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Додаток 1  

до рішення міської ради   

від 26.06.2020 № 2290               

 

Звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного  

середовища на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 – 2020 роки у 2019 році 

 

Програма охорони навколишнього природного середовища на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення максимально 

ефективного використання та активізації природного фактору здорового способу 

життя населення, розроблена відповідно до завдань і пріоритетів Стратегії 

розвитку «Вінниця – 2020» і спрямована на:  

- запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів;  

- охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та 

тваринного світу;  

- збереження природно-заповідного фонду;  

- впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження промислових і побутових відходів;  

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.  

Відповідальними виконавцями заходів, направлених на покращення 

екологічного стану території Вінницької міської ОТГ, є департаменти міської 

ради: комунального господарства та благоустрою, енергетики транспорту та 

зв’язку, інформаційних технологій, міського господарства, економіки і 

інвестицій, освіти, у справах ЗМІ та зв’язків  з громадськістю, 

КП «Муніципальна варта» ВМР, Асоціація органів самоорганізації населення 

м. Вінниці, підприємства. Координатором виконання Програми є департамент 

економіки і інвестицій міської ради.  

У 2019 році на виконання заходів Програми направлено 626 019,3 тис. грн, 

в т.ч.: з державного бюджету – 3 082,6 тис. грн, з обласного бюджету – 3 990,6 

тис. грн, з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади – 

509 114,3 тис. грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 

міської ради – 366,4 тис. грн, власні кошти підприємств, інвесторів та мешканців 

міста – 109 465,4 тис. грн.     

Для порівняння у 2018 році було направлено 429 098,6 тис. грн, в т.ч.: з 

державного бюджету – 64 096,8 тис. грн, з обласного бюджету – 3  909,4 тис. грн, 

з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади – 

348 459,2 тис. грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 

міської ради – 835,3 тис. грн, власні кошти підприємств та мешканців міста – 

11 797,9 тис. грн.     

У поточному році витрати на забезпечення Програми більші, ніж у 

попередньому майже на 200,0 млн грн за рахунок збільшення витрат з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на заходи з 

енергоефективності. Також зросли обсяги коштів, залучених від інвесторів, 

підприємств та мешканців Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 



У звітному періоді основу промислового комплексу Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади складали підприємства харчової (46,7% 

обсягів реалізації промислової продукції у 2019 році), деревообробної (7,9%) та 

хімічної (3,3%) галузей промисловості, а також металургійне виробництво 

(5,9%) та машинобудування (5,5%). Найбільшими платниками екологічного 

податку залишаються ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 

ПрАТ «Будматеріали», ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблводоканал», та 

автотранспорт.  Протягом звітного періоду на адресу відділу звернень апарату 

міської ради та її виконавчого комітету надійшло 16 звернень від громадян щодо 

екологічної ситуації на території Вінницької  міської об’єднаної територіальної 

громади, що становить 0,010% від усіх звернень. Для порівняння у базовому 2015 

році надійшло 21 звернення (0,016%), у 2018 – 22 звернення (0,015%). 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2019 році 

значно зменшились порівняно з базовим 2015 роком – на 81,7%, але порівняно з 

2018 роком зросли на 16%. Обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів 

зросли на 17,6% порівняно з 2018 роком (на 22% порівняно з 2015 роком). 

Незначно скоротилися обсяги викидів СО2 порівняно з 2018 роком – на 3,4%, 

однак порівняно з 2015 спостерігається незначне збільшення – на 2,9%. 

У звітному 2019 році департаментом агропромислового розвитку, екології 

та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації з метою 

дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря видано та поновлено 66 дозволів 

на викиди забруднюючих речовин (86 – у 2018 році, 42 – у 2015 році). 

Серед антропогенних джерел забруднення транспорт займає друге місце 

після промисловості, оскільки поставляє в природне середовище величезні маси 

пилу, сажі, відпрацьованих газів, мастил, важких металів та інших речовин. Стан 

дорожнього покриття має безпосередній вплив на кількість шкідливих викидів 

від автомобілів. 

З метою зменшення негативного впливу автотранспорту на атмосферне 

повітря у 2019 році продовжувалось будівництво нових доріг, вартість робіт 

склала 19 104,6 тис. грн. Проведено капітальний ремонт доріг на 6 вулицях та 

1 перехрестю на суму 112 992,6 тис. грн. Проводилася технічна інвентаризація 

капітального ремонту 2 доріг та перехрестя на суму 18,4 тис. грн. Проведено 

виконавчу зйомку та первинну технічну інвентаризацію дороги по вул. Верхарна 

на суму 14,8 тис. грн. Розроблено проектно-кошторисну документацію для 

здійснення капітального ремонту 3 вулиць на суму 258,6 тис. грн.  

Завершено реконструкцію  вул. Замостянської (від вул. Стрілецька до 

проспекту Коцюбинського), на що витрачено 79 876,5 тис. грн. Для 

реконструкції вул. Стрілецької (від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва) 

розроблено робочий проект з приєднання до електричних мереж на суму 

12,0 тис. грн. Також здійснено коригування проектно-кошторисної документації 

для реконструкції 2 вулиць на суму 98,1 тис. грн.  

Продовжується впровадження автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом. За звітний 2019 рік прокладено 4,5 км комунікаційної мережі 

на суму 837,6 тис. грн. Побудовано 2 світлофорні об'єкти на загальну суму 

1 026,3 тис. грн. 



Громадський електричний транспорт – вдале  та зручне рішення для 

розв’язання проблеми зменшення шкідливих викидів. Оптимізація та 

екологізація громадських перевезень є одним з ключових інструментів 

підвищення екологічної стійкості міст. У звітному періоді проведено 

реконструкцію  та капітальний ремонт трамвайних колій вартістю 

7 115,7 тис. грн. Здійснено капітальний ремонт трамвайної та тролейбусної 

контактних мереж на суму 3 704,6 тис. грн. Виконано зборку 4 тролейбусів 

«Вінниця»(VinLine) на суму 20 000,0 тис. грн. Проведено капітально-

відновлювальний ремонт 4 автобусів – 1 900,0 тис. грн. 

