
Інформація  

про виконання в 2014р. заходів Програми реформування, розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2015рр.  
 

І.ЗАХОДИ  З УТРИМАННЯ   ТА РЕМОНТУ  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

1 
Комунальне господарство 

та благоустрій міста 
  

 

1.1 
Споживання електроенергії на 

зовнішнє освітлення міста та на 

світлофорні об’єкти 
   

 
Споживання електроенергії на 

зовнішнє освітлення міста 
ДКГтаБ 6870 000,0 квт/год 3232,8 

 
Енергозабезпечення світлофорних 

об’єктів  

КП «СМЕД ОДР» 
ДЕТтаЗ 368467 кВт*год 505,197 

1.2 
Поточний ремонт об’єктів та 

елементів благоустрою 
  13897,798 

 

- поточний ремонт покриттів 

міських доріг, у т.ч.:   

    асфальтобетонних 

    щебеневих 

    брукованих 

    відремонтовано швів 

 

 

 

ДКГтаБ 

 

 

31663,0 м2 

11887,0 м2 

    216,0 м2 

26971,0 мп 

 

7823,892 

 
- поточний ремонт покриттів  

тротуарів 
2817,3 м2 481,261 

 
- поточний ремонт   

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

ДЖГ 24,1 тис. м2 3548,091 

 
-встановлення та заміна дорожніх 

знаків КП «СМЕД ОДР» 

ДЕТтаЗ 

встановлення 98 шт. 

та заміна 232 шт. 
99,569 

 
обслуговування світлофорних 

об’єктів КП «СМЕД ОДР» 
83 шт. 1807,588 

 
придбання супутніх матеріалів, 

необхідних для капітального  

ремонту світлофорів  

кабельна продукція, 

мікросхеми, 

електроматеріали.. 
40,154 

 
придбання обладнання для 

капітального ремонту 

світлофорних об'єктів 

світлофорні модулі -

77 шт. 
99,160 

1.3 

Утримання в належному стані 

об’єктів та елементів 

благоустрою міста 
   

 
-відновлення дорожньої розмітки 

КП «СМЕД ОДР» 
ДЕТтаЗ 

157,9 км - поздовжня 

16500 м2 - поперечна 
749,007 

 
Придбання протиожеледних 

матеріалів 

ДКГтаБ 

Сіль 7146 т, 

відсів 2671т 

4577,685 

 

 Відлов безпритульних тварин       1968 особин 215,802 

 Санітарна очистка 2768 м3 219,312 

 Прибирання площ та скверів 99,568тис.м2 559,671 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 Прибирання зелених зон 423,165тис.м2 
23976,696 

 Прибирання вулиць 2220,645тис.м2 

 Прибирання парків 
 

2 парка 1706,750 

 

Благоустрій  кладовищ та 

меморіалів та утримання 

громадських вбиралень 

7 кладовищ та 2 

меморіала та 3 

вбиральні 

1212,229 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

довжина мереж 

зовнішнього 

освітлення 822,8км, 

та 20352 шт. 

світлоточок 

5304,44 

 Технічна експлуатація фонтанів 7 об’єктів  326,885 

 
Технічне обслуговування мереж 

зливової каналізації 
23,92 км 174,239 

 

Очистка річок, прибережних 

захисних смуг, русел малих річок 

та водойм 

11174,0 мп 129,937 

 Водопостачання 

ВК ВМР 

598 м3 5,373 

 Газопостачання  Меморіалу Слави 17509 м3 98,158 

 
Технічне обслуговування системи 

газопостачання Меморіалу  Слави 
 3,325 

 
Прибирання площ та скверів 

(сквер Козицького) 
19014 м2 235,593 

 
Утримання громадських 

вбиралень 
2 вбиральні 25,563 

 
Прибирання вулиць (Набережна 

Рошен) 
15281 м2 148,467 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

 9,036 

 Технічна експлуатація фонтанів 1 об’єкт 40,005 

 

Утримання в належному стані 

міжквартальних проїздів. 

