
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 30.11.2012р. № 1031      26 сесія 6 скликання 
 м. Вінниця                                       
 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми реформування, 

розвитку та утримання житлово-

комунального господарства      

м. Вінниці на 2012-2015рр., 

затвердженої рішенням міської 

ради від 25.11.2011р. № 523 

 

 

 

        Керуючись ст. 26, ч.1. ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до розділу І «Заходи з утримання та ремонту житлово-

комунального господарства» Програми реформування, розвитку та утримання 

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

рішенням міської ради від 25.11.2011р. № 523: 

1.1. Підрозділ 1 «Комунальне господарство та благоустрій міста» 

доповнити пунктом 1.7 наступного змісту:  

 
№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

1.7 

Поточний ремонт вулично-дорожньої 

мережі міста з впровадженням системи 

велосипедного руху  

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2012-2015 

 

 

 

 



 

 

1.2. Підрозділ 4 «Загальні заходи по галузі «Житлово-комунальне 

господарство» доповнити пунктом 4.13 наступного змісту:  

 
№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

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 

Департамент міського 

господарства  

2012-2015 

  

2. Внести зміни до розділу ІІ «Заходи з реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства» Програми реформування, розвитку та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2011р. № 523, доповнивши 

підрозділ 1 «Комунальне господарство та благоустрій міста» пунктом 1.21 

наступного змісту: 

 
№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

1.21 

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт  вулично-дорожньої мережі міста, 

які пов’язані з впровадженням системи 

велосипедного руху  

Департамент 

капітального 

будівництва, 

департамент  

міського  

господарства, 

департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2012-2015 

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (С.Єгоян). 

 

 

 

Міський  голова                                                          В.Гройсман 

 

 



Департамент міського господарства 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  
  

 

 
 


