
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 04.10.2019 № 1955        44 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та 

утримання житлово-комунального 

господарства Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2024рр.,  

затвердженої рішенням міської ради  

від 28.09.2018р. № 1350 зі змінами 

 

 

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи звернення департаменту комунального 

господарства та благоустрою від 12.09.2019р. №19-00-006-45700, департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку від 12.09.2019р. №21-00-007-45699 та 

департаменту маркетингу міста та туризму від 12.09.2019р. №38-00-019-45719,  

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до заходів Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на  2019-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. 

№1350  зі змінами, а саме: 
 

1.1. Зміст підпункту 4.9 пункту 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» розділу VI «Заходи з утримання та ремонту об’єктів 

житлово-комунального господарства на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 
 

№  

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

4.9 

Придбання для комунальних підприємств 

житлово-комунального господарства техніки, 

транспортних засобів спеціального призначення, 

основних засобів, спеціального обладнання, 

малоцінних необоротних матеріальних активів, 

необоротних матеріальних активів спеціального 

призначення  та проведення заходів з реєстрації, 

перереєстрації, зняття з обліку транспортних 

засобів і передача їх комунальним підприємствам 

Департамент 

міського господарства, 

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент житлового 

господарства, департамент 

енергетики, транспорту та зв’язку 

 



 
 

1.2. Зміст підпункту 1.1 пункту 1 «Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської ОТГ 

на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 
 

№  

п/п 

Зміст 

заходу 
Всього, 
тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

1.1 

Технічне 

обслуговуванн

я, ремонт та 

утримання 

технічних 

засобів 

регулювання 

дорожнім 

рухом 

98 840 10 040 9 800 14 000 17 000 22 000 26 000 

 КП 

«Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 

дільниця з 

організації 

дорожнього 

руху» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 
 

1.3. Зміст підпункту 1.3 для виконавця «КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» пункту 1 «Департамент енергетики, транспорту та 

зв’язку» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської 

ОТГна 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

№  

п/п 

Зміст 

заходу 
Всього, 
тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

1.3 

Фінансова 

підтримка 

(дотація) на 

покриття 

збитків 

комунальним 

підприємства

м галузі 

«Житлово-

комунальне 

господарство

» відповідно  

до Порядку,  

затвердженог

о міською 

радою 

690 000 240 000 
13000

0 
110 000 

90 

000 

70 

000 

50 

000 

КП ВМР 

«Вінницяміськ-

теплоенерго» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

 
 

1.4. Зміст підпунктів 2.1, 2.15 пункту 2 «Департамент комунального 

господарства та благоустрою» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, 

ремонту об’єктів та інфраструктури підприємствами комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 



 

№  

п/п 
Зміст заходу 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Департамент комунального господарства та благоустрою 

2.1 

Технічне 

обслуговування 

та утримання 

мереж 

зовнішнього 

освітлення 

356 760 46 000 41 760 50 112 60 134 72 161 86 593 

 

МКУП 

«Міськсвітло» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

2.15 

Технічний 

нагляд за 

поточним 

ремонтом 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою 

6 247 1 100 692 830 996 1 195 1 434 

КУП «ЕкоВін» 

- одержувач 

бюджетних 

коштів 

 

1.5. Зміст пункту 3 «Виконавчий комітет, департамент маркетингу міста та 

туризму» розділу VIII «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту об’єктів та 

інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької міської ОТГ 

на 2019-2024рр.» викласти у новій редакції: 

№  

п/п 

Зміст 

заходу 
Всього, 
тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 Департамент маркетингу міста та туризму 

3.1. 

Технічне 

обслуговування 

та утримання 

мереж 

зовнішнього 

освітлення  

Набережної 

«РОШЕН» та 

площі 

Європейської 

755 138 110 117 123 130 137 

КП 

«Подільський 

туристично – 

інформаційний 

центр» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

3.2. 

Озеленення 

Набережної 

«РОШЕН» та 

площі 

Європейської 

666 171 88 94 99 104 110 

КП 

«Подільський 

туристично – 

інформаційний 

центр» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

3.3. 

Утримання 

Набережної 

«РОШЕН» та 

площі 

Європейської 

11 276 1 397 1 787 1 877 1 971 2 070 2 174 

КП 

«Подільський 

туристично – 

інформаційний 

центр» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 



№  

п/п 

Зміст 

заходу 
Всього, 
тис.грн. 

в тому числі по роках 
Виконавець  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.4. 

Утримання 

громадської 

вбиральні на 

площі 

Європейській 

1 286 165 200 212 223 237 249 

КП 

«Подільський 

туристично – 

інформаційний 

центр» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

3.5. 

Поточний 

ремонт інших 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою 

727 61 120 126 133 140 147 

КП 

«Подільський 

туристично – 

інформаційний 

центр» - 

одержувач 

бюджетних 

коштів 

 

2. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (О. Дан). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                   С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент міського господарства 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  

 

 


