
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 26.02.2021 № 199          6 сесія 8 скликання  

           м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін та доповнень  
до Програми економічного і соціального  
розвитку Вінницької міської  
територіальної громади на 2021 рік,  
затвердженої рішенням міської  
ради від 24.12.2020 №51 

 
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів - департаментів 

міської ради: капітального будівництва від 19.02.2021 №22-00-012-9687, від 
23.02.2021 №22-00-012-10398, міського господарства від 08.02.2021 №18-00-006-
6576, від 23.02.2021 №18-00-006-10677, комунального господарства та 
благоустрою від 05.02.2021 №19-00-006-6213, від 11.02.2021 №19-00-006-7910, 
від 18.02.2021 №19-00-006-9500, охорони здоров'я від 23.02.2021 №16-00-008-
10664, від 23.02.2021 №16-00-008-10667, виконавчого комітету від 23.02.2021 
№01-01-10530, фінансів від 23.02.2021 №10-00-012-10679, від 05.02.2021 №10-
00-012-6050, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада  

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 24.12.2020 №51, а саме: 

1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2021 рік (на 
замовлення міської ради)»: 

Назва об'єктів 

Обсяг 
капітальних 

вкладень, 
тис. грн. 

в тому числі: 

бюджет 
розвитку  

кошти 
державного 

бюджету  

інші 
джерела 

Департамент капітального 
будівництва +55 720,110   +55 720,110   0,000 0,000 

Будівництво освітніх установ 
та закладів +14 341,533   +14 341,533   0,000 0,000 

Будівля комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№16 Вінницької міської ради» по 

+14 341,533   +14 341,533       



вул. Миколи Зерова,12, в м. 
Вінниці - реконструкція 

Реконструкція будівлі 
загальноосвітньої школи по вул. 
Приозерна,10 в с. Малі 
Крушленці, Вінницької ОТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області 

-300,000   -300,000       

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

+300,000   +300,000       

Будівництво медичних установ 
та закладів +31 828,962   +31 828,962   0,000 0,000 

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

+31 828,962   +31 828,962       

Будівництво споруд,  установ 
та закладів фізичної культури і 
спорту 

+9 549,615   +9 549,615   0,000 0,000 

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

+9 549,615   +9 549,615       

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

Нове будівництво дренажної 
системи для захисту від 
підтоплення будівлі КЗ "Міський 
центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
обмеженими фізичними 
можливостями "Гармонія" імені 
Раїси Панасюк" по вул. 
Винниченка,5 (в т.ч. проектні 
роботи) 

-1 780,000   -1 780,000       

Нове будівництво дренажної 
системи для захисту від 
підтоплення будівлі КЗ «Міський 
центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк» по вул. 
Винниченка,5 в м. Вінниця 

+1 780,000   +1 780,000       

Департамент міського 
господарства +1 098,216   +1 098,216   0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +1 098,216   +1 098,216   0,000 0,000 



Нове будівництво мережі 
зовнішнього освітлення по вул.Б. 
Хмельницького в с. Вінницькі 
Хутори Вінницької МТГ, 
Вінницького району, Вінницької 
області (в т.ч. проектні роботи) 

+98,216   +98,216       

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

+1 000,000   +1 000,000       

Департамент комунального 
господарства та благоустрою +2 380,069   +2 380,069   0,000 0,000 

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства +2 380,069   +2 380,069   0,000 0,000 

Реконструкція вул.Батозької (від 
просп.Коцюбинського до 
вул.Академіка Янгеля) в 
м.Вінниці 

+2 287,690   +2 287,690       

Нове будівництво громадської 
вбиральні по вул. Хмельницьке 
шосе в м.Вінниці 

+10,500   +10,500       

Нове будівництво дороги та 
тротуару по вул. Енергетична в 
м.Вінниці 

+9,800   +9,800       

Реконструкція вул.Замостянської 
(від вул.Стрілецької до 
проспекту Коцюбинського) в 
м.Вінниці 

+59,042   +59,042       

Нове будівництво дороги по 
вул.Тимофіївській (від ПК0 до 
ПК 7) в м.Вінниці 

+13,037   +13,037       

Департамент охорони здоров’я +875,073   +875,073   0,000 0,000 
Будівництво медичних установ 
та закладів +875,073   +875,073   0,000 0,000 

Реконструкція системи 
киснепостачання в будівлі 
гінекологічного відділення КНП 
«Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок №2» по вул. 
Замостянській, 18 в  м. Вінниці 

+404,983   +404,983       

Реконструкція системи 
киснепостачання в будівлях КНП 
"Вінницька клінічна лікарня №1" 
по вул.Хмельницьке шосе,96 
м.Вінниці 

+470,090   +470,090       

Разом по програмі 
капітального будівництва +60 073,468   +60 073,468   0,000 0,000 

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік», доповнивши підрозділ «Охорона здоров’я» розділу «Соціальна 
сфера» пунктом 91а, підрозділ «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 
«Муніципальне управління» пунктами 126а та 136а: 



 
 № 
з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Термін 
виконанн

я 

Джерела 
фінансуван

ня 

Очікувані 
результати 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Охорона здоров’я 

91а 

Забезпечити передачу 
субвенції з бюджету 

Вінницької міської ТГ 
обласному бюджету 

Вінницької області на 
реконструкцію системи 

киснепостачання лікувального 
корпусу КНП «Вінницький 
обласний клінічний Центр 

профілактики та боротьби зі 
СНІДом Вінницької обласної 

Ради» 

Департамент фінансів міської 
ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Забезпечення 
надання 
якісної 

