ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 22.02.2019 № 1541

38 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про внесення змін та доповнень
до Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік,
затвердженої рішенням міської
ради від 21.12.2018 № 1467, та до рішення
міської ради від 25.01.2019 № 1539
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів - департаментів
міської ради: капітального будівництва від 04.02.2019 №22-00-012-5575, від
13.02.2019 №22-00-012-7373, від 20.02.2019 №22-00-012-8506, міського
господарства від 05.02.2019 №18-00-006-5855, комунального господарства та
благоустрою від 22.01.2019 №19-00-006-3293, виконавчого комітету від
12.02.2019 №01-01-9194, енергетики, транспорту та зв'язку від 05.02.2019 №2100-007-5841, від 21.02.2019 №21-00-007-8914, маркетингу міста та туризму від
05.02.2019 №38-00-019-5853, від 13.02.2019 №38-00-019-7254, фінансів від
19.02.2019 №10-00-012-8389, керуючись 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 об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467, а саме:
1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2019 рік (на
замовлення міської ради)»:
тис.грн.
Назва об'єктів
Департамент капітального будівництва
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція головного входу парку
"Дружби народів" по вул. Андрія
Первозванного в м. Вінниця

в тому числі:
Обсяг
бюджет
кошти
капітальних
інші
розвитку державного
вкладень
джерела
міської ОТГ бюджету
+2 850,000 +1 350,000
0,000 +1 500,000
+1 650,000

+150,000

+150,000

+150,000

0,000

+1 500,000

Реконструкція житлового будинку з
прибудовою та надбудовою по вул. П.
Запорожця,4 в м. Вінниця
Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Палац дітей та
юнацтва Вінницької міської ради» по вул.
Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Реконструкція адмінбудівлі по вул.
Соборна,36 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі для розміщення
«Вінницького інноваційно-технологічного
парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21 (Літера А)
Реконструкція будівлі для розміщення
«Вінницького інноваційно-технологічного
парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21А (Літера Б)
Реконструкція приміщень будівлі під
міський архів по вул. Стрілецькій,57 в м.
Вінниці
Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під
центр надання адміністративних послуг по
вул. Замостянська,7 в м. Вінниці
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Нове будівництво відкритої п’ятиповерхової
парковки для легкових автомобілів по вул.
Соборна,59, м. Вінниця
Реконструкція адмінбудівлі по вул.
Соборна,36 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі для розміщення
«Вінницького інноваційно-технологічного
парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21 (Літера А)
Реконструкція будівлі для розміщення
«Вінницького інноваційно-технологічного
парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21А (Літера Б)
Реконструкція приміщень будівлі під
міський архів по вул. Стрілецькій,57 в м.
Вінниці
Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під
центр надання адміністративних послуг по
вул. Замостянська,7 в м. Вінниці
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Нове будівництво мережі водопроводу по
вул. І.Сірка (від вул. Д.Нечая до вул.
Дорошенка), по вул. Дорошенка в м.Вінниці
Нове будівництво мережі водопроводу по
вул. О.Кобилянської, вул. Лісовій (від 1
пров. Лісового до 3 пров. Лісового), вул.
Серпневій, вул. Ранковій, вул. Ботанічній,
вул. Новій, вул. Медовій (від вул. Серпневої
до вул. Ранкової), вул. М.Гавриш (від вул.

