципального управління 

Стратегічний проект V5P50.    «Розробка нового веб-порталу Вінниці - врахування сучасних стандартів подання та 

візуалізації інформації, принципів інклюзивності, можливості доступу з різних пристроїв»  (захід № 167) : 

167.  Забезпечити створення нового 

веб-порталу Вінниці: розробка 

концепції сайту та технічного 

завдання. 

 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; правової 

політики та якості  

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення передумов 

для забезпечення 

громадян актуальним 

сучасним офіційним веб-

порталом міської ради.  

Стратегічний проект V5P51.  «Цифровізація муніципального простору - впровадження сучасних інформаційних 

технологій в усі сфери міського життя»  (заходи №№ 168 - 173) : 



177 

 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

168.  Впроваджувати нові  

інструменти та сервіси 

електронного урядування для 

громадян. 

 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради; 

виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Забезпечення відкритості 

діяльності органів влади, 

залучення мешканців до 

розвитку громади, 

доступність та 

покращення надання 

послуг мешканцям. 

169.  Забезпечити розвиток відкритих 

даних. 

 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; правової 

політики та якості; 

виконавчі органи 

міської ради; 

комунальні 

підприємства 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Реалізація принципів 

Міжнародної Хартії 

відкритих даних. 

Забезпечення вимог 

законодавства, потреб 

громадськості щодо 

отримання інформації у 

формі відкритих даних 

за замовчуванням.  

Дотримання вимог 

стандартів якості.   

170.  Забезпечити розробку та 

впровадження баз даних та систем 

для автоматизації процесів роботи 

виконавчих органів міської ради. 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради; 

виконавчі органи 

міської ради 

протягом 

року  

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Оптимізація роботи 

виконавчих органів 

міської ради, підвищен-ня 

ефективності діяльності. 

Здійснення якісного 

контролю робочих 

процесів. 

171.  Продовжити реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. 

Вінниця». 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

економіки і інвестицій; 

протягом  

року 

кредитні 

ресурси 

Європейського 

банку 

реконструкції і 

Налагодження 

автоматизованої системи 

оплати проїзду в 

громадському транспорті 

м. Вінниці. 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

у справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю;  

комунальні 

підприємства:  

«Вінницякартсервіс»;  

«Вінницький 

інформаційний центр»;  

«Вінницька транспортна 

компанія» 

розвитку; 

грантові кошти; 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Впровадження 

електронного квитка, 

системи диспетчерського 

управління та контролю 

за транспортними 

засобами.  

Спрощення доступу 

громадян до 

муніципальних послуг.  

 

172.  Забезпечити підтримку ініціатив 

цифрового розвитку м. Вінниці. 

департаменти  міської 

ради: інформаційних 

технологій; економіки і 

інвестицій; 

Вінницький 

національний технічний 

університет; інші вищі 

навчальні заклади, 

громадські організації; 

ІТ-підприємці, компанії, 

асоціації; 

Центр iHUB Вінниця  

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення комфортного 

розумного цифрового 

міста. 

173.  Продовжити співпрацю з вищими 

навчальними закладами щодо 

навчання та реалізації 

інноваційних ідей активних та 

талановитих молодих людей. 

департамент 

інформаційних 

технологій, виконавчі 

органи міської ради; 

вищі навчальні заклади 

протягом 

2020 року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Перспективний розвиток 

міста, виховання 

креативної молоді, 

розкриття лідерського та 

творчого потенціалу, 

формування 

сприятливих умов для 
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

професійної та особистої 

реалізації. 

Стратегічні проекти – V5P48.  «Створення нової моделі єдиного комплексного повнофункціонального Ситуаційного 

центру міста - автоматизація та розширення функцій і напрямків діяльності муніципального Ситуаційного центру» та  

V5P51.  «Цифровізація муніципального простору - впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери 

міського життя»  (захід № 174) : 

174.  Забезпечити  підтримку 

функціонування та розвиток 

системи «Безпечне місто», 

мультисервісної мережі. 

департаменти міської 

ради: інформаційних 

технологій; фінансів; 

КП «Вінницький 

інформаційний центр» 

КП ВМР 

«Муніципальна варта»; 

правоохоронні органи; 

громадські формування 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Реалізація заходів 

Програми цифрового 

розвитку. 

Посилення безпеки 

громадян та захисту 

важливих об’єктів 

Вінницької міської ОТГ 

завдяки застосуванню 

засобів 

відеоспостереження, 

систем безпеки, 

моніторингу ситуацій. 

Інтеркультурний розвиток. Розвиток міжнародного співробітництва 

Стратегічний проект V1P10.    «Розробка і реалізація інтеркультурної стратегії м. Вінниці»  (захід № 175 - 177): 

175.  Розробити за затвердити 

Інтеркультурну стратегію м. 

Вінниці.  

 

КП «Інститут розвитку 

міст» 

 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Створення умов для 

міжкультурної інтеграції 

м. Вінниці.  

