
ВІННИЦЬКАМІСЬКА РАДА

 

Від 27.12.2019 № 2101  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської

ради від 29.03.2019 № 1701

затвердження Програми реалізації

стратегії просторового розвитку

Вінницької міської об'єднаної

територіальної  громади на 2019

 

 

 

Керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.03.2019 1701 

затвердження Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2019

 

1.1 розділ 4 «Заходи Програми

редакції: 

 

4.1. Створення Ради

розгляду стратегічних інвестиційних проектів

4.2. Розробка стандартних рішень для об єктів дизайну міського

середовища. 

4.3. Розробка концепції розвитку прибережних території «Алея 12,7 км» 

(стратегічний проек

4.4. Розробка моделі розвитку району "Замостя" (стратегічний проект

КІРМ V4P35). 

4.5. Організація та проведення національного архітектурного конкурсу

"Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побуту

Ювілейний". 

4.6. Підготовка  за

Соборна до входу Центральний парк).

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р ІШЕННЯ  
 

       4

рішення міської  

1701 «Про  

затвердження Програми реалізації  

стратегії просторового розвитку  

Вінницької міської об'єднаної  

громади на 2019-2020 роки» 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве

самоврядування Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.03.2019 1701 

затвердження Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької

міської об єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Заходи Програми» додатку до рішення викласти наступній

Створення Ради з просторового розвитку при міському голові для

розгляду стратегічних інвестиційних проектів. 

4.2. Розробка стандартних рішень для об'єктів дизайну міського

4.3. Розробка концепції розвитку прибережних території «Алея 12,7 км» 

стратегічний проект КІРМ V4P33). 

4.4. Розробка моделі розвитку району "Замостя" (стратегічний проект

4.5. Організація та проведення національного архітектурного конкурсу

Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побуту

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

Соборна до входу в Центральний парк). 

ВІННИЦЬКАМІСЬКА РАДА 

48 сесія 7 скликання  

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.03.2019 №1701 «Про 

затвердження Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької 

2020 роки», а саме: 

додатку до рішення викласти в наступній 

просторового розвитку при міському голові для 

4.2. Розробка стандартних рішень для об єктів дизайну міського 

4.3. Розробка концепції розвитку прибережних території «Алея 12,7 км» 

4.4. Розробка моделі розвитку району "Замостя" (стратегічний проект 

4.5. Організація та проведення національного архітектурного конкурсу 

Публічний простір між будинком офіцерів та будинком побуту 

вдання на реконструкцію вул. Хлібна (від вул. 



4.7. Розробка завдання на реконструкцію колишнього кінотеатру «Росія» 

(стратегічний проект КІРМ V4P38). 

4.8. Розробка завдання на реконструкцію проспекту Коцюбинського 

(стратегічний проект КІРМ V4P34). 

4.9 Розробка завдання на реорганізацію зупинок громадського 

транспорту по вул. Соборна (стратегічний проект КІРМ V4P37). 

 

1.2 підрозділ 6.2 «Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками» 

розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» додатку до рішення викласти в 

наступній редакції: 

 

Найменування 2019 рік 2020 рік 

Обсяг фінансування за рахунок коштів 

бюджету, тис.грн. 
3 500,0 5 600,0 

Обсяг фінансування з інших джерел, 

тис.грн. 
150,0 

у межах 

залучених 

коштів 

 

2. Контроль  за  даним  рішенням  покласти  на постійну комісію міської  

ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та охорони 

природи (Іващук А.Я). 

 

 

 

 

 

 
 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов  

 

  



Комунальне підприємство "Агенція просторового розвитку" 

Кравчук Максим Анатолійович 

Виконуючий обов'язки директора 

 
 

 

 