У звітному 2019 році побудовано 11 км велодоріжок та велосмуг, серед 

яких: 4,45 км – велосмуги за рахунок проїжджої частини, 0,65 км – 

конструктивно виділені велодороги, 5,9 км – суміжні велопішохідні доріжки та 

доріжки спільного користування, закуплено та встановлено 10 веломап, 

встановлено обладнання для 10 велоСТО на суму 114,9 тис. грн.  

Зниження споживання енергоресурсів у споживачів сприяє непрямому 

(опосередкованому) зменшенню викидів парникових газів в місцевій системі 

теплопостачання. Модернізація систем теплозабезпечення, вчасний ремонт та 

ретельний догляд дозволить знизити обсяги викидів вуглекислого газу в 

атмосферу. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано реконструкцію 

6,620 км теплових мереж та ряд заходів з модернізації, заміни та встановлення 

нового обладнання на котельнях на суму 38 174,3 тис. грн (з них 

31 204,9 тис. грн – кошти бюджету Вінницької міської ОТГ). Також було 

завершено реконструкцію газової  та будівництво твердопаливної котельні  по 

вул. Зулінського, 9. В рамках реалізації Швейцарського проекту влаштовано 

141 індивідуальний тепловий пункт в мікрорайоні «Вишенька» на суму 

99 070,5 тис. грн. 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» виконано технічне переоснащення котельнь 

та систем гарячого водопостачання, проводились роботи з заміни теплових 

мереж з використанням попередньо ізольованих трубопроводів. Вартість робіт 

склала 3 170,0 тис. грн. 

Загалом на заходи з охорони атмосферного повітря витрачено 

523 679,1 тис. грн, з них на забезпечення зменшення негативного впливу 

автомобільного транспорту на навколишнє середовище, шляхом будівництва 

транспортних розв’язок, реконструкції доріг, впровадження автоматизованих 

систем керування дорожнім рухом на базі оптоволоконних технологій – 

214 239,5 тис. грн, на оптимізацію автопасажирських перевезень шляхом 

збільшення автобусів великої місткості, збільшення парку та кількості  

маршрутів (ліній) електричного транспорту – 32 720,3 тис. грн, на стимулювання 

розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого 

транспорту – 114,9 тис. грн, на модернізацію систем теплозабезпечення та 

котельнь - 193 449,2 тис. грн, на будівництво котельнь з використанням 

альтернативних видів палива - 82 894,9 тис. грн та на заходи з охорони 

атмосферного повітря на підприємствах - 260,3 тис. грн 

Згідно інформації, наданої Державною установою «Вінницький 

лабораторний центр МОЗ України», порівняно з 2018 роком покращилась якість 

води із централізованої мережі міста на 13% за хімічними показниками та на 

2,5% - за бактеріологічними. Однак порівняно з 2015 роком стан води 



залишається гіршим на 17,8% за хімічними показниками та на 2,2% - за 

бактеріологічними. 

Другий рік поспіль 100% проб, відібраних з поверхневої водойми міста – 

річки Південний Буг – не відповідають нормі за хімічними показниками (4% у 

2015 році), але є незначні покращення за бактеріологічними – на 8,4% менше 

невідповідностей порівняно з 2018 роком (на 46,6% більше, ніж у 2015 році). 

В ході моніторингу якості води з криниць громадського користування 

виявлено покращення якості води на 6% у порівнянні з 2018 роком (погіршення 

на 25,8% порівняно з 2015 роком) за хімічними показниками та незначне 

погіршення на 0,9%  у порівнянні з 2018 роком за бактеріологічними 

показниками (покращення на 5,4% порівняно з 2015 роком). 

 У звітному періоді продовжувались роботи з очищення річки Південний 

Буг в межах м. Вінниці. Розроблено проектно-кошторисну документацію та 

проведено громадське обговорення з оцінки впливу на довкілля проекту 

«Очистка частини р. Південний Буг на території м. Вінниці Вінницького району 

Вінницької області» на суму 1 114,6 тис. грн. В 2019 році придбаний земснаряд 

вартістю 5 795,0 тис. грн. Проведено тендер на здійснення капітального ремонту 

по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці. За результатами торгів укладено 

договір з ТОВ «ПМК-Київ» на суму 60 200,0 тис. грн. 

Продовжувались роботи по благоустрою та поліпшенню санітарного стану 

прибережних смуг р. Південний Буг, малих річок, струмків, ставків, включаючи 

русла та зони відпочинку на суму 146,053 тис. грн. Проведено громадське 

обговорення проекту «Нове будівництво берегоукріплення з очисткою річки 

П'ятничанка», виготовлена  проектно – кошторисна документація, на що у 

звітному періоді витрачено 366,2 тис. грн. Проведено поточний ремонт 286 

криниць загального користування на суму 491,2 тис. грн та капітальний ремонт 

2 криниць на суму 111,2 тис. грн. 

За «Схемою розвитку мережі зливової каналізації м. Вінниці» побудовано 

0,908 км мережі зливової каналізації на загальну суму 6 363,4 тис. грн. 

Реконструйовано 0,1007 км мереж зливової каналізації на суму 705,1 тис. грн; 

здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування мережі зливової 

каналізації на суму 461,3 тис. грн. 