пішохідних проходів, зелених зон, 

які межують з житловим фондом 

ДЖГ 
110078 м2 

 

582,244 

 

1.4 

Очистка річок, прибережних 

смуг русел малих річок та 

водоймищ 

ДКГтаБ 
 

11174,0 мп 129,9 

1.5 Інші роботи з благоустрою міста    

 знесення дерев 

ВК ВМР 

7 шт 18,760 

 обрізка крони  дерев 13 шт  4,059 

 
уходні роботи з озеленення 

 

посадка дерев, 

кущів – 475шт; 

25,377 

Покіс трави 17148 м2  16,520 

 
поточний ремонт колодязів питної 

води 
ДКГтаБ 

 

40 шт.. 
128,077 

 очищення колодязів питної води 29 шт. 

 
поточний ремонт інших елементів 

благоустрою 
44 об’єкта 1173,862 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 
поточний ремонт елементів 

зливової каналізації 
23,92 км 136,277 

 знесення та обрізка дерев 2355шт 812,857 

 уходні роботи з озеленення 

посадка квітів –  

187,75 тис.шт.; 

Викошування трави- 

2446,97 тис. м2 

1320,125 

 знесення та обрізка дерев 
ДЖГ 

929дерев 1199,171 

 придбання посипочних матеріалів 2824 тон 199,345 

1.6 

Транспортування померлих з 

місць подій до судово-медичного 

моргу 

ДКГтаБ 
654 виїздів на місце 

пригод 

 

769,666 

1.7 

Поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі міста з 

впровадженням системи 

велосипедного руху 

ДЕТтаЗ - 

 

 

- 

1.8 

Організація та проведення 

похорону мешканців міста, які 

зробили значний внесок у його 

розвиток, за рахунок коштів 

міського бюджету в сумі, що не 

перевищує 60,0 тис.грн. на одну 

особу, відповідно до  Порядку, 

затвердженого  виконкомом 

міської ради 

ДКГтаБ  49,532 

1.9 Благоустрій парків міста ДКГтаБ  - 

2 Житлове господарство    

2.1 

Проведення поточного ремонту 

житлового фонду міста 

ЖЕП міста 

 

роботи 

проводилися 

за рахунок  

коштів 

житлово-

експлуатацій-

них 

підприємств 

Ремонт м’яких покрівель  65519,5 м2 

Ремонт шиферних покрівель 5919,2 м2 

Скління вікон сходових клітин 7341,2 м2 

Ремонт та заміна трубопроводів 

теплопостачання  
9774 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ГВП 10365 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ХВП  
9780 п.м 

 

Ремонт та заміна трубопроводів 

каналізації  

8801 п.м 

 

Ремонт та заміна запірної арматури  
14856 шт 

 

Ремонт електрощитових  1050 шт 

Ремонт під'їздів  556 шт 

2.2 

Влаштування аншлагів та 

номерних знаків на житлових 

будинках  

ДЖГ, 
ЖЕП міста 

- - 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

2.3 

Поточний ремонт   та утримання 

маневрового житлового фонду, 

відповідно до Положення про 

маневровий фонд міської ради, 

затвердженого виконкомом 

міської ради 

 

 

 

ДЖГ 

 

 

- 

 

- 

2.4 

Виконання робіт по аварійному 

обслуговуванню 

внутрішньобудинкових мереж 

житлового фонду, що є у 

комунальній  власності 

територіальної громади міста та 

їх оплата за рахунок коштів 

міського бюджету 

ДЖГ, МКП  

«АДС», ЖЕП  

міста 

 

аварійне 

обслуговування  

житлового фонду  

загальною площею 

4,7 млн.м2 

 

 

 

1300 

 

2.5 

Відселення сімей з будинків 

комунальної  власності 

територіальної громади міста, 

непридатних для проживання, 

поселення їх в готелі за рішенням 

виконкому та оплата   вартості 

проживання відселених сімей   

відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної 

і оборонної 

роботи та 

режиму 

секретності 

- - 

2.6 

Проведення конкурсу «Житловий 

комплекс зразкового утримання» 

