ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 26.10.2018 № 1379

34 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 08.10.2018 №22-00-012-47101, від
08.10.2018 №22-00-012-47102, від 10.10.2018 №22-00-012-47651, від 25.10.2018
№22-00-012-50574, міського господарства від 16.10.2018 №18-00-006-48582, від
17.10.2018 №18-00-006-48953, комунального господарства та благоустрою від
17.10.2018 №19-00-006-48774, фінансів від 08.10.2018 №10-00-012-46900,
комітету по фізичній культурі і спорту від 05.10.2018 №33-00-005-46738,
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)»:
в тому числі:

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо

Департамент капітального будівництва
Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція будівлі (термомодернізація)
комунального закладу «Фізико-математична
гімназія №17 Вінницької міської ради» по
вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця

Обсяг
капітальних
вкладень,
тис. грн.

Міський
бюджет
(бюджет
розвитку)

+3 023,000
+1 900,000

+2 970,000
+1 900,000

+1 900,000

+1 900,000

Кошти
державног
о бюджету
0,000
0,000

Кошти
підприємс
тв,
організаці
й та
населення
+53,000
0,000

Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності
Будівництво відкритої п’ятиповерхової
парковки для легкових автомобілів по вул.
Соборній,59, м. Вінниця
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Реконструкція адміністративної будівлі з
прибудовами за адресою вул. Соборна,36, м.
Вінниця
Реконструкція будівлі гаража за адресою вул.
Соборна, б/н (біля буд.36), м. Вінниця
Департамент міського господарства
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція теплових мереж, котелень,
систем теплозабезпечення, мереж
водопостачання, насосних станцій
підвищення тиску води та інших інженерних
мереж (в т.ч. проектні роботи)
з них:
- на виконання Меморандуму із Швейцарією
Нове будівництво мереж водопостачання,
водовідведення, електропостачання,
газопостачання до Вінницького
індустріального парку по вул. Немирівське
шосе, 213 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво мережі водопроводу від
вул. М.Шимка до перетину проектуємої
дороги на індустріальний парк з
Немирівським шосе в м. Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Нове будівництво мережі водопроводу від
перетину проектуємої дороги з Немирівським
шосе до індустріального парку по
Немирівському шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Нове будівництво мережі каналізації від
індустріального парку по Немирівському
шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці (в
т.ч. проектні роботи)
Реконструкція каналізаційного колектора Д–
800мм по вул. Князів Коріатовичів в м.
Вінниці
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
міста, в т.ч. оснащення підсвіткою споруд та
проектні роботи
Реконструкція житлових будинків з
оснащенням підсвіткою (в т.ч. проектні
роботи)
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення
з оснащенням підсвічування будівлі №101 по
вул. Соборній у м. Вінниці (в т.ч. проектні
роботи)
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення
по вул. Соборній, 44-56 у м. Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Департамент комунального господарства
та благоустрою

+720,000

+720,000

+720,000

+720,000

+403,000

+350,000

+350,000

+350,000

0,000

0,000

0,000

+53,000

+53,000

+53,000

-10 719,462

-10 719,462

0,000

0,000

-10 719,462

-10 719,462

0,000

0,000

-12 792,969

-12 792,969

-12 792,969

-12 792,969

-1 000,000

-1 000,000

+400,000

+400,000

+200,000

+200,000

+400,000

+400,000

+596,631

+596,631

+227,479

+227,479

+411,489

+411,489

+623,751

+623,751

+214,157

+214,157

+7 700,000

+7 700,000

0,000

0,000

Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Нове будівництво вул. Проектної 12А (від
перехрестя з вул.Проектною 16 до перехрестя
з вул.Проектною 13) та 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 реконструкція
Комітет по фізичній культурі і спорту
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Реконструкція частини будівлі котельні по
вул. Келецька, 94а для обладнання
приміщення спортивної школи з надбудовою
в м. Вінниці
Разом по програмі капітального
будівництва

+7 700,000

+7 700,000

0,000

0,000

+6 000,000

+6 000,000

+1 700,000

+1 700,000

-921,095

-921,095

0,000

0,000

-921,095

-921,095

0,000

0,000

-921,095

-921,095

-917,557

-970,557

0,000

+53,000

1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши
графу «Відповідальні виконавці» в абзаці 7 «Програмою заходів забезпечення
обороноздатності військових частин та інших військових формувань
Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у
місті Вінниці на 2014-2019 роки» підпункту 124а підрозділу 7.1. «Бюджетнофінансова сфера» розділу 7. «Муніципальне управління» наступними словами:
«Квартирно-експлуатаційний відділ 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
Головний спеціаліст відділу планування та звітності