Працівниками КП «Муніципальна варта» ВМР проведено 82 рейди по 

перевірці водних об’єктів та їх прибережно-захисних смуг на території 

Вінницької міської ОТГ, в ході яких було складено 41 протокол про 

адміністративне правопорушення за ст. 152 та  надано 74 приписи  на усунення 

виявлених недоліків. Регулярно проводиться роз’яснювальна робота з 

мешканцями  приватного сектору щодо укладання договорів на вивезення рідких 

побутових відходів, які накопичуються і тимчасово зберігаються у вигрібних 

ямах.      

У звітному періоді продовжувалось будівництво мереж каналізації в 

мікрорайонах приватної забудови на умовах співфінансування з мешканцями, а 

саме 3,648 км на суму 12 037,6 тис. грн ( з них 9 540,1 тис. грн – за рахунок 

бюджету Вінницької  міської об’єднаної територіальної громади, 2 497,5 тис. грн 

– за рахунок співфінансування мешканців). Побудовано 1,622 км мереж 

каналізації та 1 КНС на території приватного сектору квартального комітету 

«Добробут» мікрорайону «Старе місто» на суму 8 120,8 тис. грн, з них 4 130,2 



тис. грн за рахунок бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади та 3 990,6 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

Побудовано 3,637 км мережі каналізації в районі індустріального парку на 

суму 9 250,6 тис. грн. Проведена реконструкція 0,912 км каналізаційного 

колектору, реконструкція 0,716 км мережі каналізації та реконструкція 0,721 км 

напірної мережі каналізації на загальну суму 14 947,4 тис. грн. 

 За рахунок співфінансування з державного бюджету та власних коштів 

продовжувалась реконструкція І черги об’єктів механічного очищення ОСК на 

загальну суму 3 165,0 тис. грн.  

Загалом на покращення стану водних ресурсів направлено 

63 388,4 тис. грн, зокрема: на очищення р. Південний Буг – 6 909,6  тис. грн; на 

роботи по благоустрою та поліпшення санітарного стану прибережних смуг 

річок, струмків та ставків – 317,2 тис. грн; на виконання берегоукріпних робіт 

малих річок та струмків – 366,2 тис. грн; на будівництво мереж каналізації в 

приватному секторі – 44 356,4 тис. грн; на будівництво, реконструкцію, ремонт 

та поточне обслуговування мереж зливової каналізації – 7 529,8 тис. грн; на 

ремонт та очистку криниць загального користування – 602,4 тис. грн; на заходи 

з охорони та раціонального використання водних ресурсів на підприємствах 

міста - 3 306,8 тис. грн.  

Промислові відходи І – ІІІ класів небезпеки становлять найбільшу загрозу 

для навколишнього середовища. У 2019 році обсяги промислових відходів на 

53% перевищують обсяги відходів у 2018 році. Найбільшими забруднювачами є 

АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та 

КП «Вінницяоблводоканал». 

У звітному 2019 році на полігоні захоронено 112,0 тис. тонн твердих 

побутових відходів (на 20,5% більше, ніж у 2015 році, та на 8,8% більше, ніж у 

2018 році). Спостерігається тенденція збільшення побутових відходів, що 

спонукає до пошуку шляхів вирішення проблеми їх переробки. У липні 

2017 року розпочались роботи з будівництва сміттєпереробного комплексу. За 

2019 рік підготовлена передпроектна документація об’єкту, проводяться роботи 

з влаштування інфраструктури, підписано меморандум між Вінницькою міською 

радою та польським проектом «Domat Consulting» щодо реалізації 

інвестиційного проекту – будівництва сміттєпереробного комплексу.  

Разом з тим в належному стані утримується діючий полігон: постійно 

проводиться технологічна пересипка ґрунтом тіла полігону, проводиться 

поточний ремонт під’їзних шляхів до майданчиків по складуванню ТПВ, 

здійснюється регулярна дератизація, дезінсекція та дезінфекція території 

полігону, проводиться відкачка фільтрату, здійснюється радіометричний 

контроль при в’їзді на полігон.  

Приділяється увага вдосконаленню діючої системи вивезення побутових 

відходів та впроваджуються нові технології. У 2019 році встановлено підземні 

контейнери для роздільного збору по вул. Замостянській на суму 1 385,2 тис. грн 

та капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Мури (в районі 

будинку №4) на суму 1 246,5 тис. грн. Біля комплексів встановлено світильники 

та камери відеоспостереження, які працюють на сонячних батареях. На 



спеціальній інформаційній табличці подано роз’яснення щодо правил 

користування цими контейнерами. 

КУП «ЕкоВін» у 2019 році реалізовано 177,73 тонн вторинної сировини, 

закуплено за власні кошти 50 шт. контейнерів на суму 380,8 тис. грн та постійно 

проводиться ремонт контейнерів. З територій загального користування прибрано 

3 155 м³ сміття. 

На заходи по збору, утилізації та знешкодженню промислових та 

побутових відходів направлено коштів у сумі 19 633,6 тис. грн, у тому числі: на 

будівництво сміттєпереробного комплексу – 15 706,8 тис. грн; на вдосконалення 

діючої системи вивезення побутових відходів та забезпечення достатньої 

кількості контейнерів – 3 012,5 тис. грн; на звільнення територій загального 

користування від стихійних сміттєзвалищ – 851,6 тис. грн; на заходи щодо 

поводження з відходами на підприємствах міста – 62,7 тис. грн. 

У звітному періоді проводились роботи по озелененню міста та догляду за 

зеленими насадженнями на суму 18 951,8 тис. грн. Проведено обрізку                            

1262 дерев, знесено 876 сухих та аварійних дерев. За рахунок коштів 

підприємств, установ та організацій, бюджетних коштів на території м. Вінниці 

висаджено майже 4 тисячі молодих дерев. Проведено реконструкцію 

(капітальний ремонт): зони благоустрою на вул. М. Оводова, території на 

перехресті вул. Максимовича та Хмельницьке шосе, зон відпочинку в районі 

вулиць Волошкова та Гладкова. 

