ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 21.12.2018 № 1469

36 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 18.12.2018 №22-00-012-60737,
міського господарства від 04.12.2018 №18-00-006-57771, від 12.12.2018 №1800-006-59705, комунального господарства та благоустрою від 04.12.2018 №1900-006-57989, від 14.12.2018 №19-00-006-60204, освіти від 04.12.2018 №15-00005-57986, від 19.12.2018 №15-00-005-60964, земельних ресурсів від 03.12.2018
№37-00-010-57722, від 19.12.2018 №37-00-019-61082, комунального майна від
13.02.2018 №06-00-019-59890, 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 і третій рядки підрозділу «Система
управління об’єктами комунальної власності» у новій редакції:
Показники

Приватизація об’єктів
комунальної власності міста
Продаж земельних ділянок

Одиниця
виміру

2016 рік
звіт

2017 рік
очікувано

2018 рік
прогноз

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

тис. грн.

2373,1

7485,5

5558,0

74,3

тис. грн.

37456,2

36204,5

63000,0

174,0

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

Разом
Назва об’єктів відповідно до
видатків на
проектно-кошторисної документації поточний рік,
тис. грн.

Департамент капітального
будівництва
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Реконструкція площі по просп.
Космонавтів (Костянтина Могилка)
в м. Вінниці
Просп. Космонавтів (від вул.
Келецької до вул. А.
Первозванного) у м. Вінниці (третя
черга) — реконструкція
Реконструкція головного входу
ЦПКіВ ім. Горького по вул.
Хлібна,1 в м. Вінниця
Реконструкція головного входу
парку "Дружби народів" по вул.
Андрія Первозванного в м. Вінниця
Будівництво автодорожнього
шляхопроводу через залізничні
колії (створ вул. А. Янгеля та вул.
Ватутіна) в м. Вінниця
Мостова споруда через р.
Південний Буг по вул. Чорновола,
м. Вінниця - реконструкція
Реконструкція житлового будинку
з прибудовою та надбудовою по
вул. П. Запорожця,4 в м. Вінниця
Будівництво освітніх установ та
закладів
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня в житловому кварталі № 8
району "Поділля" в м. Вінниці –
будівництво
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) закладу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №33 Вінницької міської
ради" по вул. В.Порика,20 в м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Дошкільний навчальний
заклад №17 Вінницької міської
ради", вул. Чумацька,268, м.
Вінниця
Футбольне поле Палацу дітей та
юнацтва по вул. Хмельницьке
шосе,22 в м. Вінниця – будівництво

міський
бюджет
(бюджет
розвитку)

в тому числі:
кошти
державного
бюджету

кошти
підприємств,
організацій
та населення

-88 973,534

-29 371,077

-27 077,767

-32 524,690

-23 740,782

-3 855,782

0,000

-19 885,000

-438,616

-438,616

-414,428

-414,428

-1 391,309

-1 391,309

-140,029

-140,029

-46,366

-46,366

-1 425,034

-1 425,034

-19 885,000

-19 885,000

-20 281,349

-7 641,659

-1 812,068

-1 812,068

-95,897

-95,897

-2 033,960

-2 033,960

-85,933

-85,933

0,000

-12 639,690

Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Фізико-математична
-4 698,300
гімназія №17 Вінницької міської
ради" по вул. О. Соловйова,2 в м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Загальноосвітня школа І
-294,535
ступеня №5 Вінницької міської
ради" по вул. Б. Ступки,18 в м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу "Дошкільний навчальний
-807,517
заклад №4 Вінницької міської
ради" по вул. Стельмаха,37 в м.
Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу «Загальноосвітня школа І-2 031,953
ІІІ ступенів №8 Вінницької міської
ради» по вул. Винниченка,28 в м.
Вінниця
Реконструкція спортивного ядра
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №15 Вінницької міської
-8,738
ради" по вул. Келецька,62 в м.
Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Реконструкція харчоблоку школи
№ 25 по вул. Келецькій,89 в м.
-22,001
Вінниці
Реконструкція покрівлі будівлі
закладу "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №36 Вінницької
-402,219
міської ради" по вул. Пирогова,191
в м. Вінниця
Реконструкція приміщення по
просп. Космонавтів,64 в м. Вінниці
-16,308
під ДНЗ
Реконструкція (термомодернізація)
-25,567
закладів освіти в м. Вінниця
Реконструкція будівлі
(термомодернізація) комунального
закладу «Загальноосвітня школа І-7 946,353
ІІІ ступенів №18 Вінницької
міської ради» по вул. Келецька, 97
в м. Вінниці
Будівництво медичних установ
-12 241,644
та закладів
Будівництво Вінницького
регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру
-3 302,705
серцево-судинної патології по вул.
Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-4,963

-4 693,337

-294,535

-807,517

-2 031,953

-8,738

-22,001

-402,219

-16,308
-25,567

-7 946,353

-12 241,644

-3 302,705

0,000

0,000

Реконструкція приміщень будівлі
«Вінницький міський клінічний
-739,560
пологовий будинок №1» по вул.
Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниця
Добудова головного корпусу
міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги по вул.
-8 199,379
Київській, 68, м. Вінниці будівництво
Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і
-30 536,874
спорту
Реконструкція приміщення
спортивного комплексу по вул.
-2 537,083
Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця
(в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво
багатофункціонального Палацу
-27 999,791
спорту по вул. Ватутіна, 18Б, в м.
Вінниці
Будівництво інших об'єктів
соціальної та виробничої
-822,885
інфраструктури комунальної
власності
Реконструкція (термомодернізація)
фасаду будівлі аеровокзалу КП
-80,023
"Аеропорт Вінниця"
Нове будівництво відкритої
п’ятиповерхової парковки для
-186,620
легкових автомобілів по вул.
Соборна,59, м. Вінниця
Реконструкція аеродрому КП
-556,242
"Аеропорт Вінниця"
Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку -1 350,000
територій
Реконструкція адмінбудівлі по
-350,000
вул. Соборна,36 в м. Вінниця
Реконструкція будівлі для
розміщення «Вінницького
інноваційно-технологічного парку»
-500,000
за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21 (Літера А)
Реконструкція будівлі для
розміщення «Вінницького
інноваційно-технологічного парку»
-500,000
за адресою: м. Вінниця, вул. 600річчя, 21А (Літера Б)
Департамент міського
-7 945,777
господарства
Будівництво об'єктів житлово-7 945,777
комунального господарства

