
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.06.2019 № 1835        42 сесія 7 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку та утримання житлово-

комунального господарства   

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019- 

2024рр., затвердженої рішенням 

міської ради від 28.09.2018р.  

№ 1350 зі змінами 

 

 

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

самоврядування в Україні», враховуючи звернення департаментів: комунального 

господарства та благоустрою від 06.06.2019р. №19-00-006-28434, енергетики, 

транспорту та зв’язку від 07.06.2019р. №21-00-007-28576, маркетингу міста та 

туризму від 06.06.2019р. №38-00-019-28206, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до заходів Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на  2019-2024рр., затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2018р. 

№1350  зі змінами, а саме: 
 

1.1 Пункт 1 «Комунальне господарство та благоустрій» розділу VІ 

«Заходи з утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства 

на 2019-2024рр.» доповнити підпунктом  1.23 у наступній редакції: 
 

 

1.2 В пункті 1.4 «Поповнення статутного капіталу комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства шляхом виділення коштів з 

бюджету Вінницької міської ОТГ» розділу VІІІ «Заходи з утримання, 

№ 

п/п 
Зміст заходу Виконавець 

1.23 

Акарицидна обробка зелених насаджень 

(трави, кущів) на території парків міста: 

ЦПКіВ та «Дружби народів» 

Департамент комунального 

господарства та 

благоустрою 



обслуговування, ремонту об’єктів та інфраструктури підприємствами 

комунальної власності Вінницької міської ОТГ на 2019-2024рр.» для 

підприємства КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху» цифри «26775» замінити на цифри «27790», 

цифри «5075» замінити на цифри «6090». 
 

1.3 В пункті 2.1 «Технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього освітлення» розділу VІІІ «Заходи з утримання, обслуговування, 

ремонту об’єктів та інфраструктури підприємствами комунальної власності 

Вінницької міської ОТГ на 2019-2024рр.» для підприємства МКУП 

«Міськсвітло» цифри «347726» замінити на цифри «352760», цифри «36966» 

замінити на цифри «42000». 
 

1.4 В пункті 2.17 «Поповнення статутного капіталу комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства шляхом виділення коштів з 

бюджету Вінницької міської ОТГ» розділу VІІІ «Заходи з утримання, 

обслуговування, ремонту об’єктів та інфраструктури підприємствами 

комунальної власності Вінницької міської ОТГ на2019-2024рр.» для 

підприємства МКУП «Міськсвітло» цифри «27470» замінити на цифри «28902», 

цифри«2568» замінити на цифри «4000». 
 

1.5 В пункті 3.3 «Утримання Набережної «РОШЕН» та площі 

Європейської» розділу VІІІ «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту 

об’єктів та інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької 

міської ОТГ на2019-2024рр.» для підприємства КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» цифри «7357» замінити на цифри «7396», цифри«1113» 

замінити на цифри «1152». 
 

1.6 В пункті 3.6. «Поточний ремонт інших об’єктів та елементів 

благоустрою» розділу VІІІ «Заходи з утримання, обслуговування, ремонту 

об’єктів та інфраструктури підприємствами комунальної власності Вінницької 

міської ОТГ на 2019-2024рр.» для підприємства КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» цифри «551» замінити на цифри «523», знак «-» замінити 

на цифри «61». 
 

2. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (О. Дан). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       С. Моргунов                            

 

 

 

 


