
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.07.2021 р. №1786 

           м. Вінниця 
 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів – департаментів 

міської ради:  капітального будівництва від 28.07.2021р. №22-00-012-50879, 

комунального господарства та благоустрою від 27.07.2021р. №19-00-006-50612, 

охорони здоров’я   від 26.07.2021р. №13-00-019-50310,  керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6. 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.5. рішення 

міської ради від 24.12.2020 №51, виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від  24.12.2020 №51, а саме: 
 

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

замовлення міської ради)»: 

Назва об'єктів 

Обсяг 

капітальних 

вкладень, тис. 

грн. 

в тому числі: 

бюджет 

розвитку 

міської ТГ 

кошти 

державного 

бюджету  

інші джерела 

Департамент капітального 

будівництва 
+3 900,000 +3 900,000 0,00 0,00 

Будівництво освітніх установ та 

закладів 
+6 300,000 + 6 300,000   

Будівля комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №16 

Вінницької міської ради» по вул. 

Миколи Зерова,12, в м. Вінниці - 

реконструкція 

+3 500,000 +3 500,000   

Реконструкція спортивного ядра  

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
+2 800,000 +2 800,000   



ступенів гуманітарно-естетичний 

колегіум №29 Вінницької міської 

ради" по вул. Київська,149 в м. 

Вінниця 

Будівництво медичних установ та 

закладів 
-2 400 000 -2 400 000 0,00 0,00 

Добудова головного корпусу клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги 

по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - 

будівництво 

-2 400 000 -2 400 000   

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
+15 000 000 +15 000 000 0,00 0,00 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 
+15 000 000 +15 000 000 0,00 0,00 

Реконструкція вул. Батозька (від 

просп. Коцюбинського до вул. 

Академіка Янгеля)в м. Вінниці 

-2 287 690 -2 287 690   

Реконструкція вул. Батозької (від 

просп. Коцюбинського до вул. 

Академіка Янгеля)в м. Вінниці 

+17 287 690 +17 287 690   

Департамент охорони здоров’я +2 868 884 +2 868 884 0,00 0,00 

Будівництво медичних установ та 

закладів 
+2 868 884 +2 868 884 0,00 0,00 

Реконструкція мережі 

електропостачання КНП Вінницька 

міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги по вул. 

Київська,68 в м. Вінниці 

+2 868 884 +2 868 884   

Разом по програмі капітального 

будівництва 
+21 768 884 +21 768 884 0,00 0,00 

 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 

на 2021 рік», доповнивши підрозділ «Благоустрій території» розділу «Житлово-

комунальне господарство» пунктом 35а:  
 

 № 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Джерела фінансування 
Очікувані 

результати 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Транспорт 

35а 

Капітальний ремонт 

дороги та тротуару по 

вул. Д. Нечая (від вул. 
Московської до вул. 

Брацлавська) в м. 

Вінниці   

Департамент  

комунального 

господарства 

та 

благоустрою  

міської ради 

Протягом 

року 

Субвенція  

з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, вулиць 

і доріг комунальної 

власності у населених 

пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету, 

бюджет Вінницької МТГ 

Поліпшення стану 

міських доріг та 

тротуарів. 

 



 2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради включити дане питання 

до рішення міської ради про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Вінницької міської  територіальної громади 

на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 24.12.2020 №51. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

А.Очеретного. 

 

 

 

Міський голова                              С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент економіки і інвестицій  

 

Сандул Ольга Вікторівна 

 

Працівник за строковим договором 

Відділу планування та звітності 
 

 
 


