
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 29.03.2019 № 1701                     39 сесія 7 скликання  
              м. Вінниця 

 

 

 

Про затвердження Програми реалізації  

стратегії просторового розвитку Вінницької  

міської об'єднаної територіальної  

громади на 2019-2020 роки 

 

 

 

З метою реалізації стратегічних цілей просторового розвитку Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади, які визначені у Комплексній 

стратегії міського транспорту та просторового розвитку, Стратегії розвитку 

"Вінниця - 2020", Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, керуючись 

пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму реалізації стратегії просторового розвитку 

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (далі – 

Програма) згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи ( Іващук А.Я). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.03.2019 № 1701             

 

 

Програма реалізації стратегії просторового розвитку  

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади  

на 2019-2020 роки 

  

1. Загальні положення 

 1.1 Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (далі — 

Програма) передбачає впровадження Комплексної стратегії міського 

транспорту та просторового розвитку, яка затверджена рішенням Вінницької 

міської ради від 30.10.2015р. №2322, стратегічного пріоритету №5 - 

"Збалансований просторовий розвиток",  передбаченого Стратегією розвитку 

"Вінниця - 2020"; Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 - 

стратегічний пріоритет "Місто збалансованого просторового розвитку" (далі — 

Стратегічні документи з просторового розвитку).  

1.2 Розробником та основним виконавцем Програми є комунальне 

підприємство "Агенція просторового розвитку" Вінницької міської ради (далі - 

Агенція). 

1.3 Співвиконавцями програми є Департамент економіки і інвестицій 

міської ради, Департамент архітектури та містобудування міської ради, 

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради, 

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради, Департамент 

капітального будівництва міської ради.  

1.4 Програма розроблена відповідно до законодавства України, 

нормативних актів міської ради, її виконавчого комітету та Статуту 

комунального підприємства "Агенція просторового розвитку" Вінницької 

міської ради. 

 

2. Мета Програми 

       Метою Програми є реалізація стратегічних цілей просторового розвитку 

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які визначені у 

Стратегічних документах з просторового розвитку на період 2019-2020 років з 

урахуванням міжнародних принципів сталого розвитку. 

        

3. Завдання Програми  

 3.1. Основними завданнями Програми є: 

 3.1.1. Організація та координація дій, спрямованих на впровадження 

Стратегічних документів з просторового розвитку, в тому числі Концепції 

інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 у частині просторового розвитку. 

3.1.2. Розробка передпроектних пропозицій з організації публічного 

простору для об'єктів міського середовища (вулиці, площі, парки, набережні та 

інші громадські простори) на основі Стратегічних документів з просторового 

розвитку. 



3.1.3. Розробка завдань на проектування для інфраструктурних проектів 

та проектів розробки містобудівної документації. 

          3.1.4. Проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення 

громадської думки з перспектив розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у цілому та окремих її районів (територій).  

3.1.5. Залучення зовнішніх, у тому числі міжнародних, коштів для 

фінансування програм з просторового розвитку та інвестиційних проектів. 

3.1.6. Організація та проведення архітектурних та містобудівних 

конкурсів, семінарів, конференцій, тренінгів, воркшопів тощо (в тому числі 

міжнародних) з просторового розвитку, урбаністики, урбандизайну. 

3.1.7. Участь у конференціях, форумах, симпозіумах, виставках і 

семінарах, партнерських мережах в Україні та за кордоном. 

 

4. Заходи Програми 

4.1. Створення Ради з просторового розвитку при міському голові для 

розгляду стратегічних інвестиційних проектів. 

4.2. Розробка стандартних рішень для об'єктів дизайну міського 

середовища. 

4.3. Розробка концепції розвитку прибережних території (Алея 12,7км). 

4.4. Розробка моделі розвитку району "Замостя". 

4.5. Організація та проведення національного архітектурного конкурсу 

"Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побуту Ювілейний". 

4.6. Підготовка  завдання на реконструкцію вул. Хлібна (від вул. Соборна 

до входу в Центральний парк). 

4.7. Розробка завдання на реконструкцію фасадів Міської ради. 

4.8. Розробка завдання на реконструкцію колишнього кінотеатру «Росія». 

4.9. Розробка просторової концепції парку «Дружби народів». 

4.10. Розробка завдання на реконструкцію Літнього театру. 

4.11. Розробка завдання на реконструкцію проспекту Коцюбинського. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

5.1. Розроблення та реалізація ідей, проектів та концепцій з просторового 

розвитку.  

5.2.  Залучення грантових коштів для проектів із просторового розвитку. 

5.3. Прогнозованість впливу об'єктів будівництва на міське середовище. 

5.4. Висока якість  урбандизайну та доступності міського середовища. 

5.5. Використання кращих практик та інноваційних підходів щодо сталого 

розвитку територіальної громади.  

5.6 Зростання привабливості та конкурентоспроможності Вінницької міської 

об'єднаної територіальної громади в порівнянні з іншими громадами для різних 

цільових груп, суб’єктів регіонального, національного та міжнародного рівнів. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

6.1. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та в межах 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

передбачених на відповідний бюджетний рік, а також інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 



         6.2. Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками: 

 

Найменування 2019 рік 2020рік 

Обсяг фінансування за рахунок коштів 

бюджету, тис.грн. 
3 500,0 5 000,0 

Обсяг фінансування з інших джерел, 

тис.грн. 
150,0 

у межах 

залучених 

коштів 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

7.1 Контроль за ходом виконання Програми буде здійснюватись за 

системою індикаторів, що включатиме наступні показники: 

 кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, 

форуми)    

 обсяг проведених соціологічних досліджень; 

 кількість експертних висновків,  

 кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового 

планування; 

 кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища; 

 кількість розроблених завдань на проектування для важливих проектів, в 

тому числі проектів розробки містобудівної документації; 

 створення бренд-буку Агенції просторового розвитку;  

 створення веб-сайту Агенції просторового розвитку;  

 кількість інформаційні повідомлень у ЗМІ щодо діяльності Агенції 

просторового розвитку; 

 обсяг грантових, донорських коштів або коштів міжнародної технічної 

допомоги, залучених для реалізації розроблених проектів; 

 кількість розроблених стратегічних ініціатив; 

 кількість проведених архітектурних і містобудівних конкурсів. 

          7.2 Агенція щороку до 15 лютого наступного за звітним року надає 

Вінницькій міській раді письмовий звіт про виконання Програми. 

 

8. Зв'язок  Програми із Стратегією розвитку "Вінниця – 2020 

Програма спрямована на реалізацію цілей просторового розвитку, які 

визначені стратегічним пріоритетом 5 "Збалансований просторовий розвиток" 

Стратегії розвитку "Вінниця - 2020":  

 Ціль 1. Документально зафіксований цілісний підхід до міського 

середовища;  

 Ціль 2. Розвиток Вінниці, як компактного міста; 

 Ціль 3. Місто над Бугом; 

 Ціль 4. Якісне житло з різними можливостями; 

 Ціль 5. Формування креативного міського середовища. 

 

 

 

 

Міський голова                                                 С. Моргунов  



Департамент архітектури та містобудування  

Самойленко Юрій Сергійович 

Начальник відділу просторового розвитку 

 
 

 


