
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 30.10.2015 № 2315       68 сесія 6 скликання 
    м. Вінниця 
 

 

Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства   

м. Вінниці на 2012-2015рр., 

затвердженої рішенням міської ради 

від 25.11.2011р. № 523 зі змінами 

 

 

        Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми реформування, розвитку та утримання житлово-

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

міської ради від 25.11.2011р. № 523 зі змінами,  а саме: 

1.1.   Продовжити на 2016 - 2017 роки термін дії Програми реформування, 

розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 

2012-2015рр., затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2011р. № 523 зі 

змінами та викласти назву програми в наступній редакції: «Програма 

реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства 

м. Вінниці на 2012-2017рр.». 

1.2.  Розділ  І «Загальні положення»  викласти в наступній  редакції: 

  «1.1.  Передумови прийняття Програми 

        Програма реформування, розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017рр. (далі - Програма) 

розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, 

власних повноважень  виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, 

реформування та утримання житлово-комунального господарства,  

створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для 

життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними 

житлово-комунальними послугами. 

        Програма враховує головні завдання, які визначені Стратегією 

розвитку «Вінниця-2020», затвердженою рішенням Вінницької міської ради 



від 30.08.2013р. №1405 та іншими законодавчими і нормативними актами з 

питань житлово-комунального господарства  та  визначає основні цілі  і 

заходи розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. 

Вінниці до 2017 року.   

  Основні виконавці програми: 

 департамент міського господарства міської ради; 

 департамент комунального господарства та благоустрою міської ради; 

 департамент житлового господарства міської ради; 

 департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради; 

 департамент капітального будівництва міської ради; 

 виконавчий комітет міської ради; 

 відділ у справах молоді  та туризму міської ради; 

 асоціація органів самоорганізації населення м. Вінниці; 

 КП «Подільський туристично-інформаційний центр»; 

 МКУП «Міськсвітло»; 

 КУП «Ековін»; 

 КП «Вінницьке шляхове управління»; 

 МКП «Вінницязеленбуд»; 

 КП «Комбінат комунальних підприємств»; 

 КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху»; 

 житлово-експлуатаційні підприємства; 

 теплопостачальні підприємства; 

 відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності міської ради; 

 співвласники багатоквартирних будинків. 

1.3.  Пункт 4.4. розділу ІV «Механізми реалізації програми» викласти в 

наступній редакції: 
«4.4.   Впровадження, моніторинг та перегляд Програми 

 Виконавці Програми забезпечують її реалізацію в повному обсязі та у 

визначені терміни.  

 На виконання заходів Програми з утримання та ремонту об’єктів  

житлово-комунального господарства підвідомчі комунальні підприємства 

визнаються одержувачами бюджетних коштів відповідно до чинного 

законодавства. 

 Узагальнення матеріалів від виконавців програми здійснює 

департамент міського господарства міської ради.  

 З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей 

визначено перелік показників моніторингу  ефективності реалізації 

Програми. Для визначення необхідності коригування документу щорічно 

проводитиметься аналіз ефективності дії програми,  виходячи з фактичних 

показників індикаторів. 

 

 

 

 



Показники моніторингу реалізації Програми 
                                       Роки 

Показники 
2015 2016 2017 

Площа  капітально 

відремонтованих та 

реконструйованих   доріг та 

тротуарів, тис.кв.м  

40 40 40 

Протяжність збудованих мереж 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови, км 

2,7 2,7 2,8 

Протяжність реконструйованих та 

відремонтованих мереж зливової 

каналізації , км 

0,3 0,5 0,5 

Кількість встановлених 

енергозберігаючих  світильників 

зовнішнього освітлення міста, шт 

300 300 300 

Кількість встановлених дитячих та 

спортивних майданчиків , шт 
16 16 16 

Кількість будинків, в яких 

проведено капітальний ремонт 

конструктивних елементів та 

інженерних мереж , шт 

150 150 150 

 

  Внесення змін до Програми здійснюватиметься  за процедурою 

внесення змін до місцевих нормативних актів.  

        Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України.» 

1.4.  Розділ І «Заходи з утримання та ремонту житлово-комунального  

господарства» та розділ ІІ «Заходи з реформування та розвитку житлово-

комунального господарства» викласти в новій редакції згідно з додатком до 

даного рішення, які набирають чинності з 01.01.2016р. 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності 

(С. Єгоян). 

