ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 23.02.2018 № 1057

27 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 розпорядників коштів - департаментів
міської ради: капітального будівництва від 05.02.2018 №22-00-012-5392, від
08.02.2018 №22-00-012-6078, від 09.02.2018 №22-00-012-6173; міського
господарства від 02.02.2018 №18-00-006-5079, від 05.02.2018 №18-00-0195285; комунального господарства та благоустрою від 02.02.2018 №19-00-0065187, від 31.01.2018 №19-00-006-4694; енергетики, транспорту та зв’язку від
02.02.2018 №21-00-007-5043; виконавчого комітету від 05.02.2018 №01-017330, від 06.02.2018 №01-01-7602; комунального майна від 05.02.2018 №0600-019-5362; від 21.02.2018 №01-01-11264; фінансів від 01.02.2018 №10-00012-4804, від 14.02.2018 №10-00-012-6972, 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
в тому числі:
проектно-кошторисної
Кошт
документації; тощо
Кошт
и
Обсяг
Міський
и
підпр
капітальни
бюджет держа иємст
х вкладень,
(бюджет вного
в,
тис.грн.
розвитку) бюдж органі
ету зацій
та

насел
ення
Департамент капітального
будівництва
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Будівництво автодорожнього
шляхопроводу через залізничні колії
(створ вул. А. Янгеля та вул.
Ватутіна) в м. Вінниця
Реконструкція головного входу
парку "Дружби народів" по вул.
Андрія Первозванного в м. Вінниця
Будівництво об'єктів соціальнокультурного призначення
Будівництво освітніх установ та
закладів
Реконструкція спортивного ядра
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №20 Вінницької міської
ради» по вул. Чумацькій,266 в м.
Вінниця
Реконструкція покрівлі будівлі
закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №36 Вінницької міської
ради" по вул.Пирогова, 191 в м.
Вінниця
Реконструкція спортивного ядра
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №33 Вінницької міської
ради» по вул. В.Порика,20 в м.
Вінниця (в т. ч. проектні роботи)
Реконструкція приміщення по просп.
Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ
Будівництво інших об’єктів
соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власності
Реконструкція приміщень будівлі під
міський архів по вул. Стрілецькій,57
в м. Вінниці
Реконструкція огорожі та патрульної
автодороги в аеропорту «Вінниця» (в
т. ч. проектні роботи)

+4 332,000 +4 332,000
+450,000

+450,000

+300,000

+300,000

+150,000

0,000

0,000

0,000 0,000

+150,000

+3 682,000 +3 682,000

0,000

0,000

+3 682,000 +3 682,000

0,000

0,000

+26,000

+26,000

+300,000

+300,000

+300,000

+3 056,000

+300,000

+3 056,000

+200,000

+200,000

+200,000

+200,000

-720,000

-720,000

0,000 0,000

Реконструкція огорожі та патрульної
автодороги аеродрому КП «Аеропорт
Вінниця» (в т. ч. проектні роботи)
Нове будівництво базової та
стартової аварійно-рятувальної
станції в аеропорту «Вінниця» (в т. ч.
проектні роботи)
Нове будівництво аварійнорятувальної станції аеродрому КП
«Аеропорт Вінниця» (в т. ч. проектні
роботи)
Департамент міського
господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Будівництво мереж водопроводу та
каналізації в приватному секторі (в
т.ч. проектні роботи)
Реконструкція каналізаційного
колектора Д-800мм по вул. Князів
Коріатовичів в м. Вінниці
Реконструкція мережі водопроводу
Д-100мм по вул. Замковій, 19-23 в м.
Вінниця (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво дитячих та
спортивних майданчиків (в т.ч.
проектні роботи)
"Нове будівництво поля для гри в
міні футбол по вул. Брацлавській,98
(на території комунального закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 9 Вінницької міської ради") (в т.ч.
проектні роботи)
Департамент комунального
господарства та благоустрою
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція вул.Стрілецька (від
вул.Замостянська до вул.Тімірязєва)
Департамент комунального майна
Будівництво освітніх установ та
закладів
Придбання будівлі по
вул.Черняховського,78 (82) в м.
Вінниця під ДНЗ

+720,000

+720,000

-800,000

-800,000

+800,000

+800,000

+4 410,000

+4 410,000 0,000 0,000

+4 410,000

+4 410,000 0,000 0,000

+820,000

+820,000

+1 100,000 +1 100,000

+210,000

+210,000

+800,000

+800,000

+1 480,000 +1 480,000

+475,740

+475,740

0,000

0,000

+475,740

+475,740

0,000

0,000

+475,740

+475,740

0,000

0,000

0,000

0,000

-2 000,000

-2 000,000

0,000

0,000

-2 000,000

-2 000,000

Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку +2 000,000 +2 000,000
територій
Придбання будівлі по
вул.Черняховського,78 (82) в м.
+2 000,000 +2 000,000
Вінниця під ДНЗ
Виконавчий комітет
+773,456 +773,456
Будівництво інших об'єктів
соціальної та виробничої
+773,456 +773,456
інфраструктури комунальної
власності
Будівництво територіальної
автоматизованої системи
централізованого оповіщення
+773,456 +773,456
населення м. Вінниця (в т.ч. проектні
роботи)
Всього:
+9 991,196 +9 991,196