Екологічна освіта покликана врятувати людство від загрози, що 

насувається, на основі формування екологічного світогляду замість 

споживацького, що панує нині. З метою підвищення рівня екологічної свідомості 

у квітні 2019 року у закладах загальної середньої освіти проведено екологічний 

марафон «Ми творимо планету власноруч».  В рамках марафону проведено 

екологічні акції, конкурси, тематичні години спілкування, а також  

загальноміський шкільний челендж. Проведено міський конкурс учнівських 

екологічних ініціатив, загальний бюджет якого склав 292,7 тис. грн. За 

результатами конкурсу проведено міський екологічний форум для учнів та 

педагогів закладів загальної середньої освіти міста на суму 8,7 тис. грн. 

У листопаді 2019 року серед закладів загальної середньої освіти було 

проведено акцію «Зелена хвиля». Всього під час акції було висаджено близько 

500 дерев та кущів на території шкіл. Витрати на проведення акції склали  

35,0 тис. грн.  

У всіх школах поновлено екологічні стежини та виготовлено 36 паспортів 

екологічних стежин. 

Загалом за звітний період було проведено 1 130 просвітницьких заходів, 

зокрема: 

 у 1-4-х класах – 512 заходів; 

 у 5-9 класах – 588 заходів; 

 у 10-11 класах – 230 заходів. 

З 25 по 27 вересня 2019 р.  на базі Вінницького національного технічного 

університету було проведено «VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною 

участю» за підтримки Вінницької міської ради. На проведення з’їзду з Фонду 

охорони навколишнього природного середовища міської ради було виділено 

30,0 тис. грн. 



В засобах масової інформації: МКП-ІТА «Віта», КП «Радіокомпанія 

«Місто над Бугом», МКП «Вінницька газета» на регулярній основі 

висвітлюється інформація з питань захисту довкілля. 

На екологічній сторінці сайту Вінницької міської ради розміщується 

інформація про поточний стан навколишнього середовища та заходи, що 

здійснюються з метою його покращення. 

На просвітницьку роботу у 2019 році було спрямовано 366,4 тис. грн за 

рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища міської 

ради, з них на проведення інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів, 

спрямованих на виховання та екологічну освіту дітей та учнівської молоді – 

336,4 тис. грн, на організацію та проведення семінарів, тренінгів, з’їздів, 

конференцій, форумів, фестивалів на екологічну тематику для представників 

підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, учнів закладів загальної середньої та професійно-

технічної освіти – 30,0 тис. грн. 

Протягом 2019 року, враховуючи передбачені терміни та пріоритетність, 

повністю або частково реалізовано 33 заходи, стан реалізації яких відображено у 

Додатку 2 до рішення.   

У 2019 році надходження до Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради склали 961,3 тис. грн, що на 11,4% менше, ніж у 

минулому році, зокрема:  

 від сплати екологічного податку на 0,5% більше, ніж у минулому 2018 році, 

що можна пояснити збільшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 

 надходження по коду 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» зменшились майже 

в 7 разів у поточному році. Це свідчить про зменшення кількості екологічних 

правопорушень порівняно з 2018 роком.  

Також варто зауважити, що 3% надходжень складає залишок коштів 

станом на 01.01.2019 року, перерахований Деснянською селищною радою. 

В наступні роки спільна діяльність міської ради, підприємств, організацій 

та мешканців Вінницької міської ОТГ буде спрямована на:   

- зменшення обсягів забруднення атмосферного повітря;  

- благоустрій та поліпшення санітарного стану малих річок, водойм;   

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями;  

- вдосконалення системи утилізації відходів;  

- формування екологічної культури населення.   
 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов                                             



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 26.06.2020 № 2290

 _____     _________  

Виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки у 2019 році 

 

№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

1.   Охорона атмосферного повітря  

1.1. 

Забезпечення зменшення 

негативного впливу 

автомобільного 

транспорту на навколишнє 

середовище, шляхом 

будівництва транспортних 

розв’язок, реконструкції 

доріг,  впровадження 

автоматизованих систем 

керування дорожнім рухом 

на базі оптоволоконних 

технологій 

Департаменти  

міської ради: 

комунального 

господарства та 

благоустрою;   

енергетики, 

транспорту та зв’язку; 

інформаційних 

технологій 

2017 -2020 214 239,5 

Розпочато 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), дороги по вул. Миколаївській, дороги від 

вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе,  по вул. Гонти. 

Вартість робіт склала 19 104,6 тис. грн.  

Проведено капітальний ремонт доріг по вул. Д. Нечая (від 

вул. Московської до вул. І. Федорова), вул. Л. Українки (від 

вул. Генерала Арабея до вул. Магістратська), вул. А. Свидницького, 

вул. Пирогова, вул. Черняховського, перехрестя Барське шосе - 

Хмельницьке шосе (острівки безпеки),  вул. Гагаріна в смт Десна на суму 

112 992,6 тис. грн.  

Проводилася технічна інвентаризація капітального ремонту проїзду по 

вул. Келецькій, по вул. Генерала Арабея з прилеглою територією до 

«Палацу дітей та юнацтва», перехрестя вул. Келецька - вул. Данила 

Галицького, вартість якої 18,4 тис. грн. Проведено виконавчу зйомку та 

проведення первинної технічної інвентаризації дороги по вул. Верхарна 

вартістю 14,8 тис. грн. 

Завершено реконструкцію  вул. Замостянської (від вул. Стрілецька до 

проспекту Коцюбинського), на що витрачено 79 876,5 тис. грн. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію для здійснення 

капітального ремонту вул. Я. Гальчевського (від вул. Московська до вул. Я. 

Шепеля), вул. Чорновола ( від вул. Крутий Узвіз до Київського мосту), 

вул. Гніванське шосе на суму 258,6 тис. грн.  