+1 500,000

+1 500,000

+400,000

+400,000

+400,000

+400,000

-67 450,000 -64 450,000
-8 000,000

0,000

0,000

0,000

-3 000,000

-8 000,000

-11 750,000 -11 000,000

-750,000

-37 250,000 -35 000,000

-2 250,000

-10 000,000 -10 000,000

-450,000

-450,000

+68 250,000 +65 250,000
+800,000

+800,000

+8 000,000

+8 000,000

0,000

+3 000,000

+11 750,000 +11 000,000

+750,000

+37 250,000 +35 000,000

+2 250,000

+10 000,000 +10 000,000

+450,000

+450,000

+120,010

+76,016

0,000

+43,994

+120,010

+76,016

0,000

+43,994

-3 181,806

-2 000,000

-1 181,806

+3 225,800

+2 000,000

+1 225,800

Ю.Рябчинської до вул. О.Кобилянської),
1,2,3 пров. Лісовому, пров. Медовому в
м.Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу по вул.
Городецького, 7 в м. Вінниці (в т.ч. проектні
+76,016
роботи)
Департамент комунального господарства
+110,145
та благоустрою
Будівництво об'єктів житлово+110,145
комунального господарства
Реконструкція вул.Стрілецька (від
+12,000
вул.Замостянська до вул.Тімірязєва)
Реконструкція ділянки вул. Проектної 16
(від Немирівського шосе до перехрестя з
вул. Проектною 11) ділянки вул. Проектної
+98,145
11 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до
Черкаського шосе) в м. Вінниці
Виконавчий комітет міської ради
0,000
Реалізація інших заходів щодо соціально-15 000,000
економічного розвитку територій
Реконструкція приміщень 6-го поверху
адміністративної будівлі по вул. Соборній,
-15 000,000
59 в м. Вінниця
Будівництво інших об'єктів комунальної
+15 000,000
власності
Реконструкція приміщень 6-го поверху
адміністративної будівлі по вул. Соборній,
+15 000,000
59 в м. Вінниця
Департамент енергетики, транспорту та
+2 628,209
зв'язку
Будівництво інших об'єктів комунальної
+2 628,209
власності
Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт
+2 628,209
Вінниця"
Департамент маркетингу міста та
+800,000
туризму
Будівництво інших об'єктів комунальної
+800,000
власності
Реконструкція адмінбудівлі по вул.
+800,000
Соборна,89
Разом по програмі капітального
+6 508,364
будівництва

+76,016
+110,145

0,000

0,000

+110,145

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-15 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

+2 628,209

0,000

0,000

+2 628,209

0,000

0,000

+800,000

0,000

0,000

+800,000

0,000

0,000

0,000

+1 543,994

+12,000

+98,145

-15 000,000
+15 000,000
+15 000,000

+2 628,209

+800,000
+4 964,370

1.2. В додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань
Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік», доповнивши підпунктом 129а підрозділ
«Бюджетно-фінансова сфера» та підпунктом 154а підрозділ «Управління
об’єктами комунальної власності» розділу «Муніципальне управління» в
наступній редакції:

№
з/п

Зміст заходу

129а Здійснювати

виконання та
фінансування, за
рахунок коштів
бюджету Вінницької
міської об’єднаної
територіальної
громади на 2019 рік,
заходів,
передбачених
Програмами,
затвердженими
міською радою, а
саме:
- «Комплексною
правоохоронною
програмою на 20192021 роки»;

Термін
викона
Відповідальні виконавці
ння
Бюджетно-фінансова сфера
протягом
року

Джерела
фінансу
вання

Очікувані
результати

бюджет
Вінницьк
ої міської
ОТГ

Виконання
заходів,
визначених
Програмами
міської ради

Головне управління
протягом бюджет
Вінницьк
Національної поліції у
року
Вінницькій області, Вінницький
ої міської
відділ поліції Головного
ОТГ
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, МогилівПодільський 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 поліції
України», Управління захисту
економіки у Вінницькій області
Департаменту захисту
економіки Національної поліції
України, Подільське управління
кіберполіції Департаменту
кіберполіції, 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)", виконавчий

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради

комітет міської ради,
департамент фінансів міської
ради
- «Комплексною
ГУ ДФС у Вінницькій області, у протягом бюджет
Вінницьк
програмою
тому числі Вінницьке
року
Вінницької міської управління ГУ ДФС у
ої міської
ради, ГУ ДФС у
Вінницькій області, виконавчий
ОТГ
Вінницькій області, комітет міської ради,
виконавчого
департамент фінансів міської
комітету міської
ради
ради, департаментів
і відділів міської
ради по контролю за
дотриманням
зобов'язань щодо
платежів до
місцевого бюджету
підприємств,
установ, організацій,
СГ, фізичних осіб на
2014-2020 роки»;

