ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 26.01.2018 № 1027

26 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці
на 2018 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 22.12.2017 № 968
Враховуючи звернення головних розпорядника коштів - департаментів
міської ради: капітального будівництва від 05.01.2018 №22-00-012-961, від
19.01.2018 №22-00-012-2803, комунального господарства та благоустрою від
09.01.2018 №19-00-006-1188, від 19.01.2018 №19-00-006-2986, освіти від
22.01.2018 №15-00-005-3258, енергетики, транспорту та зв‘язку від 25.01.2018
№ 21-00-007-3802, виконавчого комітету міської ради від 17.01.2018 №01-013356, фінансів від 05.01.2018 №22-00-012-961, 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
м.Вінниці на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017
№968, а саме:
1.1. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2018 рік (на
замовлення міської ради)»:
Назва об‘єктів відповідно до
проектно-кошторисної
документації; тощо

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.

Департамент капітального
-44856,64382
будівництва
Будівництво об'єктів житлово-53315,442
комунального господарства
Будівництво житлового будинку по
-53315,442
вул. Маяковського в м. Вінниця
Будівництво освітніх установ та
+6017,89688
закладів

міський
бюджет
(бюджет
розвитку)

в тому числі:
кошти
держав-ного
бюджету

кошти
підприємств,
організацій
та населення

+1500,000

+6958,79818

-53315,442

0,000

0,000

-53315,442
-53315,442

+1500,000

+4517,89688

0,000

Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Дошкільний навчальний
+3017,89688
заклад №17 Вінницької міської
ради", вул. Чумацька,268, м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
+1500,000
ступенів №33 Вінницької міської
ради" по вул. В.Порика,20 в м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
комунального закладу
"Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ
-3000,000 -3000,000
ступенів № 8 Вінницької міської
ради" по вул. Винниченка, 28 в м.
Вінниця (в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція будівлі
(термомоденізація) комунального
закладу «Загальноосвітня школа І+3000,000 +3000,000
ІІІ ступенів №8 Вінницької міської
ради» по вул. Винниченка,28 в м.
Вінниця
Реконструкція харчоблоку школи
№25 по вул. Келецькій,89 в м.
+1500,000 +1500,000
Вінниці
Будівництво медичних установ та
+2363,13430
0,000
закладів
Добудова головного корпусу
клінічної лікарні швидкої медичної
+2363,13430
допомоги по вул. Київська,68 в м.
Вінниця
Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і
0,000
0,000
спорту
Будівництво
багатофункціонального Палацу
-10000,000 -10000,000
спорту для ігрових видів спорту по
вул. Чехова в м. Вінниця
Нове будівництво
багатофункціонального Палацу
+10000,000 +10000,000
спорту для ігрових видів спорту по
вул. Ватутіна, 18Б в м. Вінниця
Будівництво інших об’єктів
соціальної та виробничої
+77,767
0,000
інфраструктури комунальної
власності
Реконструкція аеродрому КП
-1442,233 -1520,000
"Аеропорт Вінниця"
Реконструкція огорожі та
патрульної автодороги в аеропорту
+720,000
+720,000
«Вінниця» (в т.ч. проектні роботи)

+3017,89688

+1500,000

+2363,13430

0,000

+2363,13430

0,000

+77,767

+77,767

0,000

0,000

Нове будівництво базової та
стартової аварійно-рятувальної
станції в аеропорту «Вінниця» (в
т.ч проектні роботи)
Департамент комунального
господарства та благоустрою
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Будівництво притулку для
безпритульних тварин по вул.Гонти
Реконструкція площі "Майдан
Небесної Сотні"
Департамент освіти
Будівництво освітніх установ та
закладів
Будівництво тимчасової споруди з
обладнанням господарських
приміщень та санвузлів біля
стадіону комунального закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №35 Вінницької міської
ради" по вул.Миколи Ващука, 10 в
м.Вінниця
Разом по програмі капітального
будівництва

+800,000

+800,000

+1214,808

+1214,808

0,000

0,000

+1214,808

+1214,808

0,000

0,000

+1000,000

+1000,000

+214,808

+214,808

+373,005

+373,005

0,000

0,000

+373,005

+373,005

0,000

0,000

+373,005

-43268,83082

+373,ё005

+3087,813

+6958,79818

-53315,442

Зробити в Програмі капітального будівництва на 2018 рік (на замовлення
міської ради) технічну правку в обсязі видатків на 2018 по об’єкту
«Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м.
Вінниця», а саме замінити цифри «9550,000» на «9950,000».
1.2. в додаток 4. «Поповнення статутних капіталів комунальних
підприємств міста на 2017 рік»:
Найменування видатків
Обсяг
видатків,
тис. грн.
Департамент енергетики, транспорту та зв’язку
+4 773,800
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька
+4 773,800
транспортна компанія"
Виконавчий комітет міської ради
-150,000
Поповнення статутного капіталу КП ВМР
-150,000
"Муніципальна поліція"
Всього
+4 623,800
1.3. в додаток 5. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік» до Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниця на 2018 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 22.12.2017 №968, доповнивши підпунктами 123а та

126а підрозділ 7.1 «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7. «Муніципальне
управління»:
Зміст заходу
Відповідаль Термін Джерела Очікувані
ні
викона фінансу результати
виконавці
ння
вання
123а Забезпечити оплату
Департаме Протяго Державни Реалізація
інжинірингових послуг
нт
м року й бюджет проекту
супроводу будівництва
капітально
«Поліпшен
«Вінницького
го
ня
регіонального клінічного будівництв
охорони
лікувальноа міської
здоров’я
діагностичного центру
ради
на службі
серцево-судинної
у людей»
патології» за рахунок
субвенції з державного
бюджету на
реформування
регіональних систем
охорони здоров’я для
здійснення заходів з
виконання спільного з
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
проекту «Поліпшення
охорони здоров’я на
службі у людей»
126а Забезпечити виконання
Виконавчий Протяго Міський Отриманн
Вінницькою міською
комітет
м року бюджет я кредитів
радою гарантійних
міської ради
на
зобов’язань за
та
реалізацію
позичальників, що
департамент
інвестицій
отримали кредити під
и міської
них
гарантію міської ради на
ради:
програм
реалізацію інвестиційних фінансів;
(проектів),
проектів:
енергетики,
метою
- КП ВМР
транспорту
яких є
«Вінницяміськтеплоенерг та зв’язку;
розвиток
о» на реалізацію проекту
міського
комунальн
«Реконструкція системи
господарст
ої
теплозабезпечення
ва;
інфраструк
мікрорайону по вул.
економіки
тури або
Київській - Талаліхіна від
і
впровадже
котельні по вул.
інвестицій;
ння
П.Комуни, 18 м. Вінниці»;
інформаці
ресурсозбе
- КП «Вінницякартсервіс»
йних
рігаючих
на реалізацію проекту
технологій
технологій
«Впровадження

автоматизованої системи
збору плати за проїзд в
громадському транспорті
в м. Вінниця»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В.Б.Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Бершадський Антон Олегович
Працівник по строковому трудовому договору відділу планування та
звітності