Для реконструкції вул. Стрілецької (від вул. Замостянська до 

вул. Тімірязєва) розроблено робочий проект з приєднання до електричних 

мереж вартістю 12,0 тис. грн. Також здійснено коригування проектно-



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

кошторисної документації для реконструкції 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) на суму 98,1 тис. грн.  

Прокладено 4,5 км комунікаційної мережі (АСКДР), на що витрачено 

837,6 тис. грн. 

Побудовано світлофорний об'єкт на перехресті вул. Г. Успенського - 

виїзд на Староміський міст вартістю 618,3 тис. грн та по вул. Сергія 

Зулінського, 53 вартістю 408,0 тис. грн. 

1.2. 

Оптимізація 

автопасажирських 

перевезень шляхом 

збільшення автобусів 

великої місткості, 

збільшення парку та 

кількості  маршрутів 

(ліній) електричного 

транспорту 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та зв’язку 

міської ради 

2017 - 2020 32 720,3 

Проведено реконструкцію  та капітальний ремонт трамвайних колій:  

- на плитах по вул. Соборній в двох напрямках – 3 654,9 тис. грн.;  

- на перехресті вул. Хмельницьке шосе з вул. Воїнів Інтернаціоналістів – 

1 939,4 тис. грн;  

- біля перехресть вул. Хмельницьке шосе (від пр.Юності до зупинки 

Студентська) в обох напрямках – 1 521,4 тис.грн.   

Здійснено капітальний ремонт трамвайної та тролейбусної контактних 

мереж на суму 3 704,6 тис. грн.  

Виконано зборку 4 тролейбусів «Вінниця»(VinLine) на суму 

20 000,0 тис. грн. 

Проведено капітально-відновлювальний ремонт 4 автобусів – 

1 900,0 тис. грн. 

1.3. 

Стимулювання розвитку 

велосипедного, 

електричного та інших 

видів екологічно чистого 

транспорту 

Департаменти міської 

ради:  енергетики, 

транспорту та зв’язку;  

комунального 

господарства та 

благоустрою 

2017 - 2020 114,9 

Побудовано 11 км велодоріжок та велосмуг: 4,45 км – велосмуги за рахунок 

проїжджої частини, 0,65 км – конструктивно виділені вело- дороги, 5,9 км 

– суміжні велопішохідні доріжки та доріжки спільного користування, 

встановлено 10 веломап та закуплено обладнання для 10 велоСТО на суму 

114,9 тис. грн. 

1.4. 

Модернізація систем 

теплозабезпечення та 

котелень 

Департаменти міської 

ради:  міського 

господарства; 

енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2017- 2020 193 449,2 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано реконструкцію 6,620 км 

теплових мереж та ряд заходів з модернізації, заміни та встановлення 

нового обладнання на котельнях на суму 38 174,3 тис. грн (з них 

31 204,9 тис. грн – кошти бюджету Вінницької міської ОТГ). На 

реконструкцію газової котельні по вул.Зулінського, 9 витрачено 

53 034,4 тис. грн. 
В рамках реалізації Швейцарського проекту влаштовано                                            

141 індивідуальний тепловий пункт в мікрорайоні «Вишенька» на суму 

99 070,5 тис. грн. 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» виконано технічне переоснащення 

котелень та систем гарячого водопостачання, проводились роботи з заміни 



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

теплових мереж з використанням попередньо ізольованих трубопроводів. 

Вартість робіт склала 3 170,0 тис. грн. 

1.5. 

Будівництво котелень з 

використанням 

альтернативних видів 

палива 

Департаменти міської 

ради:  міського 

господарства; 

енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2017 - 2020 82 894,9 
Введено в експлуатацію твердопаливну котельню                                             

по  вул. С. Зулінського, 9 

1.6. 

Впровадження заходів з 

охорони атмосферного 

повітря  на підприємствах 

міста всіх форм власності  

Департамент 

економіки і 

інвестицій міської 

ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 260,3 

Підприємствами виконувались заходи, передбачені комплексними 

планами заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2019 

рік: ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» встановлено додатковий фільтр на 

камеру порошкового фарбування корпусів насосів; ПАТ «Сабарівський 

кар'єр» проводилося зрошення місць перевантажень продукції на 

технологічній лінії водою, яка відкачується з кар'єру, частково виконано 

ремонт зрошувальних систем придушення пилу; ТОВ «НВП "Елтехмаш» 

проведено вдосконалення, очистка та встановлення додаткових фільтрів 

вентиляційної системи; ПрАТ «Вінницький ОЖК» замінено компресори 

подачі повітря на станції біологічної очистки стічних вод, здійснено ремонт 

обмуровки котлів, встановлено шумоізоляції обладнання і самопливів на 

ОЕЗ2, модернізовано вентиляції в приміщенні пральні; 

КП «Вінницяміськтеплоенерго» замінено пальники БІГ на струменево-

нішеві пальники котельні по вул. М.Кошки, 12/1; ПрАТ «Вінницька 

харчосмакова фабрика» проведено заміри викидів в атмосферне повітря 

небезпечних речовин установкою по очистці газ «Циклон». 

Всього використано:  523 679,1   

  2.  Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

2.1. 

Поетапна реконструкція  

набережної р. Південний 

Буг 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2019 - 2020 

  

 

-  У 2019 році видатки на даний захід не передбачались. 
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Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

2.2. 

Проведення очищення 

р. Південний Буг в межах 

м. Вінниці 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2018 - 2020 6 909,6 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено 

громадське обговорення проекту «Проведення очищення р. Південний Буг 

в межах м. Вінниці», розпочато підготовчі роботи з очистки річки: завезено 

техніку, влаштовано карти намиву і під’їзних шляхів. Проведено тендер на 

здійснення капітального ремонту по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці. 

За результатами торгів укладено договір з ТОВ «ПМК-Київ» на суму 

60 200,0 тис. грн. Роботи виконані на суму 1 114,6 тис. грн.  