відповідно до затвердженого 

Положення 

 

 

 

 

ДЖГ - 

 

 

- 

 

 

 
3 Енергозабезпечення      

3.1 

Впровадження на котельнях 

приладів автоматизованого 

обліку енергоносіїв підвищеного 

класу точності, засобів обліку та 

регулювання споживання тепла 

на базі комп’ютерного 

забезпечення 

ДЕТтаЗ,тепло

постачальні 

підприємства 

 

 

 

- 

 

 

тепло 

постачальні 

підприємства 

 

 

 

3.2 

 

Дотація теплопостачальним 

підприємствам міста на покриття  

різниці в тарифах на постачання 

теплової енергії для населення 

 

 

ДЕТтаЗ, 

департамент 

фінансів 

Погашення 

заборгованості з різниці 

в тарифах на теплову 

енергію для населення за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету у 

2014 році отримували 

КП ВМР «Вінницяміськ-

теплоенерго» та ДП 

«Теплокомуненерго 

Маяк» ПАТ «Маяк» 

 

 

 

147 881,576  
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

3.3 Впровадження засобів обліку та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії в житлових 

будинках територіальної громади 

міста 

ДЕТтаЗ, 

ДЖГ, 
теплопостачальн

і підприємства 
- 
 

 

- 

4 
Загальні заходи по галузі «Житлово-

комунальне господарство» 

 

 

 

4.1 

Надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам 

житлово-комунального господарства  

в зв’язку з  їх  створенням, 

відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою 

 

 

 

 

ДМГ , 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 

 - 

4.2 

Проведення аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств  житлово-

комунального господарства та їх 

оплата за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ , 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
- 

 

- 

 

4.3 

Забезпечення виконання заходів, 

пов’язаних з припиненням 

діяльності комунальних підприємств  

житлово-комунального господарства 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
- 

 

 

 

 

 

- 

4.4 

Преміювання кращих підприємств  

галузі «Житлово-комунальне 

господарство», визначених під час 

проведення оцінки результатів  їх 

роботи  відповідно до Порядків, 

затверджених виконкомом міської 

ради 

ДЖГ 
Премійовано 

 3 підприємства 
175,0 

 

 

4.5 

Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» 

відповідно  до Порядку, 

затвердженого міською радою 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТтаЗ 
- 6 814,362 

 Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» відповідно  

до Порядку, затвердженого міською 

радою 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

Надано фінансову 

підтримку КП «ВТК» (на 

покриття збитків від 

діяльності 

автомобільного 

транспорту) та КП 

«Аеропорт Вінниця» 

6 814,362 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

4.6 

Придбання нової техніки, основних 

засобів, спеціального обладнання, 

малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення для підприємств 

житлово-комунального господарства 

ДЖГ Придбано меблі та 

обладнання для 

облаштування прозорого 

офісу в ПП «Бокуд» пр. 

К.Маркса,44 

 

 

 

145,8 

 

 

 

 

 

4.7 

Фінансова підтримка на придбання 

нової техніки, інших основних 

засобів, контейнерів, урн, 

спеціального обладнання (основних 

засобів, малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення) для комунальних 

підприємств галузі «Житлово-

комунальне господарство», 

відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою 

 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.8 

Проведення реєстрації, сплати 

податків і зборів, взяття на облік 

та зняття з обліку техніки, 

придбаної для підприємств 

житлово-комунального 

господарства 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 Проведення реєстрації, сплати 

податків і зборів, взяття на облік та 

зняття з обліку техніки, придбаної 

для підприємств житлово-

комунального господарства 

ДЕТтаЗ У 2014 році проведено 

реєстрацію 21-го 

автобусу «Богдан» 

А70132 

 

 

 