 

 

 

Секретар міської ради                С. Моргунов 

 

                               

 

  

 

 

 



 

  Додаток 

до рішення міської ради  

від 30.10.2015 № 2315 
 

І. ЗАХОДИ  З УТРИМАННЯ  ТА РЕМОНТУ  ОБ’ЄКТІВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки  

1 Комунальне господарство та благоустрій міста 

1.1 

Технічне обслуговування, ремонт та 

утримання технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом 

Департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

КП «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху» 

2016-2017 

1.2 
Нанесення та відновлення 

дорожньої розмітки 
2016-2017 

1.3 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою; 

МКУП «Міськсвітло», 

виконавчий комітет, відділ у 

справах молоді та туризму, 

КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» 

2016-2017 

1.4 

Поточний ремонт та технічне 

обслуговування мереж зливової 

каналізації Департамент комунального 

господарства та благоустрою; 

КП «Вінницьке шляхове 

управління», департамент 

житлового господарства 

2016-2017 

1.5 
Поточний ремонт тротуарів на 

об’єктах благоустрою 
2016-2017 

1.6 
Очистка річок, прибережних смуг 

русел малих річок та водоймищ 
2016-2017 

1.7 Утримання вулиць 2016-2017 

1.8 Озеленення міста 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою; 

МКП «Вінницязеленбуд», 

департамент житлового 

господарства, виконавчий комітет, 

відділ у справах молоді  

та туризму, КП «Подільський 

туристично-інформаційний центр» 

2016-2017 

1.9 
Утримання парків, площ та 

набережної р. Південний Буг 
2016-2017 

1.10 Утримання кладовищ та меморіалів 
Департамент комунального 

господарства та благоустрою; 

КП «Комбінат комунальних 

підприємств», виконавчий комітет, 

відділ у справах молоді та туризму,                                                                       

КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» 

2016-2017 

1.11 Утримання громадських вбиралень 2016-2017 

1.12 Утримання зон відпочинку 2016-2017 

1.13 Прибирання об’єктів благоустрою 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою; 

КУП «ЕкоВін», департамент 

житлового господарства 

2016-2017 



1.14 Санітарне очищення міста 2016-2017 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки  

1.15 

Поточний ремонт  

інших об’єктів та елементів 

благоустрою 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент житлового 

господарства, департамент 

енергетики, транспорту та зв’язку, 

виконавчий комітет, відділ у 

справах молоді та туризму, 

КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» 

2016-2017 

1.16 

Утримання в належному стані інших 

об’єктів та елементів благоустрою 

міста 

2016-2017 

1.17 
Транспортування померлих з місць 

подій до судово-медичного моргу 

Департамент  комунального 

господарства та благоустрою, 

КП «Комбінат комунальних 

підприємств» 

2016-2017 

1.18 

Поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі міста з 

впровадженням системи 

велосипедного руху 

Департамент  комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку, 

КП «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху» 

2016-2017 

1.19 

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  

виконавчим комітетом міської ради 

Департамент  комунального 

господарства та благоустрою 
2016-2017 

2 Житлове господарство 

2.1 

Поточний ремонт конструктивних 

елементів будинку, 

внутрішньобудинкових  систем 

водопостачання, водовідведення, 

опалення, електропостачання, зливової 

каналізації та технічних пристроїв 

будинку 

Департамент житлового 

господарства, житлово-

експлуатаційні підприємства, 

співвласники багатоквартирних 

будинків 

2016-2017 

2.2 
Влаштування аншлагів та номерних 

знаків на житлових будинках 

Департамент  

житлового господарства,  

житлово-експлуатаційні 

підприємства міста 

2016-2017 



№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання, 

роки  

2.3 

Поточний ремонт та утримання 

(оплата    житлово-комунальних 

послуг) маневрового  фонду 

Вінницької міської ради, відповідно 

до Положення про маневровий фонд 

Вінницької міської ради, 

затвердженого виконавчим комітетом 

міської ради 

Департамент  

житлового господарства 
2016-2017 

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 

Департамент  

житлового господарства,  

міське комунальне підприємство 

«Аварійно-диспетчерська служба», 

житлово-експлуатаційні 

підприємства міста 

2016-2017 

2.5 

Відселення сімей з будинків 

комунальної  власності 

територіальної громади міста, 

непридатних для проживання, 

поселення їх в готелі за рішенням 

виконавчого комітету міської ради та 

оплата   вартості проживання 

відселених сімей 

Департамент  

житлового господарства, 

 відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності 

по мірі 

необхіднос

ті 

2.6 

Проведення конкурсу «Житловий 

комплекс зразкового утримання» 

відповідно до Положення 

затвердженого виконавчим комітетом 

міської ради 

Департамент  

житлового господарства 
2016-2017 

2.7 

Утримання в належному стані 

прибудинкових  територій, 

міжквартальних проїздів, пішоходних 

проходів, зелених зон, які межують з 

житловим фондом 

Департамент  

житлового господарства,  

житлово-експлуатаційні 

підприємства міста 

2016-2017 

2.8 

Поточний ремонт прибудинкових 

територій, міжквартальних проїздів, 

пішоходних проходів 

Департамент  

житлового господарства 
2016-2017 

2.9 
Роботи з озеленення  на 

прибудинкових територіях 

Департамент  

житлового господарства,  

житлово-експлуатаційні 

підприємства міста 

2016-2017 



№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання, 

роки 

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 

Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку, 

теплопостачальні підприємства 

2016-2017 

3.2 

Дотація теплопостачальним 

підприємствам міста на покриття  

різниці в тарифах на постачання 

теплової енергії для населення 

Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку, департамент фінансів 
2016-2017 