КП «Комбінат комунальних підприємств» придбано земснаряд вартістю 

5 795,0 тис.грн.  

2.3. 

Продовження робіт по 

винесенню прибережних 

захисних смуг водоймищ 

міста в натуру 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020   У 2019 році видатки на даний захід не передбачались. 

2.4. 

Продовження робіт по 

благоустрою та 

поліпшенню санітарного 

стану прибережних смуг 

р. Південний Буг, малих 

річок, струмків, ставків, 

включаючи русла та зони 

відпочинку 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 317,2 

У звітному періоді очищено 19 798 м2 русел малих річок, витоків 

безіменних струмків, водовідвідних лотків: р. Тяжилівка від вул. Ватутіна 

до впадання в р. Південний Буг, р. Пятничанка до впадання в р. Південний 

Буг, р. Вінничка від вул. Привокзальна до впадання в р. Південний Буг, 

р. Тяжилівка від вул. Талаліхіна до впадання в р. Південний Буг. 

 

2.5. 

Виконання берегоукріпних 

робіт малих річок та 

струмків (в т. ч. взяття їх в 

труби та лотки) 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 366,2 

Продовжувались роботи з будівництва берегоукріплення з очисткою річки 

П’ятничанки на суму 366,2 тис.грн: проведено громадське обговорення 

проекту, виготовлена  проектно – кошторисна документація. 

2.6. 

Проведення рейдових 

перевірок територій 

садибного типу забудови, 

прилеглої до водойм, та 

вжиття заходів щодо 

недопущення порушень 

режиму прибережних 

захисних смуг, скидів 

господарських стоків у 

водойми 

Департамент міського 

господарства міської 

ради, КП 

«Муніципальна 

варта» ВМР, 

Асоціація органів 

самоорганізації 

населення м. Вінниці 

2017 - 2020 
 Не потребує 

фінансування 

Працівниками КП «Муніципальна варта» ВМР проведено 82 рейди по 

перевірці водних об’єктів та їх прибережно-захисних смуг на території 

Вінницької міської ОТГ, в ході яких було складено 41 протокол про 

адміністративне правопорушення за ст. 152 та  надано 74 приписи  на 

усунення виявлених недоліків.         



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 
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2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 
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2.7. 

Проведення 

роз’яснювальної роботи з 

мешканцями  приватного 

сектору щодо укладання 

договорів на вивезення 

рідких побутових відходів, 

які накопичуються і 

тимчасово зберігаються у 

вигрібних ямах 

Асоціація органів 

самоорганізації 

населення м. Вінниці, 

КП «Муніципальна 

варта» ВМР 

2017 - 2020 
 Не потребує 

фінансування 

Регулярно проводилася роз’яснювальна робота з мешканцями  приватного 

сектору щодо укладання договорів на вивезення рідких побутових відходів, 

які накопичуються і тимчасово зберігаються у вигрібних ямах.  

2.8. 

Будівництво мереж 

каналізації в районах 

Старого міста, Кореї, 

Пятничан, Сабарова, 

Пирогово тощо      

Департамент міського 

господарства міської 

ради, Асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення м. Вінниці 

2017 - 2020 36 235,6 

У звітному періоді продовжувалось будівництво мереж каналізації в 

мікрорайонах приватної забудови на умовах співфінансування з 

мешканцями, а саме 3,648 км на суму 12 037,6 тис. грн ( з них 

9 540,1 тис. грн – за рахунок міського бюджету, 2 497,5 тис. грн – за 

рахунок співфінансування мешканців): по вул. Степовій, 1-му та 2-му 

провулках Степових, по вул. Комарова (від перехрестя з вул. О. Гончара до 

КНС), по вул. І. Савченко, 3-46, вул. Ватутіна, 118-132, по вул. Могильчака, 

19-77, по вул. Могильчака (від будинку № 2 до КНС по вул. Чумацькій), 

вул. Затишній, по вул. Кривоноса, вул. Кожедуба. 

Побудовано 3,637 км мережі каналізації від індустріального парку по вул. 

Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової та по вул. Ю.Смирнова на 

суму 9 250,6 тис. грн. 

Проведено реконструкцію 0,912 км каналізаційного колектору по 

вул. Д.Нечая (від 3 провулку Д.Нечая до вул. Дубовецької), по 

вул. Дубовецькій (від вул. Д.Нечая до вул. Г.Успенського), реконструкцію 

0,716 км мережі каналізації по вул. Гонти від перехрестя з 

вул. Станіславського до вул. Енергетичної та реконструкцію 0,721 км 

напірної мережі каналізації від КНС по вул. Чумацькій до вул. Чехова на 

загальну суму 14 947,4 тис. грн. 

2.9. 

Будівництво,  

реконструкція капітальний 

та поточний ремонти, 

технічне обслуговування 

мережі зливової 

каналізації 

Департаменти міської 

ради: міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

2017 - 2020 7 529,8 

Побудовано 0,908 км мережі зливової каналізації від будинків №№ 11, 13 

по вул. В.Порика до просп. Космонавтів, по вул. Пластовій (від 3-го 

пров. Московського до будинку № 14 по вул. Пластовій), від будинку № 37 

по просп. Коцюбинського до вул. Замостянської, по вул. Станіславського 

(від будинку №36 до будинку №25), по вул.Келецькій (від будинку № 120 

до вул. М. Ващука), по вул. І. Пулюя, 1а, вул. Бучми, 130 на загальну суму 

6 363,4 тис. грн.  

Реконструйовано 0,1007 км мереж зливової каналізації по 

вул. С. Зулінського, 49, по вул. Пирогова, 148 на суму 705,1 тис. грн; 
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здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування мережі зливової 

каналізації на суму 461,3 тис. грн. 

2.10. 