0,000

0,000

0,000 0,000

1.2. Додаток 4. «Поповнення статутних капіталів комунальних
підприємств міста на 2018 рік» виключити.
1.3. Додаток 5. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік» вважати додатком
4.
1.4. В додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань
програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік»:
1.4.1. пункт 2 підрозділу 3.1. «Промисловість та інновації» розділу 3.
«Забезпечення економічного розвитку» виключити.
1.4.2. зміст заходу пункту 122 підрозділу 7.1. «Бюджетно-фінансова
сфера» розділу 7. «Муніципальне управління» викласти в новій редакції:
«Забезпечити передачу субвенцій з міського бюджету згідно з укладеними
Угодами на виконання програм в рамках власних повноважень бюджетам
сільських об’єднаних територіальних громад, селищному та сільським
бюджетам селища та сіл Вінницького району, землі яких увійшли до меж м.
Вінниці відповідно до постанови Верховної Ради України від 13.05.2015 року
№401-VIII».
1.4.3. підрозділ 7.1. «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7.
«Муніципальне управління» доповнити пунктом 124а в наступній редакції:
Зміст заходу

124а Здійснювати
виконання та
фінансування,
за рахунок
коштів

Відповідальні виконавці Термін Джерел Очікувані
викона
а
результат
ння фінанс
и
ування
Протяго Міськи Виконанн
м року
й
я заходів,
бюдже визначен
т
их
Програма

міського
бюджету на
2018 рік,
заходів,
передбачених
Програмами,
затвердженими
міською
радою, а саме:
Головне управління
Національної поліції у
Вінницькій області,
«Комплексною Вінницький відділ поліції
правоохоронно Головного управління
ю програмою
Національної поліції у
на 2015-2018
Вінницькій області,
роки в м.
Управління Служби
Вінниці»;
безпеки України у
Вінницькій області,
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,
Центрально-Західне
міжрегіональне
управління з питань
виконання кримінальних
покарань та пробації
Міністерства юстиції,
Вінницький
міськрайонний відділ з
питань пробації
Центрально-Західного
міжрегіонального
управління з питань
виконання кримінальних
покарань та пробації

ми
міської
ради

Виконанн
я заходів,
визначен
их
Програмо
ю міської
ради

Міністерства юстиції,
Державна установа
"Вінницька установа
виконання покарань
(№1)", Державна
установа "Вінницька
виправна колонія (№86)", протяго
Регіональний сервісний
м року
центр МВС у Вінницькій
міський
області, виконавчий
бюджет Виконанн
комітет міської ради,
я заходів,
«Комплексною департамент фінансів
визначен
програмою
міської ради
их
Вінницької
Програмо
міської ради,
ю міської
Вінницької
ГУ ДФС у Вінницькій
ради
ОДПІ ГУ ДФС області, Вінницька ОДПІ
у Вінницькій
ГУ ДФС у Вінницькій
області, ГУ
області, виконавчий
ДФС у
комітет міської ради,
Вінницькій
департамент фінансів
області,
міської ради
виконавчого
комітету
міської ради,
департаментів і
відділів міської
ради по
контролю за
дотриманням
зобов'язань
щодо платежів
до місцевого
бюджету
протяго
підприємств,
м року
установ,
міський
організацій,
бюджет
СГ, фізичних
Виконанн
осіб на 2014я заходів,
2020 роки»;
визначен
их
Програмо
«Комплексною
ю міської
програмою
ГУ ДФС у Вінницькій
ради
співпраці
області, Вінницька ОДПІ
Вінницької
ГУ ДФС у Вінницькій
міської ради,
області, виконавчий

Управління
комітет міської ради,
Державної
департамент фінансів
казначейської міської ради
служби
України у
м.Вінниці
Вінницької
області,
розпорядників
та одержувачів
бюджетних
коштів в сфері
казначейського
обслуговуванн
я міського
бюджету
м.Вінниці на
2016-2020
роки».
1.5. Додаток 6. «Перелік діючих цільових програм м. Вінниці» вважати
додатком 5.
1.6. В додаток 5. «Перелік діючих цільових програм м. Вінниці»,
виклавши пункт 18. в новій редакції:
№
з/п

Назва програми

18. Комплексна програма Вінницької міської ради, Вінницької
ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у Вінницькій
області, виконавчого комітету міської 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

Дата та номер
документу,
яким
затверджено
рішення
міської ради
від
31.10.2014
№1887 (зі
змінами)

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
Головний спеціаліст відділу планування та звітності

