
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 28.05.2021 № 422          9 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 департаменту економіки і інвестицій від 24.05.2021 

№11-00-004-36215, головних розпорядників коштів - департаментів міської ради: 
міського господарства від 05.05.2021 №18-00-006-31211, охорони здоров’я від 
21.05.2021 №16-00-008-35750, виконавчого комітету від 25.05.2021 №01-01-
30909, 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 міського 
господарства +810,079   +759,118   0,000  +50,961   

Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства 

+810,079   +759,118   0,000  +50,961   

Нове будівництво 
каналізаційної насосної 
станції по 2 пров.Бестужева в 
м.Вінниці 

-518,586   -518,586       



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

-13,926   -27,118     +13,192   

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

-13,219   -24,968     +11,749   

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

-13,085   -25,678     +12,593   

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

-6,660   +12,913     -19,573   

Реконструкція мережі 
теплопостачання від ТК 
113/6-5-1 до житлового 
будинку по вул. Соборній, 91 
в м.Вінниці (в т.ч. проектні 
роботи) 

+462,004   +462,004       

Реконструкція мережі 
водопроводу та каналізації до 
житлового будинку по вул. 
В.Порика, 3 в м. Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

+327,529   +327,529       

Реконструкція мережі 
теплопостачання до 
житлового будинку по вул. 
Стельмаха, 17 в м. Вінниці (в 
т.ч. проектні роботи) 

+338,715   +338,715       

Нове будівництво дитячого, 
спортивного майданчика біля 
будинку №13 по вул. 
В.Порика, в м.Вінниці (в т.ч. 
проектні роботи)  

+247,307   +214,307     +33,000   

Виконавчий комітет 
міської ради +14 000,000   0,000  +10 000,000   +4 000,000   

Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності +14 000,000   0,000  +10 000,000   +4 000,000   

Будівля для розміщення 
Вінницького інноваційно-
технологічного парку по вул. 
600-річчя, 21а, у м. Вінниці 
(літера “Б”) - реконструкція 

+14 000,000     +10 000,000   +4 000,000*   

Департамент охорони 
здоров'я +403,281   +403,281   0,000  0,000  

Будівництво медичних 
установ та закладів +403,281   +403,281   0,000  0,000  

Реконструкція зовнішньої 
мережі киснезабезпечення 
КНП "Вінницька центральна 
клінічна районна лікарня" 
Вінницької районної ради, по 

-281,522   -281,522       



вул. Хмельницьке шосе, буд. 
92 в м. Вінниця 

Реконструкція зовнішньої 
мережі киснезабезпечення 
КНП "Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня» 
Вінницької міської ради, по 
вул. Хмельницьке шосе,  92 в 
м. Вінниця 

+684,803   +684,803       

Разом по програмі 
капітального будівництва +15 213,360   +1 162,399   +10 000,000   +4 050,961   

* цільовий фонд міської ради  «Соціально-економічний розвиток Вінницької міської 
територіальної громади» 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова              С. Моргунов  



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


