ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 27.04.2018 № 1145

29 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 17.04.2018 №22-00-012-17056,
міського господарства від 10.04.2018 №18-00-006-15921, від 13.04.2018 №1800-006-16472, від 26.04.2018 №18-00-006-18803, комунального господарства та
благоустрою від 13.04.2018 №19-00-006-16613, від 18.04.2018 №19-00-00617386, комітету по фізичній культурі і спорту від 18.04.2018 №33-00-005-17447,
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 проектнокошторисної документації; тощо

Департамент капітального будівництва
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція головного входу парку
«Дружби народів» по вул. Андрія
Первозванного в м. Вінниця
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.
+100,000

в тому числі:
Кошти
Міський
Кошти
держав
бюджет
підприємств,
ного
організацій
(бюджет
бюджет та населення
розвитку)
у
+100,000
0,000
0,000

+100,000

+100,000

+100,000

+100,000

+1 250,000

+1 250,000

+1 250,000

+1 250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реконструкція мережі водопроводу по вул.
А.Первозванного,6, просп. Космонавтів,79 (в
т.ч. проекті роботи)
Будівництво мереж водопроводу та
каналізації в приватному секторі (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція мережі зливової каналізації по
вул.Сергія Зулінського,49 в м.Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Департамент комунального господарства та
благоустрою
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція вул.Замостянська (від
вул.Стрілецька до проспекту Коцюбинського)
Нове будівництво вул.Проектної 12А (від
перехрестя з вул.Проектною 16 до перехрестя
з вул.Проектною 15 ) та ділянки вул.Проектної
15 (від перехрестя з вул.Проектною 12А до
перехрестя з вул.Проектною 12)
Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від
перехрестя з вул.Проектною 12 до перехрестя
з вул.Проектною 11), ділянки вул.Проектної
11 (від перехрестя з вул.Проектною 16 до
Черкаського шосе) (2 черга) (виготовлення
проектної документації)
Комітет по фізичній культурі і спорту
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Реконструкція приміщення МКДЮСШ
"Вінниця" по вул. Келецька, 94а в м.Вінниці
Реконструкція частини будівлі котельні по
вул. Келецька, 94а для обладнання
приміщення спортивної школи з надбудовою в
м. Вінниці
Всього:

+800,000

+800,000

+300,000

+300,000

+150,000

+150,000

+42 229,350

+42 229,350

0,000

0,000

+42 229,350

+42 229,350

0,000

0,000

+41 921,300

+41 921,300

+250,000

+250,000

+58,050

+58,050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-2 134,748

-2 134,748

+2 134,748

+2 134,748

+43 579,350

+43 579,350

0,000

0,000

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

