ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 27.06.2018 № 1221

31 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 08.06.2018 №22-00-012-25771, від
08.06.2018 №22-00-012-25772, від 23.06.2018 №22-00-012-28520, від 23.06.2018
№22-00-012-28521, від 25.06.2018 №22-00-012-28751, міського господарства від
01.06.2018 №18-00-006-24670, від 18.06.2018 №18-00-006-27485, комунального
господарства та благоустрою від 05.06.2018 №19-00-006-25016, від 15.06.2018
№19-00-006-27013, від 19.06.2018 №19-00-006-27533, від 19.06.2018 №19-00012-27560, від 19.06.2018 №19-00-006-27713, освіти від 12.06.2018 №15-00-00526336, охорони здоров'я від 21.06.2018 №16-00-008-28112, комунального майна
від 04.06.2018 №06-00-019-24998, земельних ресурсів від 01.06.2018 №37-00010-24664, фінансів від 11.06.2018 №10-00-012-25974, від 12.06.2018 №10-00012-26272, 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 1. «Основні показники економічного і соціального розвитку
м. Вінниці на 2018 рік», виклавши другий та третій рядки підрозділу «Система
управління об’єктами комунальної власності» в новій редакції:
Показники

Приватизація об’єктів комунальної
власності міста
Продаж земельних ділянок

Одиниця 2016 рік 2017 рік
звіт
очікувано
виміру

2018
2018 рік
прогноз у %
рік
прогноз до очік. вик.
2017 року

тис. грн.

2373,1

7485,5

5540,0

74,0

тис. грн. 37456,2

36204,5

42000,0

116,0

1.2. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2018 рік (на
замовлення міської ради)»:
Назва об’єктів відповідно до
проектно-кошторисної документації;
тощо
Департамент капітального будівництва
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Мостова споруда через р. Південний Буг
по вул. Чорновола, м. Вінниця реконструкція
Реконструкція головного входу парку
«Дружби народів» по вул. Андрія
Первозванного в м. Вінниця
Реконструкція головного входу ЦПКіВ
ім.Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
Будівництво освітніх установ та
закладів
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Фізикоматематична гімназія №17 Вінницької
міської ради» по вул. О.Соловйова,2 в м.
Вінниці
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №18 Вінницької
міської ради» по вул. Келецька, 97 в м.
Вінниці
Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва
по вул. Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниці
- будівництво
Реконструкція харчоблоку школи №25 по
вул. Келецькій,89 в м. Вінниці
Будівництво медичних установ та
закладів
Реконструкція будівлі МКЛ №1 для
розміщення рентген-операційного блоку з
ангіографом по вул. Хмельницьке шосе,96
в м. Вінниця
Реконструкція приміщень МКЛ-1 під
молочну кухню по вул. Хмельницьке
шосе,96 м. Вінниця
Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту
Реконструкція приміщення спортивного
комплексу по вул. Академіка Янгеля,48 в
м. Вінниця (в т. ч. проектні роботи)
Будівництво інших об’єктів соціальної
та виробничої інфраструктури
комунальної власності
Реконструкція приміщень будівлі під
міський архів по вул. Стрілецькій,57 в м.
Вінниці
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства

в тому числі:

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.

Міський
Кошти
Кошти
бюджет
підприємств,
державног організацій та
(бюджет
о бюджету
населення
розвитку)
+35 050,884 +18 617,031
0,000
+16 433,853
+16 140,000 +16 140,000

0,000

0,000

0,000

+13 321,853

+10 760,000 +10 760,000

+280,000

+280,000

+5 100,000

+5 100,000

+16 221,853

+2 900,000

+1 375,500

-4 000,000

+5 375,500

+7 946,353

+7 946,353

+5 400,000

+5 400,000

+1 500,000

+1 500,000

-1 850,969

-4 962,969

-4 962,969

-4 962,969

0,000

+3 112,000

+3 112,000

+3 112,000

+4 000,000

+4 000,000

0,000

0,000

+4 000,000

+4 000,000

+540,000

+540,000

0,000

0,000

+540,000

+540,000

+1 015,178

+1 015,178

0,000

0,000

+1 015,178

+1 015,178

0,000

0,000

Реконструкція мереж зливової каналізації
(в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція мережі зливової каналізації
по вул.Сергія Зулінського,49 в м.Вінниці (в
т.ч. проектні роботи)
Реконструкція мережі водопроводу по вул.
А.Первозванного,6, просп. Космонавтів,79
(в т.ч. проекті 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 ділянки вул.Проектної 16
(від Немирівського шосе до перехрестя з
вул.Проектною 12) (1 черга) (виготовлення
проектної документації)
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)
Реконструкція ділянки вул.Проектної 16
(від Немирівського шосе до перехрестя з
вул.Проектною 11), ділянки вул.Проектної
11 (від перехрестя з вул.Проектною 16 до
Черкаського шосе)
Нове будівництво берегоукріплення з
очисткою річки П'ятничанка
Реконструкція громадської вбиральні на
просп.Космонавтів
Реконструкція вул.Замостянська (від
вул.Стрілецька до проспекту
Коцюбинського)
вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до
просп. Коцюбинського), м. Вінниця реконструкція - співфінансування з
міського бюджету (бюджету розвитку) на
об'єкти, які фінансуються за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від
23.05.2018р. № 372-р
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

