ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 28.09.2018 № 1321

33 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 13.08.2018 №22-00-012-37087, від
05.09.2018 №22-00-012-40920, від 13.09.2018 № 22-00-012-42385, від 19.09.2018
№ 22-00-012-43441, міського господарства від 27.08.2018 №18-00-006-39228,
від 03.09.2018 №18-00-006-40623, від 24.09.2018 №18-00-006-44063,
комунального господарства та благоустрою від 14.09.2018 № 19-00-006-42800,
від 21.09.2018 №19-00-006-43849, самоврядного контролю від 28.08.2018 №0900-014-39614, комунального майна від 11.09.2018 № 06-00-019-42008,
енергетики, транспорту та зв'язку від 20.09.2018 №21-00-007-43651, земельних
ресурсів від 27.09.2018 №37-00-019-44837, комітету по фізичній культурі і
спорту від 24.09.2018 №33-00-005-44254, 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

Одиниця 2016 рік 2017 рік
звіт очікувано
виміру

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

тис. грн.

6040,0

2373,1

7485,5

80,1

Продаж земельних ділянок

тис. грн. 37456,2

36204,5

50000,0

138,1

1.2. в додаток 3. «Програма капітального будівництва на 2018 рік (на
замовлення міської ради)»:
в тому числі:

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.

Департамент капітального будівництва +9 289,560
Будівництво об'єктів житлово+2 200,000
комунального господарства
Нове будівництво системи підсвітлення
нижньої частини мостової споруди через
+1 800,000
р. Південний Буг по вул. Чорновола в м.
Вінниця
Просп. Космонавтів (від вул. Келецької
+400,000
до вул. А. Первозванного) у м. Вінниці
(третя черга) — реконструкція
Будівництво освітніх установ та
+6 250,000
закладів
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу «Загальноосвітня школа І ступеня
+ 650,000
№5 Вінницької міської ради» по вул. Б.
Ступки,18 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу «Дошкільний навчальний заклад
+ 600,000
№17 Вінницької міської ради», вул.
Чумацька,268, м. Вінниця
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в
житловому кварталі № 8 району
+5 000,000
"Поділля" в м. Вінниці – будівництво
Будівництво медичних установ та
+1 239,560
закладів
Реконструкція приміщень будівлі
«Вінницький міський клінічний
+739,560
пологовий будинок №1» по вул.
Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниця
Реконструкція приміщень третього
поверху будівлі «Вінницький міський
+500,000
клінічний пологовий будинок №2» по
вул. Коцюбинського,50 в м. Вінниця
Добудова головного корпусу міської
клінічної лікарні швидкої медичної
-15 970,1133
допомоги по вул. Київській,68, м. Вінниці
- будівництво
Добудова головного корпусу клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги по
+15 970,1133
вул. Київська, 68, в м. Вінниця

Міський
бюджет
(бюджет
розвитку)

Кошти
підприємс
Кошти
тв,
державног
організаці
о бюджету
й та
населення

+9 289,560

0,000

0,000

+2 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

+1 800,000

+400,000
+6 250,000

+ 650,000

+ 600,000

+5 000,000
+1 239,560

+739,560

+500,000

-11 106,979 -4 863,1343

+11 106,979 +4 863,1343

Будівництво інших об'єктів соціальної
та виробничої інфраструктури
-400,000
-400,000
комунальної власності
Нове будівництво Центру обробки даних
по вул. Р.Скалецького, 70 в м. Вінниці (в
-400,000
-400,000
т.ч. проектні роботи)
Департамент міського господарства
-111,524
-111,524
Будівництво об'єктів житлово-111,524
-111,524
комунального господарства
Реконструкція теплових мереж, котелень,
систем теплозабезпечення, мереж
водопостачання, насосних станцій
-441,524
-441,524
підвищення тиску води та інших
інженерних мереж (в т.ч. проектні
роботи)
з них, на виконання Меморандуму із
-441,524
-441,524
Швейцарією
Реконструкція дитячого та спортивного
майданчиків по вул. Хмельницьке
шосе,22 (територія КЗ «Вінницький
+ 130,000
+ 130,000
міський палац дітей та юнацтва імені Лялі
Ратушної») в м. Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Реконструкція мережі водопроводу на розі
вулиць Київської - С.Зулінського в
+200,000
+200,000
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Департамент комунального
0,000
0,000
господарства та благоустрою
Будівництво об'єктів житлово0,000
0,000
комунального господарства
Нове будівництво вул. Проектної 12А (від
перехрестя з вул. Проектною 16 до
перехрестя з вул. Проектною 13) та
-19 000,000 -19 000,000
ділянки вул. Проектної 13 (від перехрестя
з вул. Проектною 12А до перехрестя з вул.
Проектною 12)
вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до
просп. Коцюбинського), м. Вінниця +19 000,000 +19 000,000
реконструкція
Нове будівництво водозабірних
свердловин по місту (вул.А.
-1 388,994
-1 388,994
Первозваного, вул. Стрілецька (сквер),
вул. Пирогова (садиба Пирогова))
Реконструкція громадської вбиральні на
+1 388,994 +1 388,994
просп.Космонавтів
Комітет по фізичній культурі і спорту
-468,090
-468,090
Будівництво споруд, установ та
-468,090
-468,090
закладів фізичної культури і спорту
Реконструкція частини будівлі котельні по
вул. Келецька, 94а для обладнання
-468,090
-468,090
приміщення спортивної школи з
надбудовою в м. Вінниці

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Разом по програмі капітального
будівництва

+8 709,946

+8 709,946

0,000

0,000

1.3. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши
пунктом 137а. підрозділ 7.2. «Управління об’єктами комунальної власності»,
розділу 7. «Муніципальне управління»:
Термін Джерела
Зміст заходу
викона фінансув
ння
ання
7.2. Управління об’єктами комунальної власності
Відповідальні
виконавці

Очікувані
результати

Здійснювати тахеометричні
зйомки для визначення площ
департамент
міський
земельних ділянок комунальної
137а власності міста, які перебувають самоврядного протягом бюджет
контролю
року
у користуванні інших осіб без
міської ради
правовстановлюючих
документів

Підвищення
ефективності
використання
земель міста

департамент
Забезпечити надання фінансової енергетики, протягом міський
138а підтримки КП «Аеропорт
транспорту та
року бюджет
Вінниця»
зв’язку
департамент
Забезпечити поповнення
енергетики, протягом міський
138б статутного капіталу КП
транспорту та
року бюджет
«Аеропорт Вінниця»
зв’язку

Забезпечення
операційної
діяльності
підприємства
Зміцнення
матеріальнотехнічної бази
підприємства

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В.Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

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