медичної 
допомоги 

пацієнтам з 
гострою 

респіраторно
ю хворобою 
COVID-19 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Бюджетно-фінансова сфера 

126а Здійснити видатки, пов’язані з 
ліквідацією сільських рад 

територіальних громад, які 
увійшли до складу Вінницької 
міської територіальної громади 
відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 
12.05.2020 року №707-р 

Виконавчий комітет міської 
ради, департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Виконання 
розпоряджен
ня Кабінету 
Міністрів 

України від 
12.05.2020 

року №707-р 

136а 
 

Здійснювати виконання та 
фінансування, за рахунок 

коштів бюджету Вінницької 
міської територіальної громади 

на 2021 рік, заходів, 
передбачених Програмами, 

затвердженими міською радою, 
а саме: 

 Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 

-«Комплексною 
правоохоронною програмою на 

2019-2021 роки»; 

Головне управління 
Національної поліції у 

Вінницькій області,  
Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області, 
Прокуратура Вінницької 

області, Вінницька місцева 
прокуратура, військові 
частини 3008 та 3028 

Національної гвардії України, 
Могилів-Подільський 
прикордонний загін 

Південного регіонального 
управління Державної 
прикордонної служби 
України,  Департамент 

патрульної поліції, 
Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної 

поліції, Державна установа 
«Центр обслуговування 

підрозділів Національної 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 



поліції України», Управління 
стратегічних розслідувань у 

Вінницькій області 
Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної 

поліції України, Відділ 
протидії кіберзлочинам у 

Вінницькій області 
Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України,  
Вінницьке управління 

Департаменту внутрішньої 
безпеки Національної поліції 

України, Регіональний 
сервісний центр МВС у 

Вінницькій області, 
Вінницький міськрайонний 

відділ філії державної 
установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області, Державна 
установа "Вінницька установа 

виконання покарань (№1)",  
Державна установа 

"Вінницька виправна колонія 
(№86)",  Вінницький науково-

дослідний експертно-
криміналістичний центр 
Міністерства внутрішніх 

справ України, виконавчий 
комітет міської ради, 

департамент фінансів міської 
ради 

-«Програмою поліпшення 
техногенної та пожежної 

безпеки в населених пунктах, 
що входять до Вінницької 

міської територіальної 
громади, матеріально-

технічного забезпечення 
підрозділів Вінницького 

міського управління Головного 
управління ДСНС України у 
Вінницькій області на 2016-

2021 роки»; 

Вінницьке міське управління 
Головного управління ДСНС 
України у Вінницькій області,  

Головне управління ДСНС 
України у Вінницькій області,  

виконавчий комітет міської 
ради, департамент фінансів 
міської ради, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності 
міської ради. 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 

- Програмою "Військово-
патріотичне виховання молоді 

та організація підготовки 
громадян до призову і служби в 

Збройних Силах України в 
населених пунктах, що входять 

до Вінницької міської 
територіальної громади  на  

2018-2022р.р."; 

Квартирно-експлуатаційний 
відділ 

м. Вінниці, Вінницький 
обласний військовий 

комісаріат, Вінницький 
об’єднаний міський 

військовий комісаріат, 
виконавчий комітет міської 
ради, департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 



- «Програмою організаційного 
забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської 
територіальної громади  на 

2021 – 2023 роки»; 

Територіальне управління 
Державної судової 

адміністрації України в 
Вінницькій області, 

Вінницький міський суд 
Вінницької області, 

Вінницький окружний 
адміністративний суд, 

Вінницький апеляційний суд, 
Господарський суд 
Вінницької області, 

виконавчий комітет міської 
ради, департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 

-«Комплексною програмою 
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 
територіальної громади на 

2016-2021 роки». 

Управління Державної 
казначейської служби 
України у м.Вінниці 
Вінницької області, 

виконавчий комітет міської 
ради, департамент фінансів 

міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіаль
ної громади 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмами 
міської ради 

-"Комплексною програмою 
Вінницької міської ради, 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  
територіальної громади 
підприємств, установ, 

організацій, СГ, фізичних осіб 
на 2014-2021 роки"; 

ГУ ДПС у Вінницькій 
області, виконавчий комітет 
міської ради, департамент 

фінансів міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмою 
міської ради 

-"Програмою заходів 
забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших 
військових формувань 
Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та 
мобілізаційної підготовки на 
території Вінницької міської 
територіальної громади на 

2021-2025 роки"; 

Військові частини: А1231, 
А2656, А7048, квартирно-

експлуатаційний відділ         
м. Вінниця, Військово-

медичний клінічний центр 
Центрального регіону, 

Вінницький зональний відділ 
Військової служби 

правопорядку, виконавчий 
комітет міської ради, 

департамент фінансів міської 
ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмою 
міської ради 



-Програмою "Здоров'я 
вінничан на 2017-2021 роки", в 
частині забезпечення передачі 

субвенції з бюджету 
Вінницької міської ТГ 

державному бюджету, а саме 
Вінницькому національному 

медичному університету 
ім.М.І.Пирогова, для виплати 
надбавки до заробітної плати 

працівникам кафедри 
інфекційних хвороб з курсом 
епідеміології, які залучені до 
надання медичної допомоги 

пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою 

COVID-19 

Вінницький національний 
медичний університет 

ім.М.І.Пирогова, департамент 
фінансів міської ради 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 
міської ТГ 

Виконання 
заходів, 

визначених 
Програмою 
міської ради 

 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

 
 
 
 
 
 

Міський голова              С. Моргунов  



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


