
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 12.05.2016 р. № 1093    

 м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2016 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 25.12.2015  №9» 

 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"  виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 

 

1.Схвалити проект рішення міської ради  «Про внесення змін та доповнень 

до Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2016 рік, 

затвердженої рішенням міської ради  від 25.12.2015  №9» згідно з додатком. 

2. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської 

ради для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Г.Якубович. 

 

 

 

 

     Міський голова                         С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Додаток    

до  рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 12.05.2016 р. № 1093 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці 

на 2016 рік, затвердженої рішенням міської 

ради  від 25.12.2015  №9 

 

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів - департаментів 

міської ради:  капітального будівництва від 06.05.2016 №22-00-012-31970, 

міського  господарства  від 28.04.2016 №18-00-006-30205, комунального 

господарства та благоустрою від 29.04.2016 №19-00-006-30814, від 29.04.2016 

№19-00-006-30819, від 05.05.2016 №19-00-006-31519, охорони здоров'я від 06. 

05.2016 №16-00-008-32035, керуючись ст. 26, ч.1. ст. 59  Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток  №3 «Програма капітального будівництва на 

2016  рік (на замовлення міської ради)»  до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Вінниці на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 

25.12.2015  №9: 

 

Зміни до Програми капітального будівництва на 2016 рік 

(на замовлення міської ради) 
Назва об'єктів Обсяг 

капітальних 

вкладень,           

тис. грн. 

в тому числі: 

міський 

бюджет 

(бюджет 

розвитку) 

субвенція з 

державного бюджету 

на реформування 

регіональних систем 

охорони здоров’я для 

здійснення заходів з 

виконання спільного 

з Міжнародним 

банком 

реконструкції та 

розвитку проекту 

«Поліпшення 

охорони здоров’я на 

службі у людей» 

 

 

 
 

Кошти 

підприємств, 

організацій та 

населення 

Департамент капітального 

будівництва 
+60,000 +60,000 

  

Інші +60,000 +60,000   

Реконструкція приміщення по 

вул.600-річчя,21 під міський архів 
+60,000 +60,000  

 

Департамент міського 

господарства 
+1 000,000 +1 000,000 

  

Житлове будівництво -156,000 -156,000   

Реконструкція 

внутрішньобудинкових 
-156,000 -156,000  

 



інженерних мереж житлового 

будинку  по вул. Замостянській, 41 

(в т.ч. проектні роботи) 

Комунальне господарство +1 156,000 +1 156,000   

Будівництво мереж водопроводу та 

каналізації в приватному секторі (в 

т.ч. проектні роботи) 

+156,000 +156,000 

  

Реконструкція каналізаційного 

колектору  ø 800мм по вул. Князів 

Коріатовичів (в т.ч. проектні 

роботи) 

+1 000,000 +1 000,000 

  

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
+3 400,000 +3 400,000 

  

Комунальне господарство +3 400,000 +3 400,000   

Будівництво огорожі навколо 

ЦПКіВ ім. Горького 
+2 200,000 +2 200,000 

  

Будівництво  притулку для 

безпритульних тварин по вул. 

Гонти 

+1 000,000 +1 000,000 

  

Поповнення статутного капіталу 

КП «Комбінат комунальних 

підприємств» 

+200,000 +200,000 

  

Департамент охорони здоров'я +974,246 +974,246   

Охорона здоров'я +974,246 +974,246   

Реконструкція приміщень 1 

поверху пологового будинку по 

вул. Маяковського, 138 (в т.ч. 

проектні роботи) 

+294,246 +294,246 

  

Реконструкція ліфта (лікарняного) 

пологового будинку №1 по вул. 

Хмельницьке шосе, 98 

(в.т.ч.проектні роботи) 

+500,000 +500,000 

  

Реконструкція вантажного 

тротуарного ліфта з заміною на 

вантажний підйомник пологового 

будинку №2 по вул. Замостянській, 

18 (в т.ч. проектні роботи) 

+180,000 +180,000 

  

Разом по програмі капітального 

будівництва 
+5 434,246 +5 434,246 

  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В.Кривіцький ). 

 

 

Керуючий справами виконкому                  С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 



Департамент економіки і інвестицій  

 

Атаманенко Алла Сергіївна 

 

головний спеціаліст відділу інвестицій, капіталовкладень,  

промисловості та тендерних процедур 

 
 