176.  Забезпечити виготовлення 

друкованої та відеопродукції, 

присвяченої інтеркультурному 

розвитку міста.  

КП «Інститут розвитку 

міст» 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Створення умов для 

міжкультурної інтеграції 

м. Вінниці.  
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№ з/п Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Очікувані результати 

177.  Провести щорічний «круглий 

стіл» за участі Координаторів 

української мережі та експертів 

Європейської мережі 

інтеркультурних міст. 

КП «Інститут розвитку 

міст» 

 

протягом 

року 

бюджет 

Вінницької 

міської ОТГ 

Популяризація моделі 

інтеркультурного міста, 

поширення досвіду міста 

серед українських та 

європейських міст.  

Стратегічний проект V2P22.    «Розширення міжнародної економічної співпраці: перегляд та актуалізація чинних угод 

про побратимство, пошук і залучення нових міжнародних партнерів» (захід № 178) : 

178.  Проводити роботу щодо розвитку 

співробітництва з містами-

побратимами та містами-

партнерами, міжнародними 

організаціями, посольствами 

України за кордоном та 

посольствами іноземних держав в 

Україні.   

КП «Інститут розвитку 

міст» 

 

протягом 

року 

не потребує 

фінансування 

Залучення нових 

партнерів до 

впровадження проектів, 

спрямованих на сталий 

економічний розвиток.  
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Додаток 7. Перелік діючих цільових програм  

№ 

з/п 
Назва програми 

Дата прийняття та 

номер документу 

1.  Програма «Муніципальний університет 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування 

Вінницької міської ради» 

рішення міської ради 

від 28.08.2007 №2042 

2.  Програма «Проходження практики у 

виконавчому комітеті Вінницької міської ради 

та комунальних підприємствах м. Вінниці»  

розпорядження 

міського голови від 

18.05.2010 №105-р 

3.  Програма надання фінансової підтримки 

інститутам громадянського суспільства на 

реалізацію соціально-культурних проектів на 

території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади   

рішення міської ради 

від 27.12.2011 №566 

(зі змінами) 

4.  Програма «Питна вода м. Вінниці на 2012-

2020рр.»   

рішення міської ради 

від 11.05.2012 №761 

(зі змінами) 

5.  Програма енергоефективності та 

енергозбереження м. Вінниці на 2012-2020рр.  

рішення міської ради 

від 11.05.2012 №762 

(зі змінами) 

6.  Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки   рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1089 

(зі змінами) 

7.  Програма поводження з побутовими відходами 

на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2013-2020 рр.  

рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1092 

(зі змінами) 

8.  Програма забезпечення охорони та рятування 

життя людей на водних об'єктах Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 

період 2013-2020 роки 

рішення міської ради 

від 26.12.2012 №1118 

(зі змінами) 

9.  Програма розвитку велосипедного руху у 

Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2013-2020 роки  

рішення міської ради 

від 31.05.2013 №1290 

(зі змінами) 

10.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності виконавчих органів Вінницької 

міської ради на 2014-2020рр.   

рішення міської ради 

від 27.01.2014 №1575 

11.  Комплексна програма заходів із забезпечення  

діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку у населених пунктах, що 

входять до Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2014-2020 роки   

рішення міської ради 

від 30.05.2014 №1747 

(зі змінами) 

12.  Програма «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2014–2020 

роки» 

рішення міської ради 

від 26.09.2014 №1825  

(зі змінами) 
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№ 

з/п 
Назва програми 

Дата прийняття та 

номер документу 

13.  Комплексна програма 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   

рішення міської ради 

від 31.10.2014 №1887  

(зі змінами) 

14.  Комплексна програма «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 

роки» 

рішення міської ради 

від 26.12.2014 №1944 

(зі змінами) 

15.  Програма «Вінницька громада – дружня до 

дітей» на період 2015-2020 роки  

рішення міської ради 

від 26.12.2014 №1949 

(зі змінами) 

16.  Програма «Профілактика та лікування 

артеріальної гіпертензії на 2015-2020 роки» 

рішення міської ради 

від 29.05.2015 №2148 

(зі змінами) 

17.  Програма організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.09.2015 №2306 

(зі змінами) 

18.  Програма «Місто молодих» на 2016 - 2020 роки   рішення міської ради 

від 30.10.2015 №2319 

(зі змінами) 

19.  Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки рішення міської ради 

від 30.10.2015 №2320 

(зі змінами) 

20.  Програма підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств, що є власністю 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №12   

(зі змінами) 

21.  Програма поліпшення стану безпеки,  гігієни 

праці та виробничого середовища  у м. Вінниці 

на 2016-2020 роки  

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №34 

22.  Програма «Інформатизація галузі охорони 

здоров'я на 2016-2020 роки»   

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №38   

(зі змінами) 

23.  Програма розвитку  культури  і мистецтва на 

2016-2020 роки   

рішення міської ради 

від 25.12.2015 №47   

(зі змінами) 

24.  Програма поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки в населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів Вінницького міського управління 