Продовження робіт по 

ремонту та очистці 

криниць загального 

користування 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 602,4 
Проведено поточний ремонт 286 криниць загального користування на суму 

491,2 тис. грн та капітальний ремонт 2 криниць на суму 111,2 тис. грн. 

2.11. 

Опрацювання питання 

щодо впорядкування 

вивозу та знешкодження 

господарсько-побутових 

стоків від абонентів, які не 

приєднані до мереж 

водовідведення м. Вінниці 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020  - 
Триває робота щодо розроблення механізму надання послуг вивозу рідких 

побутових відходів. 

2.12. 

Впровадження заходів з 

охорони  та раціональне 

використання водних 

ресурсів на підприємствах 

міста всіх форм власності  

Департамент 

економіки і 

інвестицій міської 

ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 141,8 

Підприємствами виконувались заходи, передбачені комплексними 

планами заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2019 

рік: ТОВ «Австрія Джус Україна» впроваджено систему використання води 

по питомих нормах для всіх виробничих приміщень; ПОГ «Вінницьке УВП 

УТОС» проведено ремонт та профілактику обладнання станції 

нейтралізації стічних вод; ПрАТ «Вінницький ОЖК» встановлено 20 

аераторів, здійснено покриття внутрішніх стінок бетонного контактного 

колодязя полімером, зроблено гідроізоляцію контактного колодязя та 

правого аеротена, замінено 300 м трубопроводу питної води та 200 м 

трубопроводу технічної води. 

2.13. 

Будівництво самопливної 

та напірної мережі 

каналізації по вул. 

Чумацькій (від перехрестя 

з І пров. А.Турчановича до 

вул. Чехова) 

Департамент міського 

господарства міської 

ради 
2017 - 2018 - 

Побудовано 1,824 км мереж каналізації та 1 КНС на загальну суму 

6 098,6 тис. грн, з них 3 000,0 тис. грн з обласного Фонду охорони 

навколишнього природного середовища, 2 395,6 тис. грн – за рахунок 

міського бюджету, 703,0 тис. грн – за рахунок співфінансування інвестора 

ТОВ "Моноліт груп" та мешканців.  Захід виконано у 2018 році. 

2.14. 

Реконструкція об’єктів 

механічного очищення 

ОСК м.Вінниця 

КП «Вінницяоблводо-

канал» 
2017 – 2019 3 165,0 

На насосній станції встановлено два частотні перетворювачі; виконано 

технологічну обв'язку насосного обладнання, встановлено засувки, 

клапани та пульти керування електроприводами засувок; підключено шафи 

керування вентиляційним обладнанням та пусконаладка системи 

вентиляції. 
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На будівлі решіток опоряджено зовнішні та внутрішні стіни, облаштовано 

покриття підлоги з керамічних плиток;  підключено шафи керування 

вентиляційним обладнанням та пусконаладка системи вентиляції. 

На території облаштовано бордюри та щебеневу основу під асфальт. 

Вартість робіт склала 3 165,0 тис. грн, з яких 3 082, 6 тис. грн – кошти 

державного бюджету, 82,4 тис. грн – власні кошти підприємства. 

2.15. 

Будівництво мережі 

каналізації на території 

приватного сектору 

квартального комітету 

«Добробут» мікрорайону 

«Старе місто» в м. Вінниці 

Департамент міського 

господарства міської 

ради 
2018 - 2020 8 120,8  

Побудовано 1,622 км мереж каналізації та 1 КНС на суму 8 120,8 тис. грн, 

з них 4 130,2 тис. грн за рахунок бюджету Вінницької міської ОТГ та 

3 990,6 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

Всього використано:  63 388,4   

  3. Поводження з відходами 

3.1. 

Будівництво комплексу по 

знешкодженню побутових 

відходів (на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області) 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 15 706,8 

Підготовлена передпроектна документація сміттєпереробного комплексу, 

проводяться роботи з влаштування інфраструктури, підписано меморандум 

між Вінницькою міською радою та польським проектом «Domat 

Consulting» щодо реалізації інвестиційного проекту – будівництва 

сміттєпереробного комплексу.  

3.2. 

Розпочати роботи по 

рекультивації полігону 

твердих побутових 

відходів поблизу 

с. Стадниця, Вінницького 

району 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2018 - 2020 - 

Протягом 2019 року роботи по рекультивації полігону твердих побутових 

відходів не проводились. Планується розпочати роботи після повного 

закриття полігону.  

3.3. 

Вдосконалення діючої 

системи вивезення 

побутових відходів  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 2 631,7 

У 2019 році проведено капітальний ремонт контейнерного майданчика по 

вул. Замостянській на суму 1 385,2 тис. грн та капітальний ремонт 

контейнерного майданчика по вул. Мури (в районі будинку №4) на суму 

1 246,5 тис. грн. Біля комплексів встановлено світильники та камери 

відеоспостереження, які працюють на сонячних батареях. На спеціальній 

інформаційній табличці подано роз’яснення щодо правил користування 

цими контейнерами. 



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

3.4. 

Забезпечення достатньої 

кількості урн та дворових 

контейнерів для збору 

сміття 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 380,8 
КУП «ЕкоВін» закуплено за власні кошти 50 шт. контейнерів та постійно 

проводиться ремонт контейнерів.  

3.5. 

Звільнення територій 

загального користування 

від стихійних 

сміттєзвалищ 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 851,6 З територій загального користування прибрано 3 155 м³ сміття. 

3.6. 

Знешкодження 

небезпечних промислових 

відходів підприємства – 

банкрута ВАТ «Завод 

«Ореол»  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 

 

 

- У 2019 році видатки на даний захід не передбачались. 

3.7. 

Опрацювання питання  

щодо поводження з 

небезпечними  відходами у 

складі побутових відходів   

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 - 
На постійній основі проводиться радіометричний контроль при в’їзді на 

полігон. 