4.9 

Створення  каналів зв’язку  для 

впровадження інформаційної 

мережі в системі  житлово-

комунального господарства міста 

ДКГтаБ,  

ДЕТтаЗ 
 

- 

 

- 

ДЖГ - - 

4.10 

Поповнення статутного капіталу 

комунальних підприємств 

житлово-комунального 

господарства шляхом виділення 

коштів з міського бюджету, в 

тому числі бюджету розвитку, на 

придбання техніки, обладнання, 

інших необоротних та оборотних 

активів 

ДМГ 

 КП ВМР "Вінницяміськ 

теплоенерго" 

 КП ВМР "Муніципальна 

поліція" 

 

11900 

 

232,80939 

 

ДКГтаБ 

 

«ЕКОВІН», «ККП», 

«Зеленбуд», «ШУ» 

«Міськсвітло» 

15693,631 

ДЖГ 

МКП «АДС», МКП «ЖЕК 

№5», МКП «ЖЕК №6», 

МКП «ЖЕК №7», МКП 

«ЖЕК №12», МКП «ЖЕК 

№15», МКП «ЖЕК №16», 

МКП «Вінницяміськліфт» 

 

 

5575,197 

 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

Поповнено статутні 

капітали наступних 

підприємств, в тому 

числі: 

22 766,000 

 КП «ВТК» 11676,000 

  КП ВМР «Вінниця-

міськтеплоенерго»  

7100,000 

 
 КП «Аеропорт Вінниця» 4000,000 



7 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 

4.11 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник галузі «житлово-

комунальне господарство», 

відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням 

виконкому міської ради 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

- - 

 

4.12 

Проведення місцевого відкритого 

дизайнерського конкурсу на 

кращу проектну пропозицію 

ландшафтного дизайну об’єктів 

благоустрою, відповідно до 

програми та умов конкурсу, 

затверджених рішенням 

виконкому міської ради 

 

ДМГ,  ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДКГтаБ 

 

 

 

- 

 

- 

 

4.13 

Забезпечення працівників 

Інспекції по контролю за 

благоустроєм та санітарним 

станом  м. Вінниці, за рахунок 

коштів міського бюджету, 

форменим одягом встановленого 

зразка,  що затверджується 

міською радою 

ДМГ - 

 

 

 

- 
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ІІ. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ 

                 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1 
Комунальне господарство та 

благоустрій міста 
  

 

1.1 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  вулиць, 

майданів та перехресть 

   

 
Реконструкція вул.Короленка з 

відведенням атмосферних опадів 
ДМГ 

2042 м2 

 

778,830 

 

 

вибірковий капітальний ремонт 

проїзної частини вулиць та тротуарів  

(Центральний міст, Міліційна 

Литвиненка, Козицького. Баженова 

пров.К.Маркса) 

ДКБ 

дорога -  18151м2 

тротуар – 5290м2 
6512,089 

 
реконструкція вулиць: Грушевського, 

Артинова, Писарєва, Медведєва, 

Стельмаха 

дорога -   9037м2 

тротуар – 5587м2 

 

5383,18 

 
Будівництво вул. Келецької та 

трамвайної лінії від вул. Квятека  

 до  автовокзалу «Західний»  

укладання  

870 м/п. 

рейки трамвайні 

в 4 нитки 

 

тротуари – 2450м2 

 

верхнє дорожнє 

покриття   - 8560м2 

 

7540,065 

 

 

 

1680,000 

 

 

1700,000 

 Реконструкція площі Музейної  2904,4м2 3159,384 

 реконструкція вулиці Ф.Кона  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКГтаБ 

854,0 м2 320,892 

 

капітальний ремонт покриття 

вулиць 
 (Тичини, Острозького, Москаленка, 

П.Запорожця, Артема, Зелена, 

співфінансування у мікрорайонах 

приватного сектору) 

18853,5 м2 4979,081 

 

капітальний ремонт перехресть  
(Козицького-Свердлова, Ч.Партизан- 

Свердлова, Ленінградська-Фрунзе, 8 

Березня-Московська- Тимощука) 