+316,838

+316,838

+717,750

+717,750

-1,452

-1,452

-17,958

-17,958

-41 814,184 -61 814,184 +20 000,000

0,000

-41 814,184 -61 814,184 +20 000,000

0,000

-11 955,000 -11 955,000

-58,050

-58,050

+12 013,050 +12 013,050

+6,972

+6,972

+100,144

+100,144

-82 788,343 -82 788,343

+40 867,043 +20 867,043 +20 000,000

-143,005

-143,005

0,000

0,000

-143,005

-143,005

0,000

0,000

-373,005

-373,005

Будівництво навісу на території
комунального закладу "Дошкільний
навчальний заклад №7 Вінницької міської
ради" по бульвару Свободи, 3 в м. Вінниця
(в т. ч. проектні роботи)
Департамент охорони здоров’я
Будівництво медичних установ та
закладів
Реконструкція будівлі пологового будинку
(термомодернізація) по
вул.Маяковського,138 в м.Вінниці
Всього:

+230,000

+230,000

+2 100,000

+2 100,000

0,000

0,000

+2 100,000

+2 100,000

0,000

0,000

+2 100,000

+2 100,000

-3 791,127 -40 224,980 +20 000,000

+16 433,853

1.3. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши
підрозділ 4.2 «Благоустрій міста» розділу 4. «Житлово-комунальне
господарство» пунктом 36а та виклавши в новій редакції пункт 124а підрозділу
7.1 «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7. «Муніципальне управління»:
№
з/п
36а

Термін
Джерела
Очікуваний
викона
фінансування результат
ння
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Капітальний ремонт
Департамент
ІІ
Субвенція з Поліпшення
дороги та тротуару по
комунального
півріччя
місцевого
стану доріг
вул. Гніванське шосе в
господарства та
бюджету на та тротуарів
м.Вінниці
благоустрою міської
фінансове
ради
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту і
утримання
автомобільних
доріг загального
користування
місцевого
значення, вулиць,
доріг комунальної
власності у
населених
пунктах за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету, міський
бюджет
Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

7. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
124а

- «Комплексною
Головне управління протяго міський бюджет
програмою Вінницької
Державної фіскальної м року
міської ради, Вінницької служби у Вінницькій
ОДПІ ГУ ДФС у
області, у т.ч.
Вінницькій області, ГУ Вінницьке управління
ДФС у Вінницькій
ГУ ДФС у Вінницькій
області, у тому числі
області, Вінницька
Вінницького управління
ОДПІ ГУ ДФС у
ГУ ДФС у Вінницькій
Вінницькій області,

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради.

області, виконавчого
виконавчий комітет
комітету міської ради,
міської ради,
департаментів і відділів департамент фінансів
міської ради по контролю
міської ради.
за дотриманням
зобов'язань щодо
платежів до місцевого
бюджету підприємств,
установ, організацій, СГ,
фізичних осіб на 20142020 роки»
- Програмою
Вінницький
протяго міський бюджет
«Військово- патріотичне об'єднаний міський м року
виховання молоді та
військовий комісаріат,
організація підготовки
Вінницький обласний
громадян до призову і
військовий комісаріат,
служби в Збройних Силах
КвартирноУкраїни в м. Вінниці на
експлуатаційний
2018-2022 р.р.»
відділ м.Вінниця,
виконавчий комітет
міської ради,
департамент фінансів
міської ради, відділ з
питань надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської
ради.

- «Програмою
заходів забезпечення
обороноздатності
військових частин та
інших військових
формувань
Вінницького
гарнізону,
територіальної
оборони та
мобілізаційної
підготовки у місті
Вінниці на 2014-2019
роки»
- «Програмою
поліпшення
техногенної та
пожежної безпеки у
місті Вінниці,
матеріальнотехнічного
забезпечення
підрозділів
Вінницького міського
управління Головного
управління ДСНС

Військова частина протяго міський бюджет
А1231, виконавчий м року
комітет міської ради,
департамент фінансів
міської ради, відділ з
питань надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської
ради.

Вінницьке міське протяго міський бюджет
управління Головного м року
управління ДСНС
України у Вінницькій
області, Головне
управління ДСНС
України у Вінницькій
області, виконавчий
комітет міської ради,
департамент фінансів
міської ради, відділ з
питань надзвичайних

Виконання
заходів,
визначених
Програмою
міської ради

України у Вінницькій
області на 2016-2020
роки»

ситуацій,
мобілізаційної і
оборонної роботи та
режиму секретності
міської ради.

1.4. в додаток 5 «Перелік діючих цільових програм м. Вінниці», виклавши
підпункт 18 у новій редакції:
№
з/п

Назва програми

18. Комплексна програма Вінницької міської ради, Вінницької

ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 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 місцевого
бюджету підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних
осіб на 2014-2020 роки

Дата та номер
документу, яким
затверджено
рішення міської
ради від
31.10.2014р.
№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