3.3 

Впровадження засобів обліку та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії в житлових будинках 

територіальної громади міста 

Департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку, департамент  

житлового господарства,  

теплопостачальні підприємства міста 

2016-2017 

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 

Департамент  

міського господарства , 

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.2 

Проведення аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств  житлово-

комунального господарства та їх 

оплата за рахунок коштів міського 

бюджету 

Департамент  

міського господарства ,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.3 

Забезпечення виконання заходів, 

пов’язаних з припиненням діяльності 

комунальних підприємств  житлово-

комунального господарства 

Департамент  

міського господарства ,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

 

2016-2017 



№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання, 

роки 

4.4 

Преміювання кращих підприємств  

галузі «Житлово-комунальне 

господарство», визначених під час 

проведення оцінки результатів  їх 

роботи  відповідно до Порядків, 

затверджених  виконавчим комітетом 

міської ради 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.5 

Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» відповідно  

до Порядку, затвердженого міською 

радою 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.6 
Виготовлення  технічної документації 

на житлові будинки, будівлі, споруди 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку, департамент  

міського господарства 

2016-2017 

4.7 

Розроблення містобудівного 

обгрунтування, встановлення меж 

територій, виготовлення 

землевпорядної документації 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.8 

Придбання нової техніки, основних 

засобів, спеціального обладнання, 

малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення для підприємств 

житлово-комунального господарства 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент житлового 

господарства,  

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 



№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання, 

роки 

4.9 

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 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.10 

Проведення реєстрації, сплати 

податків і зборів, взяття на облік та 

зняття з обліку техніки, придбаної для 

підприємств житлово-комунального 

господарства 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.11 

Створення  каналів зв’язку  для 

впровадження інформаційної мережі 

в системі  житлово-комунального 

господарства міста 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент 

житлового господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.12 

Поповнення статутного капіталу 

комунальних підприємств житлово-

комунального господарства шляхом 

виділення коштів з міського бюджету 

(бюджету розвитку) 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 

4.13 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник  галузі «Житлово – 

комунальне господарство»,  

відповідно  до Положення, 

затвердженого  рішенням 

виконавчого комітету міської ради 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства, 

департамент енергетики, транспорту 

та зв’язку 

2016-2017 



№ п/п Зміст заходу  Виконавець 
Термін 

виконання, 

роки 

4.14 

Проведення місцевого відкритого 

дизайнерського конкурсу на кращу 

проектну пропозицію ландшафтного 

дизайну об’єктів благоустрою, 

відповідно до програми та умов 

конкурсу, затверджених рішенням 

виконавчого комітету міської ради 

Департамент  

міського господарства,  

департамент комунального 

господарства та благоустрою, 

департамент  

житлового  господарства 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ 

                 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

1 Комунальне господарство та благоустрій міста 

1.1 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  вулиць, 

майданів та перехресть 

Департамент 

міського господарства, 

департамент комунального 

господарства та 

благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

1.2 
Реконструкція та капітальний 

ремонт прибудинкових територій 

Департамент 

міського господарства, 

департамент житлового 

господарства 

2016-2017 

1.3 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих 

світильників 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 

1.4 
Реконструкція  та капітальний 

ремонт мостових споруд 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

1.5 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт територій 

кладовищ та споруд на них 

Департамент міського 

господарств, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

    1.6 Будівництво колумбарію 

Департамент міського 

господарств, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

1.7 

Будівництво,  реконструкція та 

капітальний ремонт берегоукріплень 

та зон відпочинку біля води 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 

1.8 

Влаштування, реконструкція та 

капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 



  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

1.9 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

житлового господарства 

2016-2017 

1.10 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт  зливової 

каналізації  

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 

1.11 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт пам’ятників та 

пам’ятних знаків  

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 

1.12 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт меморіалів, 

парків, скверів міста  

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

1.13 
Будівництво та капітальний ремонт  

колодязів питної води 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою 

2016-2017 

1.14 
Реконструкція набережної 

р.Південний Буг 
Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
2016-2017 

1.15 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших об’єктів 

та елементів благоустрою 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

житлового господарства, 

департамент капітального  

будівництва, департамент 

енергетики, транспорту та 

зв’язку 

2016-2017 

1.16 
Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту 

Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою, департамент 

міського господарства, 

департамент житлового 

господарства 

2016-2017 

1.17 

Будівництво сміттєпереробного 

заводу та створення комплексу по 

знешкодженню побутових відходів 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
2016-2017 