-739,560

-8 199,379

-3 536,874

-27 000,000

0,000

-2 537,083

-999,791

-27 000,000

-745,118

-77,767

0,000

-80,023

-186,620

-478,475

-77,767

-1 350,000

0,000

0,000

-7 945,777

0,000

0,000

-7 945,777

0,000

0,000

-350,000

-500,000

-500,000

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
Реконструкція мереж зовнішнього
освітлення міста, в т.ч. оснащення
підсвіткою споруд та 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)
Реконструкція мережі водопроводу
по вул. А.Первозванного,6, просп.
Космонавтів,79 (в т.ч. проекті
роботи)
Реконструкція мережі водопроводу
на розі вулиць Київської С.Зулінського в м.Вінниці (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція житлових будинків з
оснащенням підсвіткою (в т.ч.
проектні роботи)
Реконструкція водопровідної
насосної станції по вул. Чехова, б/н
в м. Вінниця (в т.ч. проектні
роботи)
Реконструкція каналізаційного
колектора Д-800мм по вул. Князів
Коріатовичів в м. Вінниці
Реконструкція системи
теплопостачання з влаштуванням
ІТП в комунальному закладі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №20 Вінницької міської
ради» по вул.Чумацькій, 266 в м.
Вінниця (в т.ч. проектні роботи)
Будівництво мереж водопроводу та
каналізації в приватному секторі (в
т.ч. проектні роботи)
Будівництво мережі каналізації на
території приватного сектору
квартального комітету «Добробут»

-3 895,543

-3 895,543

-3 895,543

-3 895,543

-6,693

-6,693

-56,375

-56,375

-28,501

-28,501

-33,374

-33,374

-200,000

-200,000

-297,335

-297,335

-121,615

-121,615

-12,943

-12,943

-18,583

-18,583

-846,672

-846,672

-82,118

-82,118

мікрорайону «Старе місто» в
м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво мережі
водопроводу від вул. М.Шимка до
перетину проектуємої дороги на
-1,000
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
-96,800
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
-6,550
до вул. Волошкової в м. Вінниці (в
т.ч. проектні роботи)
Нове будівництво дитячих та
спортивних майданчиків (в т.ч.
-2 241,675
проектні роботи)
Департамент комунального
+7 911,554
господарства та благоустрою
Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
Нове будівництво дороги по вул.
Верхарній
Нове будівництво дороги до
котельні по вул. Сергія
Зулінського, 9 (вул.
Тарногродського, 9) зі сторони вул.
Київської
Будівництво притулку для
безпритульних тварин по
вул.Гонти
Нове будівництво огорожі навколо
ЦПКіВ ім. Горького
Нове будівництво дороги по вул.
Гонти (від вул. Київська до вул.
Батозька)
Нове будівництво дороги по вул.
Гонти (від вул. Північної до
залізничого переїзду)
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)

-1,000

-96,800

-6,550

-2 241,675
+7 911,554

0,000

0,000

+7 911,554

+7 911,554

0,000

0,000

-566,520

-566,520

-63,608

-63,608

-1,062

-1,062

-637,280

-637,280

-250,000

-250,000

-0,361

-0,361

-2 108,532

-2 108,532

Реконструкція ділянки
вул.Проектної 16 (від
Немирівського шосе до перехрестя
з вул.Проектною 11), ділянки
-98,145
вул.Проектної 11 (від перехрестя з
вул.Проектною 16 до Черкаського
шосе)
Будівництво комплексу по
знешкодженню побутових відходів
(на території Людавської сільської
-4,918
ради Жмеринського району
Вінницької області)
Реконструкція громадської
-67,148
вбиральні на просп.Космонавтів
Нове будівництво водозабірних
свердловин по місту (вул.А.
Первозваного, вул. Стрілецька
-0,853
(сквер), вул. Пирогова (садиба
Пирогова))
Реконструкція площі "Майдан
+1 846,722
Небесної Сотні"
вул. Замостянська (від вул.
Стрілецької до просп.
+9 863,259
Коцюбинського), м. Вінниця реконструкція
Департамент освіти
+161,365
Будівництво освітніх установ та
+161,365
закладів
Будівництво навісу на території
комунального закладу
"Дошкільний навчальний заклад
-24,982
№7 Вінницької міської ради" по
бульвару Свободи, 3 в м. Вінниця
(в т. ч. проектні роботи)
Реконструкція частини приміщень
навчально-виробничих майстерень
під облаштування навчально+186,347
практичного центру по
металообробці ДНЗ ЦПТО № 1 м.
Вінниці
Разом
-88 846,392

-98,145

-4,918

-67,148

-0,853

+1 846,722

+9 863,259
+161,365

0,000

0,000

+161,365

0,000

0,000

-27 077,767

-32 524,690

-24,982

+186,347

-29 243,935

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

