ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 30.11.2018 № 1412

35 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 13.11.2018 №22-00-012-53926, від
20.11.2018 №22-00-012-55327, від 28.11.2018 №22-00-012-56669, міського
господарства від 09.11.2018 №18-00-006-53297, від 26.11.2018 №18-00-00656197, комунального господарства та благоустрою від 08.11.2018 №19-00-00653237, від 20.11.2018 №19-00-006-55096, від 26.11.2018 №19-00-006-56097,
комітету по фізичній культурі і спорту від 13.11.2018 № 33-00-005-54118,
виконавчого комітету від 28.11.2018 №01-01-72751, від 28.11.2018 №01-0172753, фінансів від 08.11.2018 №10-00-012-53057, 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
проектно-кошторисної
документації; тощо

Департамент капітального
будівництва
Будівництво освітніх установ та
закладів

Обсяг
капітальних
вкладень, тис.
грн.

в тому числі:
Міський
бюджет
(бюджет
розвитку)

Кошти
Кошти
підприємств,
державного
організацій та
бюджету
населення

-12 355,694

-12 355,694

0,000

0,000

+6 659,304

+6 659,304

0,000

0,000

Реконструкція спортивного
майданчика загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6
Вінницької міської ради по вул.
Стрілецькій,12 в м. Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція спортивного ядра
закладу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів гуманітарноестетичний колегіум №29
Вінницької міської ради» по вул.
Київська,149 в м. Вінниця (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція покрівлі будівлі
закладу "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №36 Вінницької
міської ради" по вул. Пирогова,191
в м. Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Загальноосвітня школа І
ступеня №5 Вінницької міської
ради" по вул. Б. Ступки,18 в м.
Вінниця
Реконструкція спортивного ядра
закладу "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №33 Вінницької
міської ради" по вул. В.Порика,20 в
м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)
Футбольне поле Палацу дітей та
юнацтва по вул. Хмельницьке
шосе,22 в м. Вінниця –
будівництво
Реконструкція харчоблоку школи
№ 25 по вул. Келецькій,89 в м.
Вінниці
Реконструкція (термомодернізація)
закладів освіти в м. Вінниця
Реконструкція спортивного ядра
закладу "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №20 Вінницької
міської ради" по вул.
Чумацькій,266 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №33 Вінницької міської
ради" по вул. В.Порика,20 в м.
Вінниця
Будівництво медичних установ
та закладів
Реконструкція (термомодернізація)
закладів охорони здоров’я в м.
Вінниця

-134,562

-134,562

-40,023

-40,023

+488,253

+488,253

+517,450

+517,450

-13,400

-13,400

+5 100,000

+5 100,000

+12,790

+12,790

+200,000

+200,000

-19,336

-19,336

+548,132

+548,132

-14 650,000

-14 650,000

+850,000

+850,000

0,000

0,000

Реконструкція приміщень третього
поверху будівлі «Вінницький
міський клінічний пологовий
будинок №2» по вул.
Коцюбинського,50 в м. Вінниця
Добудова головного корпусу
міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги по вул.
Київській, 68, м. Вінниці будівництво
Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і
спорту
Нове будівництво
багатофункціонального Палацу
спорту по вул. Ватутіна, 18Б, в м.
Вінниці
Будівництво інших об’єктів
соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власності
Будівництво відкритої
п’ятиповерхової парковки для
легкових автомобілів по вул.
Соборній,59, м. Вінниця
Нове будівництво відкритої
п’ятиповерхової парковки для
легкових автомобілів по вул.
Соборна,59, м. Вінниця
Реконструкція (термомодернізація)
фасаду будівлі аеровокзалу КП
"Аеропорт Вінниця"
Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного
розвитку територій
Реконструкція будівлі для
розміщення «Вінницького
інноваційно-технологічного парку»
за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21 (Літера А)
Реконструкція будівлі для
розміщення «Вінницького
інноваційно-технологічного парку»
за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21А (Літера Б)
Реконструкція адміністративної
будівлі з прибудовами за адресою
вул. Соборна,36, м. Вінниця
Реконструкція адмінбудівлі по
вул. Соборна,36 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі гаража за
адресою вул. Соборна, б/н (біля
буд.36), м. Вінниця

-500,000

-500,000

-15 000,000

-15 000,000

-7 000,000

-7 000,000

-7 000,000

-7 000,000

+1 635,002

+1 635,002

-720,000

-720,000

+720,000

+720,000

+1 635,002

+1 635,002

1 000,000

1 000,000

+500,000

+500,000

+500,000

+500,000

-350,000

-350,000

+350,000

+350,000

-53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-53,000

Реконструкція будівлі гаража по
вул. Соборна, 36 в 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
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)
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)
Нове будівництво мережі
зовнішнього освітлення по вул.
В.Стефаника, Б.Шкляра,
Л.Мосендза, М.Болярського,
провулках 1-му, 2-му Л.Мосендза,
1-му, 2-му Б.Шкляра, тупику
Л.Мосендза в м.Вінниця (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція мереж зливової
каналізації (в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція дитячого та
спортивного майданчиків по вул.
Хмельницьке шосе,22 (територія
КЗ «Вінницький міський палац
дітей та юнацтва імені Лялі
Ратушної») в м. Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція мережі водопроводу
Д-100мм по вул. Замковій, 19-23 в
м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)
Департамент комунального
господарства та благоустрою

+53,000

+53,000

-400,138

-400,138

0,000

0,000

-400,138

-400,138

0,000

0,000

-617,545

-617,545

-617,545

-617,545

+617,545

+617,545

-342,804

-342,804

-11,449

-11,449

-39,065

-39,065

-4,583

-4,583

-2,051

-2,051

-0,186

-0,186

+20 000,000

+20 000,000

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
Нове будівництво дороги по вул.
Гонти (від вул. Північної до
залізничого переїзду)
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
Виконавчий комітет міської ради
Будівництво інших об'єктів
соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власності
Будівництво територіальної
автоматизованої системи
централізованого оповіщення
населення м. Вінниця (в т.ч.
проектні роботи)
Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного
розвитку територій
Реконструкція приміщень 6-го
поверху адміністративної будівлі
по вул. Соборній, 59 в м. Вінниця
Разом по програмі капітального
будівництва

+20 000,000

+20 000,000

0,000

0,000

-6 011,982

-6 011,982

+25 000,000

+25 000,000

+1 011,982

+1 011,982

-742,391

-742,391

0,000

0,000

-742,391

-742,391

0,000

0,000

-742,391

-742,391

-10 098,250

-10 098,250

0,000

0,000

-98,250

-98,250

-98,250

-98,250

-10 000,000

-10 000,000

-10 000,000

-10 000,000

-3 596,473

-3 596,473

0,000

0,000

1.2. в додаток 4. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми
економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік», доповнивши
пунктом 121б підрозділ 7.1 «Бюджетно-фінансова сфера» розділу 7
«Муніципальне управління» в наступній редакції:

№ з/п

Зміст заходу

Забезпечити передачу
субвенції з міського
бюджету міста Вінниці
сільському бюджету села
121б Бохоники Вінницького
району на проведення
розрахунків за спожиту
електроенергію для
вуличного освітлення

Виконавець

Джерела
Термін
фінансув
виконання
ання

Очікуваний
результат

Департаменти
Проведення
міської ради:
розрахунків
за
міський
фінансів,
спожиту
протягом бюджет
економіки і
року
електроенергію
інвестицій
для вуличного
освітлення

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