1925,0 м2 737,952 

 

- капітальний ремонт тротуарів  
(Д.Нечая, Артинова, Кропивницького, 

Артинова, Інтернаціональна, Театральна, 

Осипенко, Островського) 

3579,0м2 746,483 

 

1.2 

Реконструкція та капітальний 

ремонт прибудинкових територій 

 

 
 

 

 

 капітальний ремонт прибудинкових 

територій 
ДЖГ 32,38874 тис.м2 7177,362 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1.3 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих 

світильників 

  

 

 

 

 Реконструкція  мереж зовнішнього 

освітлення міста ( в т.ч. проектні  

роботи) 
ДМГ 

6 об'єктів – 180 

світлоточок 
851,233 

 

1.4 
Реконструкція  та капітальний 

ремонт мостових споруд 
ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- 

 

- 

1.5 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт територій 

кладовищ та споруд на них 

ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- 

 

- 

     1.6 Будівництво колумбарію 
ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- - 

1.7 

Реконструкція автоматизованої 

системи керування дорожнім 

рухом (АСКДР) на вулицях міста 

ДКБ 
 

- - 

1.8 

Будівництво,  реконструкція та 

капітальний ремонт 

берегоукріплень та зон 

відпочинку біля води 

   

 реконструкція зони відпочинку біля 

води "Центральний",  

капітальний ремонт зони 

відпочинку біля води "Гонти") 

ДКГтаБ - - 

1.9 

Влаштування, реконструкція та 

капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 

  

 

 

 
капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 
ДКГтаБ 13 шт. 264,825 

1.10 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків 

   

 будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків (в т.ч. проектні 

роботи) 
ДМГ 

5- дитячих та 

спортивних комплексів, 

9-– дитячих 

майданчиків,  

2282,883 

 

 капітальний ремонт спортивних 

майданчиків 
ДЖГ 10 шт 1181,664 

 

1.11 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт  зливової 

каналізації  

   

 Капітальний ремонт зливової 

каналізації по 

вул.Червоноармійській,65  

ДКГтаБ 117,0 мп 218,306 

 Виготовлено ПКД на 5 об’єктів по 

реконструкції мереж зливової 

каналізації 

ДМГ 
5 ПКД 

 

 
131,067 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 

1.12 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт пам’ятників 

та пам’ятних знаків  

ДКГтаБ - 
 

- 

1.13 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт меморіалів, 

парків, скверів міста  

 

 
  

 Капітальний ремонт Меморіалу 

Слави та  Меморіалу-поховання по 

вул.Максимовича  

ДКГтаБ 2 об’єкта 1176,656 

1.14 Будівництво та капітальний 

ремонт  колодязів питної води 
 - 

 

 капітальний ремонт  колодязів 

питної води 
ДКГтаБ 8шт 68,091 

1.15 
Реконструкція набережної 

р.Південний Буг 
ДКГтаБ - - 

1.16 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших 

об’єктів та елементів благоустрою 

   

 інші капітальні роботи об’єктів та 

елементів благоустрою 
ДЖГ 2 об’єкти 147,031 

 - дообладнання модульної 

сміттєсортувальної станції на полігоні 

побутових відходів біля с. Стадниця 

ДКГтаБ 

об’єкт  195,526 

 - будівництво майданчика для вигулу 

тварин 
об’єкт 112,0 

 - влаштування пішохідного та 

дорожнього огородження 
331,0 мп 123,788 

 - капітальний ремонт розподільчої 

смуги по вул. Київська 
об’єкт 156,626 

 посадка дерев по вул.Соборна     

(липи,ялинки) 
49 шт 303,378 

 капітальний ремонт вертикального 

озеленення 
298 конструкцій 1164,014 

 капітальний ремонт фонтану по вул. 

