
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 29.01.2021 № 142          5 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 11.01.2021 №22-00-012-994, від 
11.01.2021 №22-00-012-995, від 13.01.2021 №22-00-012-1477, від 18.01.2021 
№22-00-012-2232,  від 18.01.2021 №22-00-012-2233, міського господарства від 
12.01.2021 №18-00-006-1216, комунального господарства та благоустрою від 
11.01.2021 №19-00-006-990, від 21.01.2021 №19-00-006-2782, фінансів від 
11.01.2021 №10-00-012-983, від 13.01.2021 №10-00-012-1510, економіки і 
інвестицій від 25.01.2021 №11-00-004-3521, 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 1. «Основні показники економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», виклавши показник 
«Середньорічна чисельність наявного населення» підрозділу «Населення та 
ринок праці» в новій редакції: 

 

Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік 
факт 

2020 рік 
2021 рік 
прогноз очікуване 

виконання 
% до факту 
2019 року 

Населення та ринок праці 
Середньорічна 
чисельність наявного 
населення – всього,  в 
тому числі:    

осіб 386 578 387 872 100,3 387 885 

м. Вінниці осіб 370 273 370 280 100,0 370 300 



Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік 
факт 

2020 рік 
2021 рік 
прогноз очікуване 

виконання 
% до факту 
2019 року 

смт Десна осіб 1 283 1 287 100,0 1 280 
с. Великі Крушлинці осіб 1 062 1 062 100,0 1 062 
с. Вінницькі Хутори осіб 7 328 7 328 100,0 7 328 
с. Гавришівка осіб 1 844 1 844 100,0 1 844 
с. Малі Крушлинці осіб 1 817 1 817 100,0 1 817 
с. Писарівка осіб 1 583 1 583 100,0 1 583 
с. Щітки осіб 1 277 1 277 100,0 1 277 
с. Стадниця осіб 1 394 1 394 100,0 1 394 

 
1.2. 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 +124 906,918   +5 649,141   +119 257,777   0,000 

Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства 

+354,747   +354,747   0,000 0,000 

Реконструкція вулиць 
Академіка Янгеля та Ватутіна 
від створу з шляхопроводом до 
перехресть з вулицями Батозька 
та М. Шимка в м. Вінниця 

+354,747   +354,747       

Будівництво освітніх установ 
та закладів +4 294,394   +4 294,394   0,000 0,000 

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
«Дошкільний навчальний 
заклад №21 Вінницької міської 
ради» по вул. Міліційна,8 в м. 
Вінниця 

+1 874,394   +1 874,394       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
«Дошкільний навчальний 
заклад №47 Вінницької міської 
ради» по вул. Чорновола,12 в м. 
Вінниця 

+1 500,000   +1 500,000       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 
«Гуманітарна гімназія №1 ім. 
М.І. Пирогова Вінницької 
міської ради» по вул. 
Малиновського,7 в м. Вінниця 

+420,000   +420,000       

Реконструкція будівлі 
(термомодернізація) 
комунального закладу 

+500,000   +500,000       



«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №21 Вінницької 
міської ради» по вул. 600-
річчя,16 в м. Вінниця 
Будівництво медичних 
установ та закладів +119 257,777   0,000 +119 257,777   0,000 

Будівництво Вінницького 
регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного 
центру серцево-судинної 
патології по вул. Хмельницьке 
шосе в м. Вінниці 

+119 257,777     +119 257,777     

Будівництво установ та 
закладів культури    +1 000,000   +1 000,000   0,000 0,000 

Реконструкція нежитлового 
приміщення та прилеглої 
території по вул. Пирогова,148 
в м. Вінниця під музейне 
приміщення 

+1 000,000   +1 000,000       

Департамент міського 
господарства 0,000 0,000 0,000 0,000 

Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Реконструкція мережі 
водопроводу та каналізації до 
житлових будинків по 
вул.Воїнів Інтернаціоналістів,8, 
10 в м.Вінниці ( в т.ч. проектні 
роботи) 

-1 839,287   -1 839,287       

Реконструкція мережі 
водопроводу та каналізації до 
житлових будинків по 
вул.Гоголя,6, 6а, 
пров.Комунальний,5 в 
м.Вінниці  (в т.ч.проектні 
роботи) 