рішення міської ради  

від 26.02.2016 №143 

(зі змінами) 
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№ 

з/п 
Назва програми 

Дата прийняття та 

номер документу 

Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області на 2016-2020 роки 

25.  Комплексна програма співпраці Вінницької 

міської ради, Управління  Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки 

рішення міської ради 

від 25.03.2016 №174 

(зі змінами) 

26.  Програма використання соціальної реклами для 

інформування громадськості та профілактики 

негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 

роки  

рішення міської ради 

від 27.05.2016 №271 

(зі змінами) 

27.  Програма регулювання чисельності тварин 

гуманними методами на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

на 2016-2020 рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016 №310 

(зі змінами) 

28.  Програма висвітлення діяльності Вінницької 

міської ради, її виконавчих органів, фінансової 

підтримки (дотації) комунальним підприємствам 

засобів масової інформації у 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 24.06.2016 №306 

(зі змінами) 

29.  Програма охорони навколишнього природного 

середовища  на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2017-

2020 роки  

рішення міської ради 

від 28.10.2016 №435 

(зі змінами) 

30.  Програма «Стоп грип на 2016-2020 роки»  рішення міської ради 

від 28.10.2016 №442 

(зі змінами) 

31.  Програма соціального захисту сімей з дітьми, 

які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у Вінницькій міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2020 роки   

рішення міської ради 

від 28.10.2016 №460 

(зі змінами) 

32.  Програма «Нагородження відзнаками міського 

рівня, організація і проведення урочистих та 

інших заходів у м. Вінниці на 2017-2020 роки   

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №489  

33.  Програма розвитку органів самоорганізації 

населення м. Вінниці на 2017-2021 роки  

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №494 

(зі змінами) 

34.  Програма інноваційного розвитку 

муніципального управління на 2017-2020рр. 

рішення міської ради 

від 18.11.2016 №505 

(зі змінами) 

35.  Програма «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки  рішення міської ради  

від 23.12.2016 №533 

(зі змінами) 
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36.  Програма розвитку муніципального 

пасажирського автомобільного транспорту 

загального користування на 2017-2020 роки 

рішення міської ради 

від 23.12.2016 №540 

(зі змінами) 

37.  Програма сприяння соціалізації, реабілітації та 

працевлаштуванню учасників 

антитерористичної операції Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 – 

2020 роки 

рішення міської ради  

від 24.02.2017 №614 

(зі змінами) 

38.  Програма для забезпечення виконання рішень 

суду на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 24.03.2017 №663 

(зі змінами) 

39.  Програма посилення конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки 

рішення міської ради  

від 28.04.2017 №690 

(зі змінами) 

40.  Програма сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську об’єднану територіальну 

громаду на 2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017 №930 

(зі змінами) 

41.  Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській територіальній громаді на 

2018-2020 роки 

рішення міської ради 

від 24.11.2017 №950 

(зі змінами) 

42.  Програма підвищення ефективності роботи 

органів місцевого самоврядування і 

комунальних підприємств м. Вінниці на 2018-

2020рр.  

рішення міської ради 

від 22.12.2017 №985 

(за змінами) 

43.  Програма реставрації об’єктів культурної 

спадщини на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки 

рішення міської ради  

від 22.12.2017 №1020 

(зі змінами) 

44.  Комплексна програма розвитку міського 

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки    

рішення міської ради 

від 22.12.2017 №1003 

(зі змінами) 

45.  Програма «Військово-патріотичне виховання 

молоді та організація підготовки громадян до 

призову і служби в Збройних Силах України в 

населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2022 р.р.» 

рішення міської ради  

від 30.03.2018 №1105 

(зі змінами) 

46.  Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр. 

рішення міської ради 

від 28.09.2018 №1350 

(зі змінами) 

47.  Програма цифрового розвитку на 2018-2022 

роки 

рішення міської ради 

від 28.09.2018 №1353 

(зі змінами) 

48.  Програма «На варті міського порядку» на 2013-

2022 рр. 

рішення міської ради 

від 25.01.2019 №1505 

(за змінами) 
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49.  Програма «Муніципальне житло Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади» в 

новій редакції 

рішення міської ради 

від 25.01.2019 №1539 

50.  Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки  

рішення міської ради 

від 22.02.2019 №1563 

(зі змінами) 

51.  Програма «Громада за рівність» щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2023 року» 

рішення міської ради 

від 22.02.2019 №1567 

52.  Програма реалізації стратегії просторового 

розвитку Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки 

рішення міської ради 

від 29.03.2019 №1701 

53.  Перспективна програма дій на 2019 – 2022 роки 

за напрямом «Європейська Енергетична 

Відзнака» 

рішення міської ради 

від 27.06.2019 №1839 

54.  Програма розвитку сфери паркування 

транспортних засобів на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 

2019-2021 роки 

рішення міської ради 

від 30.09.2019 №1902 

55.  Програма розроблення містобудівної та іншої 

документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки 

рішення міської ради 

від 01.11.2019 №2012 

 

 

  

Міський голова         С. Моргунов 
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