Зодчих 
об’єкт 50,55 

 капітальний ремонт підпірних стінок 
(Козицького, Хмельницьке шосе, Київська, 

Свердлова) 
4 об’єкта 588,017 

1.17 Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту 
   

 Влаштування майданчиків для стоянки 

транспорту 
ДЖГ 

10 дворів 

 216 паркомісць 
594,0 

 Влаштування майданчиків для стоянки 

транспорту (Пушкіна, Хмельницьке 

шосе) 
ДКГтаБ 2850,0 м2 1302,375 

1.18 Будівництво сміттєпереробного 

заводу та створення комплексу по 

знешкодженню побутових відходів 

ДКГтаБ - 
 

- 

1.19 Рекультивація існуючого  та 

будівництво нового полігону для 

захоронення побутових відходів 

ДКГтаБ - 

 

- 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1.20 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

 

 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 
- 

 

 

 

- 

2 Житлове  господарство    

2.1 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт житлового 

фонду 

  
 

 

 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт житлового 

фонду 

ДЖГ  
 

1868,06 

 

Капітальний ремонт приміщень ІТП 

житлових будинків, в т. ч. проектні 

роботи 
ДМГ 

 

5 шт. 

 

 

240,236 

 

 

Реконструкція житлових будинків з 

оснащенням підсвіткою (в т.ч. 

проектні роботи) 

 

6 ПКД 

 

 

80,052 

 

2.2 Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт будинків, 

будівель та споруд  комунальної 

власності територіальної громади  

міста, які знаходяться на балансі 

департаментів та комунальних 

підприємств житлово-

комунального господарства міста 

 - 

 
 

 

 

 Реконструкція  будівель (по вул. 

Квятека, 16, пров.К.Маркса, 44) 
ДЖГ 2 об’єкти 1502,068 

2.3 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

   

 Модернізація (реконструкція) 

ліфтів житлового фонду  (в т. ч. 

проектні роботи) 
ДМГ 

2 ліфта 

 

734,992 

 

 капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 
ДЖГ 31 шт. 1721,260 

2.4 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків з застосуванням 

енергозберігаючого обладнання 

  

 

 

 



12 

 

  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Модернізація (реконструкція) 

систем теплозабезпечення для 

житлових будинків (в т.ч. проектні 

роботи)   

ДМГ 
7 шт. 

 

 

440,225 

 

2.5 Влаштування та капітальний 

ремонт систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної 

поверховості 

ДЖГ - 

 

- 

2.6 Прийняття в комунальну 

власність об'єктів соціальної 

інфраструктури (житлових 

будинків, гуртожитків та інших) 

та проведення їх капітального 

ремонту 

ДЖГ - 
- 

 

2.7 Проведення, за рішенням 

виконкому міської ради, 

капітального ремонту житлових  

будинків (квартир) комунальної 

власності територіальної громади  

міста, які внаслідок  

непередбачених обставин 

техногенного та природного 

характеру (пожеж, вибухів, 

затоплень тощо) потребують 

ремонту 

ДЖГ - 

 

 

 

 
- 

2.8 Реконструкція  та капітальний 

ремонт інженерних мереж,  стиків 

та покрівель житлових будинків 

 

 
  

 - реконструкція  та капітальний   

   ремонт інженерних мереж   

- стиків  

- покрівель житлових будинків 

ДЖГ 

 

8984 м/п 

25495  м/п 

14367 кв.м. 

 

4005,233 

2682,422 

3680,025 

 Реконструкція теплових мереж, 

котелень,систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) (на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) 

ДМГ 

реконструкція 

інженерних мереж 

7 житлових 

будинків 4845м                                                                                 

 

1667,815 

 

 Реконструкція зовнішніх 

електричних мереж та 

електрощитових житлових будинків 

по вул. Ватутіна, 33,35 (в т.ч. 

проектні роботи) 

195м 

 

74,791 

 

 Реконструкція зовнішньої 

електричної мережі та 

електрощитової житлового будинку 

по вул. Келецькій, 118 (в т.ч. 