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради

- «Програмою
Квартирно-експлуатаційний
заходів забезпеченнявідділ м. Вінниця, Військова
обороноздатності частина А1231, військова
військових частин та частина А2656, Військовоінших військових медичний клінічний центр
формувань
Центрального регіону
Вінницького
виконавчий комітет міської
гарнізону,
ради, департамент фінансів
територіальної
міської ради
оборони та
мобілізаційної
підготовки на
території Вінницької
міської об’єднаної
територіальної
громади на 20142019 роки»

протягом бюджет
Вінницьк
року
ої міської
ОТГ

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради

Територіальне управління
протягом бюджет
Вінницьк
Державної судової адміністрації
року
України в Вінницькій області,
ої міської
Вінницький міський суд
ОТГ
Вінницької області, Вінницький
окружний адміністративний суд
Управління об’єктами комунальної власності
Забезпечити
бюджет
департамент енергетики,
надання фінансової
протягом Вінницьк
154а
транспорту та зв’язку міської
підтримки КП
року ої міської
ради
«Аеропорт Вінниця»
ОТГ

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради

- «Програмою
організаційного
забезпечення
діяльності судів м.
Вінниці на 2015 –
2020 роки»

Забезпечення
операційної
діяльності
підприємства

1.3. В додаток 5. «Перелік діючих цільових програм», виклавши пункти 14
та 16 в новій редакції та доповнивши пунктом 51:
№
з/п

14.

Назва програми

Програма заходів забезпечення обороноздатності військових
частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону,
територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території

Дата та номер
документу

рішення міської
ради від 27.06.2014
№1778 (зі змінами)

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 20142019 роки

16.

Комплексна програма Вінницької міської ради, ГУ ДФС у
Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС
у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,
департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням
зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади підприємств, установ,
організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки

рішення міської
ради від 31.10.2014
№1887 (зі змінами)

51.

Комплексна правоохоронна програма на 2019 – 2021 роки

рішення міської
ради від 22.02.2019

2. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 25.01.2019 №1539
«Про затвердження Програми «Муніципальне житло Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади» в новій редакції», а саме:
2.1. в розділах «1.Вступ», «5.Основні терміни та поняття, які вживаються
у програмі» та «7.Право на участь у Програмі»: доповнити перелік категорій
громадян особами, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи; замінити: слово «інваліди» на слова «особи з інвалідністю» у
відповідних відмінках; слова «ВОДПІ ГУ ДФС» на «ГУ ДФС»;
словосполучення «члени сімей загиблих учасників бойових дій» на «члени
першого ступеня спорідненості сімей загиблих учасників бойових дій»;
2.2. підпункт 7.2. доповнити абзацом «у відповідності до переліку
документів для реєстрації кандидата на участь у Програмі відповідних
категорій, відсутність у кандидата на участь у Програмі нерухомого майна,
єдиним власником якого є кандидат (в т.ч. дружина/чоловік кандидата).».
2.3. підпункт 7.4. викласти в новій редакції: «Право на придбання житла
громадянином, подружжям, родиною загиблого учасника АТО/ООС може бути
використано лише один раз та вважається використаним після набуття
учасником права власності на об’єкт інвестування через процедуру
жеребкування, оформлення учасником відступлення права вимоги за договором
про участь у ФФБ третім особам, набуття учасником права власності на об’єкт
інвестування внаслідок оформлення відступлення права вимоги за договором
про участь у ФФБ третім особам, придбання об’єкту інвестування з квоти
управителя ФФБ/ФОН.».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської
ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В.Б.Кривіцький), з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (А.Я. Іващук).

Міський голова

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Бершадський Антон Олегович
Головний спеціаліст відділу планування та звітності

