
Звіт про роботу департаменту міського господарства за 2020 рік  

 
В 2020 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм: 

 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 33,77 млн. грн. 

 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури - 0,05 млн. грн. 

 Керівництво і управління у сфері міського господарства - 3,72 млн. грн. 

Департаментом міського господарства у 2020 році для виконання 

вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської ТГ та 

охорони об’єктів культурної спадщини здійснювалось виконання наступних 

завдань: 

1. Забезпечення реконструкції об’єктів; 

2. Забезпечення будівництва об’єктів; 

3. Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення; 

4. Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської ОТГ».  

 

 Реконструкція об’єктів: 

- На замовлення департаменту міського господарства було проведено 

реконструкцію мереж водопроводу та каналізації по 10-ти об’єктах 

загальною протяжністю 2,2 км, роботи проводились по вул. Гонти, а також 

в межах планів проведення капітальних ремонтів прибудинкових територій 

проводилась заміна аварійних ділянок мереж водопроводу та каналізації, а 

саме по вул. В.Порика,11,13,12,14, Космонавтів, 26,28, А.Первозванного, 

24,26, Юності, 31 Пирогова, 73, Миколайчука, 19 та інші. 

 

- Разом цим, виконано реконструкцію мереж теплопостачання та гарячого 

водопостачання по 6-ти об’єктах прибудинкових територій загальною 

протяжністю 0,62 км попередньо-ізольованих трубопроводів у 

двотрубному вимірі. 

 

- Також, в 2020 році завершено реконструкцію житлового будинку по вул. 

Соловйова, 3, а саме проведено реконструкцію фасаду з утепленням 

будинку та влаштовано підсвічування фасаду. 

 

 Другим завдання є забезпечення будівництва об’єктів:  

- В 2020 році продовжено будівництво мереж водопроводу та каналізації в 

приватному секторі. Так, було збудовано 1,89 км мереж. Роботи  

проводились по 3-х об’єктах, а саме: вул. Хуторянська, вул. Федорова, вул. 

Кутузова, 2-й пров. Матросова м-ну «Старе місто», та вул. Салтикова-

Щедріна м-ну «Корея». 

   

- З метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля для 

дітей та молоді  збудовано 3-и дитячих та спортивних майданчиків, з яких –  

 

 1 майданчик на території ЗШ №2 по вул. Соборній, 94, 



 1 майданчик на території біля багатоквартирного житлового будинку 

№ 49 по вул. С. Зулінського, 

 1 майданчик на території приватної забудови по вул. Медовій 

навпроти будинку №29. 

 

- В звітному році було виготовлено 21 ПКД по реконструкції та новому 

будівництву інженерних мереж, мереж зовнішнього освітлення та дитячих 

майданчиків загальною вартістю 3,69 млн. грн. 

 

 Для збереження історичної цінності об’єктів архітектурної спадщини 

здійснювалось виконання третього завдання це - реставрація пам’ятки 

архітектури місцевого значення: 

- Так, на виконання Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на 

території м. Вінниці на 2018-2020 роки в 2020 році було проведено 

комплексну експертизу проектно-кошторисної документації на реставрацію 

пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок 

залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці. Роботи по 

реставрації даного будинку планується розпочати в поточному році. 

 Не менш важливе завдання - реалізація проектів в рамках «Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниця»: 

- В поточному році реалізовувались два проекти – переможці конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив». В рамках реалізації проектів були 

виконані роботи по реконструкції  1-го спортивного майданчика на  площі 

Шкільній та 1-го волейбольного майданчика на території КП "Центральний 

міський стадіон" по вул.Замостянській,16. 
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