проектні роботи) 

техумови ПАТ 

"Вінницяобленерго" 

 

0,773 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

2.9 Реконструкція кварталів 

застарілого житлового фонду 
ДМГ, ДЖГ, 

ДКБ 
- 

- 

2.10 

Реконструкція   житлових та 

нежитлових приміщень 

комунальної власності 

територіальної громади міста для 

створення маневрового фонду   та 

його капітальний ремонт 

відповідно до Положення про 

маневровий фонд міської ради 

ДЖГ вул. Пирогова, 131 875,044 

2.11 

Проведення капітального 

ремонту  житлових будинків, в 

яких створені ОСББ у разі 

ліквідації чи офіційного визнання 

банкрутом  колишнього власника 

будинку (за окремим  рішенням 

виконкому) 

ДЖГ - - 

2.12 

Участь колишнього власника 

(міської ради) у проведенні 

першого капітального ремонту 

житлових будинків  після 

передачі їх  на баланс  ОСББ 

(відповідно до ст.24 Закону 

України  «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку») 

ДЖГ - - 

2.13 

Впровадження автоматизованої 

системи управління  житлово-

комунальним господарством  

ДМГ  
- 

 

2.14 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків 

ДКГтаБ, 

ДКБ 
ДЖГ 

  

 майданчик для збирання  побутових 

відходів  по вул.Стельмаха. 
ДКБ 3 шт. 

65,771 

 

2.15 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

- 

 

 

 

 

- 

3 Енергозабезпечення    

3.1 

Дольова участь виконкому в 

реконструкції мереж водопроводу 

та каналізації, які передаються  

від фізичних осіб до комунальної 

  

 



14 

 

  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

власності  територіальної 

громади міста відповідно до 

Порядку, затвердженого міською 

радою 

3.2 

Будівництво та реконструкція 

мереж водопостачання та 

водовідведення 
   

 

Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації відповідно до рішення 

виконкому від 23.12.04р.№2714 (в 

т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 

15м 

 

9,481 

 

 

Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації ЦТП та котелень КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" згідно з 

рішенням міської ради від 

19.02.2010р. №2675 ( в т.ч проектні 

роботи) 

188м 

 

201,921 

 

 
Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації  (в т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 

76м 

 

31,783 

 

 

Будівництво КНС по. 

пров.Лермонтова та напірної мережі 

каналізації до вул.Першотравневої (в 

т.ч.проектні роботи)  

ПКД 

 

59,048 

 

 

Реконструкція мережі каналізації по 

вул.А.Іванова (від будинку № 73 до 

вул.Гладкова) ( в т.ч. проектні 

роботи) 

316м 

 

849,732 

 

 

Реконструкція мережі водопроводу 

по вул.Г.Успенського,6 ( в т.ч. 

проектні роботи) 

ДМГ 

141м 

 

67,244 

 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.С.Ценського, вул.Немирівське 

шосе (по території ТЕЦ-1 Та ПАТ 

"Вінницький ОЖК" вул.Немирівське 

шосе,26 ( в т.ч.проектні роботи) 

576м 

 

1858,222 

 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.І.Богуна,25 ( в т.ч.проектні 

роботи) 

44м 

 

77,558 

 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.С.Лазо,1-19, вул.Салтикова 

Щедріна,117-123на території 

Вінницьеого обласного 

ендокринологічного диспансеру по 

вул.Мічуріна,32  ( в т.ч.проектні 

роботи) 

700м 

 

890,059 

 

 

Реконструкція теплових мереж, 

котелень,систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) (на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) 

 

мережі 

водопостачання 

1629 м                                                                                

2 ВНС 

 

2867,142 

 



15 

 

  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 

3.3 

Будівництво  мереж 

водопостачання та 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови 

   

 Будівництво мережі каналізації  по 

вулиці І.Богуна,пров.Герцена і 

пров.Богуна 

ДМГ 

315м 533,882 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул.Димитрова, пров.Крилова, 