+1 081,855   +1 081,855       

Реконструкція мережі 
теплопостачання до житлових 
будинків по вул.Гоголя,6, 6а, 
пров.Комунальний,5                                                                                                                                                                           
в м.Вінниці  (в т.ч.проектні 
роботи) 

+552,351   +552,351       

Реконструкція мережі 
теплопостачання до житлових 
будинків № 41,43 по 
просп.Космонавтів,                                                       
в м.Вінниці (в т.ч.проектні 
роботи) 

+205,081   +205,081       

Департамент комунального 
господарства та благоустрою +12 101,011   +1 685,011   0,000 +10 416,000   

Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства 

+12 101,011   +1 685,011   0,000 +10 416,000   



Реконструкція системи 
зовнішнього освітлення 
м.Вінниця 

+10 465,968   +49,968     +10 416,000   

Нове будівництво громадської 
вбиральні по вул. Пирогова 
(біля Національного музею-
садиби М.І.Пирогова) в 
м.Вінниці 

+1 635,043   +1 635,043       

Разом по програмі 
капітального будівництва +137 007,929   +7 334,152   +119 257,777   +10 416,000   

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

економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади 
на 2021 рік», доповнивши розділ «Муніципальне управління» пунктом 129а 
підрозділу «Бюджетно-фінансова сфера» та новим підрозділом «Розвиток 
міжнародного співробітництва» з пунктом 171 у наступній редакції: 

  
№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела 

фінансування Очікувані результати 

Бюджетно-фінансова сфера 

129а 

Забезпечити надходження 
до бюджету розвитку 
спеціального фонду 
бюджету Вінницької 

міської територіальної 
громади кредиту в сумі 

10,416 млн.грн. від 
Північної екологічної 
фінансової корпорації 

(НЕФКО) для реалізації 
проекту «Реконструкція 

системи зовнішнього 
освітлення в м.Вінниця» 
відповідно до кредитного 

договору. 

Департаменти 
міської ради: 

фінансів, 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

Протягом 
року 

Не потребує 
фінансування 

Залучення додаткових 
фінансових ресурсів до 

бюджету розвитку 
спеціального фонду 

бюджету для 
вирішення нагальних 
потреб територіальної 

громади. 

Розвиток міжнародного співробітництва 

171 

Реалізація спільно з 
Вінницькою обласною 

радою та обласною 
державною 

адміністрацією проектів 
щодо 

• створення 
аграрного кластеру у 
Вінницькій області; 
• створення 
агрохабу (університетське 
співробітництво у сфері 
освіти і науки); 
• технічної 
експертизи системи 
водопостачання та 
водовідведення м.Вінниці 
з розробкою попереднього 
ТЕО, співробітництво із 
кластером EMS в 
інноваційному секторі; 

Виконавчий 
комітет міської 

ради, 
Департамент 
економіки і 

інвестицій міської 
ради, Департамент 

фінансів міської 
ради, 

Вінницька обласна 
державна 

адміністрація, 
Департамент 

Міжнародного 
співробітництва та 

регіонального 
розвитку 

Вінницької ОДА,  
Департамент 

агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 

Протягом 
року 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади,  
обласний 
бюджет,  

кошти КП 
«Вінницяоблв

одоканал» 

Залучення експертної, 
консультаційної та 

фінансової підтримки 
партнерів з МЗС 

Франції та м.Діжон для 
відпрацювання питань 

створення  
у м.Вінниці 

агрокластеру, агрохабу, 
покращення систем 
водопостачання та 

водовідведення 



• проведення 
досліджень (діагностики) 
та розробки відповідної 
стратегії подальшого 
розвитку організації 
водопостачання для 
сільського господарства 
на рівні області та 
вирощування органічних 
культур 

в рамках програми 
децентралізації  співпраці 
Міністерства закордонних 

справ Франції.  

ресурсів, 
Вінницький 

Національний 
аграрний 

університет, 
КП 

«Вінницяоблводок
анал» 

 
1.4. доповнити Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської територіальної громади на 2021 рік додатком 6 «Перелік проектів по 
м.Вінниці, реалізація яких  здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів 
НЕФКО, отриманих у формі запозичення до бюджету Вінницької міської 
територіальної громади», наступного змісту: 

№ 
з/п Назва об’єкту Загальний обсяг 

кредиту 
2020 р., 
факт 

2021 р., 
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 

 
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 
Головний спеціаліст відділу планування та звітності 
 
 
 
 
 
 