3.8. 

Впровадження заходів 

щодо поводження з 

відходами на 

підприємствах міста всіх 

форм власності  

Департамент 

економіки і 

інвестицій міської 

ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 62,7 

Підприємствами виконувались заходи, передбачені комплексними 

планами заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2019 

рік: забезпечувалося стабільне та систематичне збирання, належне 

зберігання відходів, які утворювалися на підприємствах; проводилася 

своєчасна здача відходів спеціалізованим підприємствам та 

впроваджувався роздільний збір відходів. 

ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» проведено ремонт даху та підлоги на 

площадці для зберігання відходів. ТОВ «Австрія Джус Україна» 

облаштовано спеціальні місця для збору та сортування відходів 

відпрацьованих люмінесцентних ламп, мастил, відпрацьованих шин, 

акумуляторів, відходів зварювання, відходів паперових та відходів 

поліетилену. ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» здійснювалось 

запобігання потрапляння небезпечних речовин у ґрунт, заключено 

договори на утилізацію небезпечних відходів з відповідними 

організаціями, організовано ведення журналів кількості утворених відходів 

на підприємстві.  



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

3.9. 

Утилізація небезпечних 

промислових відходів 

підприємства – банкрута 

«ВАТ «Завод «Термінал»  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 - У 2019 році видатки на даний захід не передбачались. 

Всього використано:     19 633,6   

4.   Зелені насадження 

4.1. 

Продовжити роботи по 

озелененню міста та 

догляду за зеленими 

насадженнями відповідно 

до науково-обґрунтованих 

технологій садового 

господарства в комплексі 

із традиціями садово-

паркового мистецтва 

України та Поділля 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 18 951,8 Проведено обрізку 1 262 дерев, знесено 876 сухих та аварійних дерев. 

4.2. 

Продовження робіт по 

інвентаризації та 

паспортизації зелених 

насаджень міста, в т. ч. 

вікових дерев з 

використанням методів 

аерофотознімання  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 - 
Роботи не виконувались, заплановано виготовлення 6 паспортів зелених 

насаджень на суму 533,5 тис. грн. у 2020 році. 

4.3. 

Розробка локальної схеми 

екомережі міста Вінниці 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 - 

Проведена  науково-дослідна робота «Розробка локальної схеми екомережі 

міста Вінниці» за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього 

природного середовища міської ради на суму 699,0 тис. грн. Роботи 

виконані у 2018 році. 

Всього використано:     18 951,8 

  
 
 

5.   Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля 



№ 

з/п 
Захід 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Фактично 

використано у 

2019 році, тис.грн 

Виконання у 2019 році 

1 2 3 4 5 6 

5.1. 

Проведення інформаційно-

просвітницьких акцій, 

конкурсів, спрямованих на 

виховання та екологічну 

освіту дітей та учнівської 

молоді  

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

2017 - 2020 336,4 

У період з 18 по 24 квітня  2019 року у закладах загальної середньої освіти 

проведено екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч». В 

рамках марафону проведено екологічні акції, конкурси, тематичні години 

спілкування, а також  загальноміський шкільний челендж. 

Проведено міський конкурс учнівських екологічних ініціатив, загальний 

бюджет якого склав 292,7 тис грн. За результатами конкурсу проведено 

проведення міський екологічний форум для учнів та педагогів закладів 

загальної середньої освіти на суму 8,7 тис. грн. 

У листопаді 2019 року серед закладів загальної середньої освіти було 

проведено акцію «Зелена хвиля». Всього під час акції було висаджено 

близько 500 дерев та кущів на території шкіл на суму 35,0 тис. грн. 

5.2. 

Організація та проведення 

семінарів, тренінгів, 

з’їздів, конференцій, 

форумів, фестивалів на 

екологічну тематику для 

представників 

підприємств, організацій, 

закладів та установ 

Вінницької міської ОТГ, 

учнів закладів загальної 

середньої та професійно-

технічної освіти 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент 

економіки і 

інвестицій міської 

ради 

2017 - 2020 30,0 

З 25 по 27 вересня 2019 р.  на базі Вінницького національного технічного 

університету було проведено «VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з 

міжнародною участю» за підтримки Вінницької міської ради. На 

проведення з’їзду з Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради було виділено 30,0 тис. грн. 

5.3. 

Забезпечення 

систематичного 

висвітлення  в засобах 

масової інформації 

еколого-виховних та 

освітянських програм з 

питань захисту довкілля 

Департамент міської 

ради:  освіти; у 

справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

2017 - 2020 

  

 

 

Не потребує 

фінансування 

В місцевих засобах масової інформації та на сайті Вінницької міської ради 

висвітлюється  інформація з питань захисту довкілля. 

5.4. 
Створення екологічного 

веб-сайту м. Вінниці 

Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій; 

департамент 

інформаційних 

технологій 

2017 - 2020 
Не потребує 

фінансування 

На екологічній сторінці сайту Вінницької міської ради розміщується 

інформація про: 

- поточний стан навколишнього середовища (стан атмосферного повітря, 

стан водних ресурсів);  

- заходи, що здійснюються з метою покращення екологічної ситуації; 

- виконання заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Вінницької міської ОТГ на 2017 – 2020 роки; 
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Відповідальні 
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Термін 

виконання 

Фактично 
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- використання коштів Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради; 

- здійснення процедури ОВД на території Вінницької міської ОТГ. 

5.5. 

Розробка екологічних 

стежин та інших еколого-

туристичних маршрутів, 

спрямованих на 

популяризацію 

екологічних об’єктів міста 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент освіти 

міської ради 

2017 - 2020 - 
У всіх загальноосвітніх школах поновлено екологічні стежини та 

виготовлено 36 паспортів екологічних стежин.  

Всього використано:  366,4   

Загальна сума: 626 019,3  

 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                   С. Моргунов 
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