пров.Димитрова, вул.Суворова, 

вул.Тельмана 

920м 948,013 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул.Г. Успенського, вул.Паліїв Яр, 1 

пров. 12-го грудня,1 пров.Д.Нечая та 2 

пров.Д.Нечая 

884м 958,577 

 Будівництво мережі водопроводу 

вул.Комарова,23 до пров.Комарова 
520м 611,119 

 Будівництво мережі каналізації вулиць 

мікрорайону "Старе місто" ( квартальні 

комітети "Зоряний", "Лівобережний", 

"Царина", "Поділля" ) - 3 етап 

1586м 2956,132 

3.4 
Будівництво та реконструкція 

водопровідних та каналізаційних 

насосних станцій  

 - 
 

 

 

Реконструкція  водопровідної насосної 

станції житлових будинків по вул. 

Немирівське шосе, 82,84  (в т.ч. 

проектні роботи) 

ДМГ 1 шт. 403,674 

3.5 
Реконструкція водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд  
ДМГ, ДКБ  - 

 

- 
3.6 Розробка  та впровадження схем 

перспективного розвитку систем 

водо-, газо-, електропостачання та  

теплозабезпечення м. Вінниці 

ДМГ, ДКБ - 

 

 

- 

 

3.7 

Будівництво та реконструкція 

котелень з влаштуванням 

обладнання  для комбінованого 

виробництва  теплової і 

електричної  енергії та 

енергетичних установок на основі  

нетрадиційних та відновлювальних 

джерел енергії 

ДМГ, ДКБ - - 

3.8 Будівництво та реконструкція 

теплових мереж 
   

 Реконструкція теплової мережі від 

ТК2 до ТК 74 по вул.В.Порика ( в 

т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 350м 2965,065 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Реконструкція теплових мереж, 

котелень систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) ( на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) 

49 ІТП 4454,047 

3.9 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

- - 

 

 

 

Показники моніторингу реалізації Програми 
 

 

Показники Одиниця виміру Відповідальні виконавці 

Площа  капітально відремонтованих та 

реконструйованих   доріг 

(наростаючим підсумком з початку дії 

Програми/ у звітному році) 

235858м2/76328 м2 

департаменти міської ради: 

комунального господарства та 

благоустрою, капітального 

будівництва 

Протяжність реконструйованих мереж 

водопостачання та водовідведення 

(наростаючим підсумком з початку дії 

Програми/ у звітному році) 

4,8км/2,4км 

 

департаменти міської ради: 

міського господарства, 

енергетики, транспорту та 

зв’язку  

Протяжність збудованих мереж 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови(наростаючим 

підсумком з початку дії Програми/ у 

звітному році) 

18км/5,1км 

департамент міського 

господарства, асоціація 

органів самоорганізації 

населення м. Вінниці 

Протяжність реконструйованих мереж 

зливової каналізації (наростаючим 

підсумком з початку дії Програми/ у 

звітному році) 

0,21км/- 

департаменти міської ради: 

міського господарства, 

комунального господарства та 

благоустрою, капітального 

будівництва 

Кількість встановлених 

енергозберігаючих  світильників 

зовнішнього освітлення міста 

(наростаючим підсумком з початку дії 

Програми/ у звітному році) 

1854шт/419шт 

департаменти міської ради: 

міського господарства, 

комунального господарства та 

благоустрою, капітального 

будівництва 

Кількість встановлених дитячих та 

спортивних майданчиків 

(наростаючим підсумком з початку дії 

Програми/ у звітному році) 

 

71шт/14шт 

департамент міського 

господарства 
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Кількість будинків, в яких проведено 

капітальний ремонт конструктивних 

елементів та інженерних мереж 

(наростаючим підсумком з початку дії 

Програми/ у звітному році) 

269 будинків/ 

113 будинків 

департамент житлового 

господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заступник директор департаменту          Г.Пурдик 

 
Павлінчук Ю.А. 

 

Лаврік О.В. 

 

Пидоченко О.П. 

 

Ільніцька 

Місецький 