1.18 

Рекультивація існуючого  та 

будівництво нового полігону для 

захоронення побутових відходів 

Департамент комунального 

господарства та благоустрою 
2016-2017 



  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

1.19 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі міста, які 

пов’язані з впровадженням  системи 

велосипедного руху 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального  будівництва, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2016-2017 

1.20 

Здійснення технічного нагляду за 

якістю та обсягами робіт при 

реалізації проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах співфінансування 

в цілому по об’єкту за рахунок 

коштів міського бюджету 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального  будівництва, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2016-2017 

2 Житлове  господарство 

2.1 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт житлового 

фонду 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

житлового господарства, 

співвласники 

багатоквартирних будинків 

2016-2017 

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 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

житлового господарства 

департамент комунального 

господарства та 

благоустрою, департамент 

капітального  будівництва 

2016-2017 

2.3 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

Департамент міського 

господарства, департамент 

житлового господарства, 

співвласники 

багатоквартирних будинків 

2016-2017 

2.4 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків з застосуванням 

енергозберігаючого обладнання 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

житлового господарства, 

співвласники 

багатоквартирних будинків 

 

2016-2017 



  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

2.5 

Влаштування та капітальний ремонт 

систем протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості 

Департамент житлового 

господарства 
2016-2017 

2.6 

Прийняття в комунальну власність 

об'єктів соціальної інфраструктури 

(житлових будинків, гуртожитків та 

інших) та проведення їх 

капітального ремонту 

 

Департамент житлового 

господарства 

 

2016-2017 

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 

Департамент житлового 

господарства 
2016-2017 

2.8 
Реконструкція кварталів застарілого 

житлового фонду 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

житлового господарства, 

департамент капітального 

будівництва 

2016-2017 

2.9 

Реконструкція   житлових та 

нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади 

міста для створення маневрового 

фонду Вінницької міської ради  та 

його капітальний ремонт відповідно 

до Положення, затвердженого  

виконавчим комітетом міської ради 

Департамент житлового 

господарства 
2016-2017 

2.10 

Впровадження автоматизованої 

системи управління  житлово-

комунальним господарством 

м.Вінниці 

Департамент  

міського господарства, 

департамент комунального 

господарства та 

благоустрою,  

департамент житлового 

господарства 

2016-2017 

2.11 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків 

Департамент житлового 

господарства,  департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 



  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

2.12 

Здійснення технічного нагляду за 

якістю та обсягами робіт при 

реалізації проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах співфінансування 

в цілому по об’єкту за рахунок 

коштів міського бюджету 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального  будівництва, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2016-2017 

3 Енергозабезпечення   

3.1 

Дольова участь виконавчого 

комітету міської ради в 

реконструкції мереж водопроводу та 

каналізації, які передаються  від 

фізичних осіб до комунальної 

власності  територіальної громади 

міста відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою 

Департамент міського 

господарства, 
2016-2017 

3.2 

Будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення, в 

тому числі в мікрорайонах приватної 

забудови 

Департамент міського 

господарства,    департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

3.3 

Будівництво та реконструкція 

водопровідних та каналізаційних 

насосних станцій  

Департамент 

міського господарства, 

департамент капітального 

будівництва 

2016-2017 

3.4 
Реконструкція водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд  

Департамент міського 

господарства, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

3.5 

Розробка  та впровадження схем 

перспективного розвитку систем 

водопостачання та  

теплозабезпечення м. Вінниці 

Департамент міського 

господарства, департамент 

енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент 

капітального будівництва 

2016-2017 

3.6 

Будівництво та реконструкція 

котелень з влаштуванням 

обладнання  для комбінованого 

виробництва  теплової і електричної  

енергії та енергетичних установок на 

основі  відновлювальних джерел 

енергії 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент 

капітального будівництва, 

теплопостачальні 

підприємства 

2016-2017 

3.7 
Будівництво та реконструкція 

теплових мереж 

Департамент  міського 

господарства, департамент 

енергетики, транспорту та 

зв’язку, департамент 

капітального будівництва, 

теплопостачальні 

підприємства 

2016-2017 



  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Термін 

виконання, 

роки 

3.8 

Здійснення технічного нагляду за 

якістю та обсягами робіт при 

реалізації проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах співфінансування 

в цілому по об’єкту за рахунок 

коштів міського бюджету 

Департамент міського 

господарства, департамент 

комунального господарства 

та благоустрою, департамент 

капітального  будівництва, 

департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку 

2016-2017 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент міського господарства 

Ільніцька Вікторія Віталіївна 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку об’єктів благоустрою  


